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Przedmowa 
 

 Niniejszym przekazuję Państwu kolejne opracowanie, zawierające wyniki 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań z dnia 20 maja 2002 roku. Spis 
ludności i mieszkań był przeprowadzony w okresie 21 maja – 8 czerwca 2002 r., łącznie 
z Powszechnym Spisem Rolnym. 

Pierwsze publikacje, prezentujące podstawowe wyniki większości tematów będących 
przedmiotem badań w obu spisach, ukazały się w formie dwóch ogólnopolskich raportów. 
  Kolejno wydawane były publikacje tematyczne przedstawiające wyniki spisu ludności 
i mieszkań 2002 z następujących obszarów tematycznych: 

 ludność; stan i struktura demograficzna, struktura społeczna oraz wybrane aspekty 
struktury ekonomicznej, takie jak: aktywność ekonomiczna czy źródła utrzymania, 

 gospodarstwa domowe i rodziny, 
 zasoby mieszkaniowe; ich stan i jakość oraz warunki mieszkaniowe ludności. 

W odróżnieniu od poprzednich prezentacji w formie tabelarycznej opracowanie ma 
charakter analityczny. Przedstawiana publikacja jest poświęcona omówieniu wybranych 
aspektów aktywności ekonomicznej ludności. Opracowanie zawiera szczegółową 
charakterystykę poszczególnych kategorii ludności w wieku 15 lat i więcej: pracujących, 
bezrobotnych i biernych zawodowo. Każda z tych zbiorowości została opisana pod względem 
cech demograficznych (płeć, wiek, stan cywilny) i społecznych (poziom wykształcenia, 
źródła utrzymania, sytuacja rodzinna). Pracujących scharakteryzowano również według 
statusu zatrudnienia, wykonywanego zawodu i rodzaju działalności miejsca pracy, a część 
dotycząca bezrobotnych obejmuje informacje o okresie poszukiwania pracy. 

W części wstępnej publikacja zawiera uwagi ogólne, które przedstawiają cel spisu  
i jego zakres tematyczny, podstawy prawne oraz zasady i formy upowszechniania wyników,  
a także uwagi metodyczne opisujące definicje pojęć i stosowane klasyfikacje. Część pierwsza 
obejmuje charakterystykę zasobów pracy w Polsce i ich wykorzystanie, a w drugiej części 
zaprezentowano zróżnicowanie terytorialne (według województw) ludności aktywnej 
zawodowo. Autorami opracowania są pracownicy Departamentu Statystyki Społecznej GUS 
oraz zaproszeni do współpracy pracownicy naukowi Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły 
Głównej Handlowej. 

Tą drogą składam serdeczne podziękowanie Wszystkim, którzy przyczynili się do 
przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu ludności i mieszkań 2002 oraz 
opracowania jego wyników. Jednocześnie wyrażam nadzieję, że prezentowane wyniki spisu 
będą przydatne dla szerokiego grona odbiorców danych statystycznych.  
         

 

       Generalny Komisarz Spisowy 

          Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

               Tadeusz Toczyński  

 
 
Warszawa, luty 2005 roku 
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UWAGI OGÓLNE 

 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 został wprowadzony ustawą. 
Spis ludności i mieszkań był przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 21 maja do  
8 czerwca 2002 roku razem z powszechnym spisem rolnym – według stanu w dniu 20 maja 2002 r. 
o godz. 2400. 

Doświadczenia polskie  
W ostatnim stuleciu Polska przeprowadziła siedem spisów powszechnych ludności  

i mieszkań (1921, 1931, 1950, 1960, 1970, 1978 i 1988), jeden spis sumaryczny w 1946 r. oraz 
trzy spisy reprezentacyjne – (mikrospisy) –  w latach: 1974, 1984 i 1995.  

Znaczenie spisów ludności i mieszkań jest różne w poszczególnych krajach, w zależności 
od sprawności funkcjonowania systemów ewidencyjnych i rejestrów oraz od stopnia powiązania 
systemu badań statystycznych z administracyjnymi źródłami danych. W naszym kraju znaczenie 
spisu ludności jest nadal bardzo duże. 

Podstawy prawne, termin i zakres podmiotowy spisu ludności i mieszkań 2002 

 Termin i zakres tematyczny spisów, zasady organizacji i realizacji prac spisowych, 
zobowiązanie ludności do udzielenia informacji i sposób zebrania informacji zostały określone  
w następujących aktach prawnych: 
1) w ustawie z dnia 2 grudnia 1999 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań  

w 2001 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 1, poz. 1) z późniejszą zmianą (Dz. U. z 2000 r., Nr 93, poz. 
1026), 

2) w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. (Dz. U.  
z 2000 r., Nr 99, poz. 1072) oraz 

3) w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., Nr 88, poz. 
439) z późniejszymi zmianami. 

Narodowemu spisowi powszechnemu ludności i mieszkań 2002 podlegały: 
1) osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach  

i pomieszczeniach,  
2) mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania zamieszkane lub 

niezamieszkane oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane 
pomieszczenia nie będące mieszkaniami, 

3) osoby niemające miejsca zamieszkania. 
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 Spis ludności i mieszkań przeprowadzony w 2002 roku nie obejmował: 

1) szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 
konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób 
korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie 
ustalonych zwyczajów międzynarodowych (pozostali cudzoziemcy przebywający  
w Polsce były spisywani na ogólnych zasadach), 

2) osób ubiegających się o azyl, 
3) mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych. 

Powszechnym spisem rolnym zostały objęte:  
1) indywidualne gospodarstwa rolne, 
2) działki rolne, 
3) osoby fizyczne będące właścicielami zwierząt gospodarskich, nie posiadające użytków 

rolnych lub posiadające użytki rolne o powierzchni mniejszej niż 0,1 ha, 
4) pozostałe gospodarstwa rolne będące w użytkowaniu osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niemających osobowości prawnej. 

W ramach spisu ludności zostały przeprowadzone dodatkowe badania: 
1) migracji długookresowych, 
2) dzietności kobiet. 

W czasie spisu wypełniane były następujące formularze: 
− formularz A – przeznaczony do opisu mieszkania i budynku oraz do spisania osób 

w mieszkaniu, osób mieszkających w pomieszczeniu nie będącym mieszkaniem, osób  
w obiekcie zbiorowego zakwaterowania, a także osób bezdomnych, 

− formularz M – przeznaczony do zebrania informacji o migracjach osób, które w latach 1989– 
–2002 przebywały poza obecnym miejscem zamieszkania (w innej miejscowości w kraju lub 
za granicą) przez okres co najmniej 12 miesięcy, 

− formularz D – przeznaczony do badania dzietności kobiet będących w wieku 16 lat i więcej, 
zamieszkałych w wylosowanych mieszkaniach, 

− formularz R1 – przeznaczony do spisu w indywidualnych gospodarstwach rolnych, 

− formularz R2 – przeznaczony do spisu u użytkowników działek rolnych i u właścicieli 
zwierząt gospodarskich, 

− formularz R3 – przeznaczony do spisu gospodarstw rolnych prowadzonych przez osoby 
prawne i inne jednostki organizacyjne. 

 Wzory formularzy zostały opublikowane jako załączniki do ustaw o spisach. Zgodnie  
z przepisami tych ustaw, udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzach A, M, R1, 
R2, R3 było obowiązkowe, zaś w formularzu D – dobrowolne.  

 Osoby objęte spisem obowiązane były do udzielenia rachmistrzom spisowym ścisłych, 
wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w wymienionych 
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formularzach. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne wypełniły we własnym zakresie 
formularze R3 i przekazywały je do właściwego terytorialnie urzędu statystycznego. 

 Szczegółowe zasady wypełniania formularzy A, M oraz D podane są w instrukcjach 
metodologicznych do spisu ludności i mieszkań, natomiast zasady wypełniania formularzy R1, 
R2 oraz R3 zawarte zostały w instrukcjach metodologicznych do powszechnego spisu rolnego. 
Formularze oraz instrukcje spisowe dostępne są na stronie internetowej GUS. 

Podstawowe cele powszechnego spisu ludności i mieszkań 2002  
1. Dostarczenie informacji o stanie i strukturze ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz 

informacji o mieszkaniach i warunkach mieszkaniowych – na najniższym poziomie podziału 
terytorialnego kraju; 

2. Możliwie szeroka charakterystyka zmian, jakie zaszły w czasie w podstawowych strukturach 
demograficzno-społecznych ludności, gospodarstw domowych i rodzin oraz zmian  
w wielkości i standardzie zasobów mieszkaniowych; 

3. Dostarczenie informacji niezbędnych do międzynarodowych porównań – poprzez 
uwzględnienie w opracowaniach standardów i zaleceń organizacji międzynarodowych (ONZ 
oraz Unii Europejskiej). 

Zakres tematyczny powszechnego spisu ludności i mieszkań 2002 
 Lata dziewięćdziesiąte to okres przemian społeczno-ekonomicznych nie tylko w Polsce, 
ale także w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Lata te charakteryzowały się daleko 
idącą integracją międzynarodową, która znalazła swoje odbicie m.in. w procesie 
dostosowywania krajowych systemów statystycznych, w tym wyników spisów, do wymogów 
międzynarodowych. Biuro Statystyczne ONZ, Europejska Komisja Gospodarcza oraz Unia 
Europejska wspólnie przygotowały propozycje tematów rekomendowanych do uwzględnienia  
w spisach powszechnych ok. 2000 r.1 Propozycje te biorą pod uwagę znaczenie konkretnych 
aspektów sytuacji ludnościowej oraz potrzeby informacyjne poszczególnych krajów, a także 
potrzeby organizacji międzynarodowych związane z monitorowaniem i rozwijaniem polityki 
społecznej i regionalnej. 

Zalecenia międzynarodowe nie są bezwzględnie obowiązujące dla poszczególnych 
krajów, aczkolwiek należy się liczyć z tym, iż Polska – podobnie jak każde inne państwo – ma 
obowiązek dostarczania porównywalnych informacji statystycznych do międzynarodowych baz 
danych. Należy jednak mieć na uwadze, że każdy kraj ma pewne tematy ściśle powiązane ze 
swoją specyfiką, które muszą być bezwzględnie badane w kolejnych spisach i z tego względu 
powinny stanowić stały element tematyki spisowej. 

                                                           
1 Międzynarodowe rekomendacje do spisów ludności i mieszkań około 2000 roku, zostały przyjęte na 

plenarnym posiedzeniu Konferencji Statystyków Europejskich w czerwcu 1997 r. w Genewie. 
Rekomendacje te zostały przedstawione w formie publikacyjnej, jako wspólne opracowanie EKG ONZ 
oraz Unii Europejskiej. Aktualnie dostępne są w wersji angielskiej, jako finalny dokument pt.„Zalecenia 
dla spisów ludności i mieszkań ok. 2000 r. w regionie EKG [Recommendations for the 2000 Censuses of 
Population and Housing  in the ECE Region]”, EKG/Eurostat, New York and Geneva 1998. 
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 Wyniki spisu pozwalają na ocenę ilościowych i jakościowych zmian, jakie zaszły  
w społeczeństwie w okresie od poprzedniego spisu, charakteryzując kolejny etap jego rozwoju. 
Spis powszechny ludności jest swoistą fotografią społeczeństwa, przedstawiającą w danym 
momencie stan, rozmieszczenie i różnorodne struktury ludności, zamieszkałej na terenie całego 
kraju.  
 Poprzez porównanie wyników obu spisów 2002 oraz 1988 – istnieje możliwość 
rozpoznania kierunków i natężenia zmian rozwoju demograficzno-społecznego oraz zmian  
w infrastrukturze mieszkaniowej i potrzebach mieszkaniowych – w miarę możliwości – na 
każdym szczeblu podziału terytorialnego kraju, tj. na poziomie regionalnym: województw, 
podregionów (NTS-3) oraz lokalnym (powiatów i gmin). Należy przypomnieć, że reforma 
administracyjna wprowadziła powiaty, jako wydzielone jednostki administracyjne, które nie 
istniały w spisie z 1988 roku, jak również zmieniły się znacznie granice administracyjne 
województw. Dla potrzeb analizy zmian w czasie przeliczone zostały (w podstawowym 
zakresie) wyniki spisu 1988 według podziału administracyjnego obowiązującego aktualnie. 
Przeliczone dane po raz pierwszy zostały upowszechnione w raporcie z wynikami spisu 2002, 
który został wydany w czerwcu 2003 roku. 

Spis ludności i mieszkań 2002 obejmował następujące tematy: 
1. Geograficzne rozmieszczenie ludności według miejsca zamieszkania oraz 

przebywania;  
2. Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności; 
3. Demograficzna charakterystyka osób: płeć, wiek, stan cywilny (formalno-

prawny i faktyczny);  
4. Charakterystyka demograficzna gospodarstw domowych i rodzin: pozycja osób 

w gospodarstwie domowym i rodzinie, wielkość i skład gospodarstwa 
domowego i rodziny; 

5. Charakterystyka społeczna osób: poziom wykształcenia oraz uczęszczanie do 
szkoły, kraj urodzenia, obywatelstwo, deklarowaną narodowość i język 
używany w rozmowach w domu; 

6. Niepełnosprawność prawna i biologiczna; 
7. Aktywność ekonomiczną ludności: pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, 

pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych, zawód, rodzaj 
działalności miejsca pracy; 

8. Główne i dodatkowe źródła utrzymania osób oraz pobieranie świadczeń 
społecznych;  

9. Źródła utrzymania gospodarstwa domowego; samodzielność gospodarowania; 
10. Gospodarstwa zbiorowe i rodziny w tych gospodarstwach; 
11. Mieszkania zamieszkane i niezamieszkane: stan zasobów mieszkaniowych; 
12. Wielkość mieszkań i ich wyposażenie;  
13. Samodzielność zamieszkiwania; 
14. Charakterystyka budynków. 
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 Tematyka ludnościowa została wzbogacona dzięki przeprowadzeniu dwóch badań 
towarzyszących spisowi, a mianowicie: badania dzietności oraz badania długookresowych 
migracji ludności, jakie miały miejsce w latach 1989-2002. 

Formy upowszechniania wyników spisu 

 Wyniki Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań 2002 dostarczają podstawowych 
informacji o liczbie i strukturach demograficznych i społeczno-ekonomicznych ludności, 
gospodarstw domowych i rodzin, zamieszkujących lub przebywających w Polsce oraz o 
rozmiarach zasobów mieszkaniowych, o ich jakości i wykorzystaniu. 

 Można wyróżnić cztery podstawowe formy upowszechniania danych spisowych: 

1) Publikowanie danych;  
2) Udostępnianie danych na nośnikach informatycznych oraz poprzez bezpośredni dostęp do 

baz informacyjnych z wynikami spisu;  
3) Dostępność podstawowych danych poprzez Internet; 
4) Udostępnianie danych poprzez Bank Danych Regionalnych.  

Publikowanie wyników spisów jest już tradycją. Zatem, ta forma upowszechniania 
danych będzie kontynuowana. Jednak wobec gwałtownego rozwoju informatyki oraz 
nowoczesnych technologii komunikacji szczególna uwaga będzie zwrócona na ułatwienie 
odbiorcom danych spisowych korzystania z elektronicznych form dostępu do danych.  

W 2003 roku zostało wydanych 13 publikacji tabelarycznych, zawierających wyniki 
spisu na poziomie ogólnokrajowym z jednoczesną prezentacją przekrojów regionalnych. 
Kolejne publikacje, głównie o charakterze analityczno-tabelarycznym są opracowywane. 
W większości wspólnie z przedstawicielami środowisk naukowo-badawczych, zarówno tymi,  
z którymi GUS ma podpisane umowy o współpracy badawczej, jak i z innymi uczelniami oraz 
instytutami naukowo-badawczymi.  

Jednocześnie z wydawaniem publikacji ogólnokrajowych będą wydawane opracowania 
regionalne (wojewódzkie), a także lokalne, dotyczące poszczególnych gmin.  

Przygotowywany w postaci tablic wynikowych zakres opracowania wyników spisu, nie 
wyczerpuje wszystkich możliwości wykorzystania danych spisowych. Wdrożony system 
informatyczny, w tym szeroki program symbolizacji automatycznej oraz automatycznego 
„wyprowadzania” wielu informacji (zmiennych), pozwoli na opracowywanie wyników spisu 
również w innych niż proponowane układach korelacyjnych i przestrzennych. Potencjalni 
odbiorcy takich danych spisowych, które wykraczają poza dane ujęte we wspomnianych 
tablicach wynikowych, muszą jednak liczyć się z tym, że zamówienia będą realizowane  
w późniejszym czasie.  
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Wykaz publikacji z wynikami spisu, przewidzianych do wydania w latach 2003-2004 

 W 2003 roku przewidziano wydanie następujących tytułów, zawierających dane na 
poziomie ogólnokrajowym, z uwzględnieniem przekroju regionalnego (według województw  
i podregionów), a dla niektórych informacji – także przekroju lokalnego (dla powiatów i gmin): 

1) Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2002. Raport z wyników 
2) Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna  
3) Gospodarstwa domowe i rodziny  
4) Zamieszkane budynki  
5) Mieszkania  
6) Mieszkania niezamieszkane 
7) Ludność i gospodarstwa domowe. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna  
8) Ludność i gospodarstwa domowe związane z rolnictwem  
9) Osoby niepełnosprawne oraz ich gospodarstwa domowe  
10) Aktywność ekonomiczna ludności Polski 
11) Warunki mieszkaniowe gospodarstw domowych i rodzin 
12) Migracje zagraniczne ludności  
13) Migracje wewnętrzne ludności 
14) Metodologia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2002. 

W 2004 roku zostaną wydane kolejne tytuły, poświęcone poszczególnym tematom: 

15) Aktywność ekonomiczna ludności związanej z rolnictwem 
16) Wybrane aspekty aktywności ekonomicznej ludności 
17) Dzietność rodzin (na podstawie Ankiety Rodzinnej 2002) 
18) Migracje długookresowe ludności (na podstawie Ankiety Migracyjnej 2002). 

 Zdecydowana większość publikacji wydawanych w 2003 roku ma charakter 
tabelaryczny, przy czym zachowana została jednolita struktura opracowań. Publikacje 
przewidziane do wydania w 2004 roku to opracowania tabelaryczne lub analityczno – 
tabelaryczne. 
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UWAGI METODYCZNE 

 

PODSTAWOWE DEFINICJE 

Wyniki prezentowane w niniejszej publikacji odnoszą się do kategorii ludności faktycznie 
zamieszkałej. 

Do kategorii tej zaliczone są następujące osoby: 
• mieszkające stale, które: 
- były obecne w momencie spisu, 
- były nieobecne w momencie spisu przez okres krótszy niż 2 miesiące, 
- były nieobecne w momencie spisu przez okres dłuższy niż 2 miesiące, jeśli ich 

nieobecność wynikła z następujących powodów: 
- odbywanie zasadniczej służby wojskowej lub innej w systemie skoszarowanym, 
- przebywanie w zakładzie karnym lub śledczym, 
- pobyt za granicą, 

• przebywające czasowo przez okres powyżej 2 miesięcy z powodu: 
- nauki, 
- pracy, 
- warunków rodzinnych lub mieszkaniowych, 
- leczenia lub rehabilitacji w zakładach dla przewlekle lub nieuleczalnie chorych, 
- przebywania w domu opieki. 

 
Kategoria ludności „faktycznej” nie uwzględnia imigrantów z zagranicy, którzy nie mają stałego 
pobytu w Polsce. W skali kraju ludność „faktyczna” jest równa ludności stale zamieszkałej. 

W spisie zastosowano definicje aktywności ekonomicznej zalecane przez Europejską 
Komisję Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Wspólnoty Europejskiej (Eurostat). Zgodnie  
z tymi zaleceniami przedmiotem badania była bieżąca aktywność ekonomiczna, oznaczająca 
aktywność lub bierność zawodową w okresie badanego tygodnia.  
 

Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby 
uznane za pracujące lub bezrobotne zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 

 
Współczynnik aktywności zawodowej jest to udział osób aktywnych zawodowo w licz-

bie ludności ogółem oraz danej grupy. 
 

Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie 
badanego tygodnia: 
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- wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. 
były zatrudnione w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym (lub 
dzierżawionym) gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą 
poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego 
gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 

- nie wykonywały pracy (np. z powodu choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu, 
trudnych warunków atmosferycznych, strajku), ale formalnie miały pracę jako 
pracownicy najemni bądź pracujący na własny rachunek. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli również 
uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub 
przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. 

Wskaźnik zatrudnienia jest to udział osób pracujących w liczbie ludności ogółem oraz danej 
grupy. 

Do pracujących na własny rachunek w rolnictwie indywidualnym zaliczono osoby: 
pracujące wyłącznie lub głównie: 

- w indywidualnych gospodarstwach rolnych powyżej 1 ha, z wyłączeniem 
gospodarstw produkujących wyłącznie na potrzeby własne, 

- na działkach rolnych, z wyłączeniem działek produkujących wyłącznie lub głównie 
na potrzeby własne, 

- jako właściciele zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem produkujących wyłącznie 
lub głównie na potrzeby własne. 

Klasyfikacja statusu zatrudnienia oparta została na International Classification of 
Status in Employment (ICSE) i wyróżnia następujące kategorie pracujących: 

- pracownik najemny – osoba zatrudniona na podstawie stosunku pracy w przedsię- 
biorstwie publicznym lub u pracodawcy prywatnego; do tej kategorii zaliczono również 
osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, osoby 
wykonujące pracę nakładczą, duchownych, a także uczniów, zatrudnionych na 
podstawie umowy o naukę zawodu lub przyuczenie do pracy, jeżeli otrzymywali 
wynagrodzenie. 

- pracodawca – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co 
najmniej jednego pracownika najemnego, 

- pracujący na własny rachunek – osoba, która prowadzi własną działalność 
gospodarczą i nie zatrudnia pracowników; do tej kategorii zaliczono również agentów 
(we wszystkich rodzajach agencji) oraz członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, 

- pomagający bezpłatnie członek rodziny – osoba, która bez umownego wynagrodzenia 
pomaga w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. 
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W kategorii pracowników najemnych wyróżniono osoby pracujące w pełnym i 
niepełnym wymiarze czasu pracy: 

- pracownik najemny pełnozatrudniony – to osoba, która pracuje w pełnym wymiarze 
godzin pracy obowiązującym w danej jednostce, na danym stanowisku pracy lub  
w danym zawodzie. Do pracowników pełnozatrudnionych zalicza się również osoby, 
które zgodnie z obowiązującymi przepisami pracują w skróconym czasie pracy,  

- pracownik najemny niepełnozatrudniony – to osoba, która zgodnie z zawartą umową 
pracuje w niepełnym wymiarze godzin pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy, 
na danym stanowisku lub w danym zawodzie. 

Informacje o zawodach wykonywanych przez pracujących w głównym miejscu pracy 
prezentowane są w układzie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności opracowanej w 1995 roku 
przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na podstawie ,,Międzynarodowej Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-1988” (,,International Standard Classification of Occupations ISCO-1988”), zalecanej do 
stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy.  

Dane o miejscu pracy osób pracujących prezentowane są w układzie Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD). PKD została opracowana na podstawie wydawnictwa Urzędu 
Statystycznego Wspólnot Europejskich EUROSTAT – ,,Nomenclature des Activites de 
Communate Europeenne – NACE rev. 1” 

Praca główna, dla osób, które wykonują więcej niż jedną pracę, oznacza taką, która 
zwykle zajmuje najwięcej czasu. Jeżeli dwie (lub więcej) prace zajmują taką samą ilość czasu, 
pracą główną jest ta, która przynosi wyższy dochód. 

Praca dodatkowa oznacza tę, która zajmuje zwykle najwięcej czasu spośród innych 
prac, poza pracą główną. Jeżeli prace dodatkowe zajmują taką samą ilość czasu, należy wybrać 
tę, która przynosi wyższy dochód. 

Do pracowników pełnozatrudnionych zaliczono również osoby zatrudnione na podstawie 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, wyboru lub wykonujących pracę nakładczą jeżeli 
przepracowali w badanym tygodniu co najmniej 36 godzin. 

Bezrobotni są to osoby w wieku 15 -74, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 
- w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi,  
- aktywnie poszukiwały pracy tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni 

(wliczając jako ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, 
- były gotowe (zdolne) podjąć pracę w tygodniu badanym i następnym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, 
ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie (w ciągu 3 miesięcy). 

Stopa bezrobocia jest to udział osób bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo ogółem oraz danej grupy. 



 16

Ludność bierną zawodowo (tzn. pozostająca poza siłą roboczą) stanowią osoby w wieku 
15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, 
które w badanym tygodniu: 

- nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
- nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia  

w tygodniu badanym i następnym. 
W NSP1988 do czynnych zawodowo (tym samym do pracujących) zaliczono osoby, dla 

których głównym lub dodatkowym źródłem utrzymania była praca osobiście wykonywana. Do 
czynnych zawodowo włączano również osoby pomagające członkowi rodziny w prowadzeniu 
indywidualnego gospodarstwa rolnego lub w innej pracy wykonywanej na rachunek własny, 
mimo że nie pobierały za swa pracę umownego wynagrodzenia. Do osób utrzymujących się  
z pracy zaliczano także osoby, które w czasie spisu przejściowo nie pracowały, np. z powodu 
sezonowej przerwy w pracy bądź zmiany miejsca pracy. Do czynnych zawodowo nie zaliczano 
natomiast uczniów, z którymi zawarto umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej 
pracy. 

Osobami biernymi zawodowo były osoby posiadające wyłącznie własne niezarobkowe 
źródło utrzymania oraz osoby pozostające na utrzymaniu.  

W zestawieniu wyników NSP 1988 i NSP 2002 kategorię czynnych zawodowo z 1988 r. 
można w przybliżeniu  porównywać zarówno z kategorią aktywnych zawodowo z 2002 r. jak  
i z kategorią pracujących, mając jednocześnie na uwadze przedstawione wcześniej różnice 
metody i wyróżniania definicji. 
W wynikach prezentowanych według wieku wprowadzono podział na ekonomiczne grupy 
wieku: 

- przedprodukcyjny – mężczyźni i kobiety w wieku 15-17 lat, 
- produkcyjny – mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat, 

• mobilny (18-44 lata mężczyźni i kobiety), 
• niemobilny (45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety), 

- poprodukcyjny – mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat  
i więcej. 

W danych o pracujących według sekcji PKD zastosowano skróty – skrócone nazwy sekcji 
oznaczone zostały w tablicach znakiem „∆”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw 
podajemy poniżej: 

Skrót pełna nazwa 
handel i naprawy handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 

obsługa nieruchomości i firm; nauka obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 

administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenia zdrowotne 
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Źródła utrzymania ludności 

 W spisie powszechnym ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania osób 
i tworzonych przez nie gospodarstw domowych, jak również osób przebywających 
w obiektach zbiorowego zakwaterowania, będących członkami gospodarstw zbiorowych. 
Informacje o źródłach, z których pochodziły środki na finansowanie konsumpcyjnych i innych 
życiowych potrzeb osób, dotyczyły całego roku, tj. 12 miesięcy poprzedzających moment 
krytyczny spisu. Informacje o źródłach utrzymania zbierano na podstawie deklaracji osób 
spisywanych. 

Główne źródło utrzymania osoby jest to źródło przynoszące jej największy dochód. 
Jeżeli osoba miała w ciągu roku poprzedzającego spis tylko jedno źródło dochodów – było ono 
jednocześnie jej głównym, a zarazem wyłącznym źródłem utrzymania. 

Za dodatkowe źródło utrzymania osoby uważa się źródło najważniejsze spośród 
wszystkich pozostałych, po określeniu głównego źródła utrzymania, czyli przynoszące dochód 
drugi pod względem wysokości. 

Wyróżniono następujące grupy źródeł pochodzenia dochodów: 
 dochody (zarobki) z pracy osobiście wykonywanej niezależnie od charakteru 

zatrudnienia (łącznie z osobami pomagającymi systematycznie i bez umownego 
wynagrodzenia członkowi rodziny w prowadzeniu działalności gospodarczej 
(rolniczej lub pozarolniczej) wykonywanej na rachunek własny,  

 niezarobkowe źródło dochodów, 

 dochody z własności,  

 dochody z najmu,  

 pozostawanie na utrzymaniu osób posiadających własne źródła dochodów. 

Własne źródła dochodów (z pracy, z niezarobkowego źródła, z własności lub najmu) 
mogły wykazywać osoby będące w wieku, co najmniej15 lat. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami metodologicznymi dochody z pracy jako źródło 
utrzymania należało wykazać wszystkim osobom utrzymującym się z nich: wyłącznie, głównie 
lub dodatkowo, (zgodnie z ich deklaracją) niezależnie od faktu czy aktualnie (w tygodniu 
poprzedzającym moment spisu) wykonywały jakąkolwiek pracę czy też pozostawały bez pracy. 

Ze względu na posiadane źródła utrzymania ludność dzieli się na dwie kategorie: 

 posiadający własne źródła utrzymania, do których zaliczono osoby utrzymujące się  
z dochodów uzyskiwanych w ciągu całego roku poprzedzającego moment spisu: z pracy 
osobiście wykonywanej, z niezarobkowych źródeł, a także z własności lub z najmu, 
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 utrzymywani, tj. osoby, dla których pozostawanie na utrzymaniu jest źródłem utrzymania. 
Osobom pozostającym na utrzymaniu wskazywany był również rodzaj głównego źródła, 
osoby utrzymującej: dochody z pracy, niezarobkowe źródło, dochody z własności lub najmu.  

Utrzymujący się z dochodów z pracy, z niezarobkowego źródła, z dochodów 
z własności oraz z dochodów z najmu oznacza wszystkie osoby utrzymujące się w ciągu roku 
głównie z danego źródła oraz osoby utrzymywane przez nie. Stosowany już tradycyjnie podział 
wyodrębnia osoby posiadające własne źródło utrzymania oraz osoby utrzymywane. 

Klasyfikacja źródeł utrzymania  
Praca 
 praca najemna poza rolnictwem w sektorze publicznym, 

 praca najemna poza rolnictwem w sektorze prywatnym,  

 praca najemna w rolnictwie w sektorze publicznym, 

 praca najemna w rolnictwie w sektorze prywatnym (w tym w spółdzielczości), 

 praca na rachunek własny poza rolnictwem, 

 praca w swoim gospodarstwie rolnym (działce rolnej), 

 praca na rachunek własny w rolnictwie poza swoim gospodarstwem rolnym (działką rolną). 

Niezarobkowe źródło  

 emerytura pracownicza, kombatancka i pochodne, 

 emerytura rolna, 

 renta z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka), 

 renta socjalna, 

 renta rodzinna (wdowia, sieroca),  

 zasiłek dla bezrobotnych, 

 zasiłek pomocy społecznej, 

 inne niezarobkowe źródła obejmujące m. in.:  

 zasiłek pielęgnacyjny, alimenty, stypendium, świadczenie przedemerytalne (zasiłek 
przedemerytalny), zasiłek rodzinny, pozostawanie w domu opieki (domu dziecka, domu 
rencisty, itp.), oraz pozostałe nie wymienione niezarobkowe źródła utrzymania. 

 Inne dochody 
 z własności, 

 z najmu. 

Na utrzymaniu – pozostawanie na utrzymaniu osoby (z gospodarstwa domowego lub spoza 
gospodarstwa domowego) posiadającej własne źródło dochodów.  
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CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA ZASOBÓW PRACY 
W POLSCE I ICH WYKORZYSTANIA 

 

1. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI 

1.1. Ogólna charakterystyka ludności aktywnej zawodowo w 2002 r. 

Spis ludności ukazał przejrzysty obraz struktury ludności aktywnej zawodowo na rynku 
pracy w Polsce, w 2002 r. Populacja aktywnych zawodowo reprezentowana przez osoby 
pracujące oraz bezrobotne, stanowiła istotną grupę polskiego społeczeństwa – 16,8 mln osób, 
które wykonywały pracę przynoszącą zarobek lub dochód albo wyrażała wolę do jej podjęcia. 

Najistotniejszą cechą opisującą populację aktywnych zawodowo jest wiek, który obok 
płci i miejsca zamieszkania obrazuje istniejące zróżnicowanie. Analiza według 10-letnich grup 
wieku wskazuje, że najliczniejszą grupą wśród aktywnych zawodowo, są mianowicie osoby 
w wieku 35–44 lata, które stanowiły 26,6% ogółu tej zbiorowości oraz w wieku 25–34 lata 
(26,5%). Młodsze grupy wieku (do 34 lat) charakteryzują się większą liczebnością (41,4%) od 
grup starszych – w wieku 45 lat i więcej (32,4%), ponieważ na rynek wchodziły corocznie liczne 
roczniki absolwentów szkół, a równocześnie następowała dezaktywizacja zawodowa ludzi 
starszych. 

Największymi współczynnikami aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby  
w wieku 25–34 lata, jak i nieco starsze, tj. w wieku 35–44 lata. W momencie spisu wiek 
maksymalnej aktywności zawodowej różnił się dla mężczyzn i kobiet – mężczyźni osiągali 
najwyższą aktywność zawodową w wieku 25–34 lata, kobiety w wieku 35–44 lat. 

Wykres 1. Współczynniki aktywności zawodowej według wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
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Na fakt aktywizacji i dezaktywizacji zawodowej istotny, wpływ ma również miejsce 
zamieszkania. Współczynnik aktywności zawodowej mieszkańców miast będących w wieku  
15–24 lata w maju 2002 wynosił 35,5% a wśród osób w wieku 65 lat i więcej – 4,2%, a na wsi 
był on znacząco większy (odpowiednio 45,2%, i 10,7%).  
 Kolejnym czynnikiem określającym status na rynku pracy jest poziom ukończonego 
wykształcenia, określony na dzień spisu. W maju 2002 r. ponad połowa (54,1%) ludności 
aktywnej zawodowo legitymowała się co najmniej średnim poziomem ukończonej edukacji. 
Wysoki udział ludności pracującej i bezrobotnej – 38,8% – zanotowano w grupie z 
wykształceniem średnim i policealnym, a 15,3% rozważanej populacji stanowiły osoby 
legitymujące się wykształceniem wyższym. Odsetek aktywnych zawodowo z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym wynosił 31,2%, a udział osób posiadających wykształcenie 
podstawowe kształtował się na poziomie 14,2%. Grupa osób z wykształceniem nieukończonym 
lub bez wykształcenia szkolnego stanowiła jedynie 0,4%, co obrazuje bardzo słabą aktywność 
zawodową tej zbiorowości.  
 
Tabl. 1. Struktura ludności aktywnej zawodowo według poziomu wykształcenia i płci w 2002 r. 

Ogółem Wyższe 
Średnie i 

policealne 

Zasadnicze 

zawodowe 

Podstawowe 

ukończone 

Podstawowe 

nieukończone 

i bez wykształ-

cenia 

szkolnego 

Wyszczególnienie 

w tys. w %  
Ogółem1) 16776,5 15,3 38,8 31,2 14,2 0,4
   mężczyźni1) 9002,4 12,9 32,9 38,6 15,0 0,4
   kobiety1) 7774,1 18,0 45,6 22,6 13,2 0,5
Miasta1) 10447,4 20,5 44,5 26,1 8,7 0,1
Wieś1) 6329,1 6,6 29,4 39,6 23,3 1,0

1) W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym poziomie wykształcenia 

 
Zestawiając w analizie cechę demograficzną – płeć i społeczną – poziom wykształcenia 

dla osób aktywnych zawodowo można zaobserwować istotne zróżnicowanie między 
mężczyznami a kobietami. Wyniki spisu pokazują, że kobiety są lepiej wykształcone niż 
mężczyźni. Wśród aktywnych zawodowo kobiet przeważają absolwentki szkół średnich i 
policealnych – 45,6%, natomiast najwięcej mężczyzn ukończyło szkoły zasadnicze zawodowe – 
38,6%. Zarówno kobiety jak i mężczyźni charakteryzowali się dość wysokim odsetkiem 
aktywnych zawodowo, posiadających wykształcenie wyższe (odpowiednio 18,0% i 12,9%). 
 Jeszcze większe różnice w poziomie wykształcenia widoczne są w zależności od miejsca 
zamieszkania osób aktywnych zawodowo. Prawie 2/3 aktywnych zawodowo mieszkańców wsi 
ma wykształcenie co najwyżej zasadnicze zawodowe, a prawie co czwarta osoba z rozważanej 
zbiorowości – co najwyżej podstawowe i tylko 1/3 omawianej populacji – średnie lub wyższe.  
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W miastach sytuacja jest odwrotna. Dominują aktywni zawodowo posiadający wykształcenie 
średnie, a co piąta osoba zamieszkała w miastach i należąca do badanej zbiorowości legitymuje 
się dyplomem wyższej uczelni. 

Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej według płci i miejsca zamieszkania. 
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Tabl. 2. Współczynnik aktywności zawodowej głów gospodarstw domowych według miejsca zamieszkania 

i płci. 

Wyszczególnienie Ogółem miasta wieś 
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   mężczyźni 62,8 61,9 64,2
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 Większość ludności w wieku 15 lat i więcej deklarujących aktywność zawodową 
zamieszkuje w gospodarstwach domowych (99,6%). Głowy gospodarstw domowych stanowiły 
46,1%  rozważanej populacji. Wśród aktywnych zawodowo głów gospodarstw domowych 
można zaobserwować wyższą wartość współczynnika aktywności zawodowej dla mężczyzn niż 
w grupie kobiet, zarówno w miastach jak i na wsi (61,9% i 64,2% wobec 50,0% i 49,1%). 
Kobiety będące głowami gospodarstw domowych wykazywały relatywnie niską aktywność 
zawodową. 
Tabl. 3. Współczynnik aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w wieku 15 lat i więcej według związku 

z indywidualnym gospodarstwem rolnym i województw. 

Ogółem 

Ludność w gospodarstwach 
domowych z użytkownikiem 

indywidualnego gospodarstwa 
rolnego/ działki rolnej 

Ludność w gospodarstwach 
domowych bez użytkownika 

indywidualnego gospodarstwa 
rolnego/ działki rolnej 

(ludność bezrolna) 

Wyszczególnienie 

w % 
POLSKA 56,3 60,9 49,6
   Dolnośląskie 54,5 57,2 52,3
   Kujawsko-pomorskie 56,1 62,4 50,0
   Lubelskie 57,0 64,4 36,9
   Lubuskie 54,1 54,7 53,7
   Łódzkie 58,8 67,4 43,2
   Małopolskie 55,0 56,3 51,5
   Mazowieckie 59,0 66,6 48,4
   Opolskie 53,5 57,7 49,6
   Podkarpackie 55,0 55,8 51,4
   Podlaskie 57,3 65,2 38,1
   Pomorskie 56,8 60,6 54,7
   Śląskie 52,9 55,0 50,7
   Świętokrzyskie 58,1 63,2 44,5
   Warmińsko-mazurskie 54,6 59,5 51,0
   Wielkopolskie 57,8 62,9 52,8
   Zachodniopomorskie 54,2 56,3 53,1
 

 Aktywność zawodowa ludności wsi jest w znaczącym stopniu związana 
z gospodarstwami rolnymi. Analizując ludność wiejską, a dokładniej ludność w gospodarstwach 
domowych z użytkownikiem lub bez użytkownika gospodarstwa rolnego, można zauważyć, iż 
w przypadku tych drugich zanotowano znacznie niższe współczynniki aktywności zawodowej. 
Jednocześnie obserwuje się istotne zróżnicowanie między województwami. W województwach 
lubelskim i podlaskim występują najniższe współczynniki w kraju, zaledwie 36,8 % i 38,1%  
dla ludności w gospodarstwie domowym bez użytkownika. Wskazuje to na wysoką 
dezaktywację zawodową ludności bezrolnej. Natomiast największe wartości miary aktywności 
zawodowej – dla ludności w wiejskich gospodarstwach domowych bez użytkownika 
gospodarstwa rolnego -zanotowano w województwach: lubuskim (53,1%), pomorskim (54,7%) 
oraz zachodniopomorskim (53,1%). 
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 Ludność w gospodarstwach domowych posiadających w swym składzie użytkownika 
gospodarstwa rolnego charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami aktywności zawodowej,  
a największe występują w województwach: łódzkim (67,4%), mazowieckim (66,6%) oraz 
podlaskim (65,2%). Istotna różnica wartości współczynników aktywności zawodowej wskazuje 
na duże rozwarstwienie wiejskich rynków pracy. 
 
1.2. Zmiany w aktywności ekonomicznej ludności w okresie 1988 – 2002 

 Transformacja ustrojowa przyniosła po 1989 roku nowy podział dotyczący sytuacji 
zawodowej społeczeństwa polskiego. Wyodrębniane dotychczas dwie grupy osób: pracujących  
i biernych zawodowo zostały uzupełnione o dotychczas nie badaną zbiorowość – bezrobotnych. 
W wyniku procesów restrukturyzacyjnych gospodarki nadwyżki pracowników były zwalniane 
przez pracodawców bądź nawet całe zakłady zostały zlikwidowane, a zjawisko bezrobocia stało 
się istotnym elementem sytuacji na rynku pracy.  

W badaniach statystycznych zgodnie z międzynarodowymi standardami wśród ludności 
w wieku 15 lat i więcej wyodrębnia się grupy osób aktywnych (tworzoną przez pracujących  
i bezrobotnych) oraz biernych zawodowo. Dane uzyskane z narodowych spisów powszechnych 
przeprowadzonych w 1988 i 2002 r. pozwalają dokonać analizy zmian na rynku pracy, 
zestawiając wyniki dotyczące liczby aktywnych (w 2002 r.) i czynnych zawodowo (w 1988r.). 
Dla obu spisów można porównać również populacje biernych zawodowo. Wyciągając wnioski  
z prezentowanych danych należy mieć jednak na uwadze, że występujące w spisach różnice 
metodyczne w zaliczaniu określonych zbiorowości do rozważanych kategorii ludności 
(aktywnych/czynnych lub biernych zawodowo). 

 
Tabl. 4. Ludność w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej, płci i miejsca zamieszkania 

w latach 1988 i 2002. 
 1988 2002 

Wyszczególnienie Ogółem czynni 
zawodowo 

bierni 
zawodowo Ogółem aktywni  

zawodowo 
bierni 

zawodowo 

nieustalony 
status na 

rynku pracy
  w tys. 
Ogółem 28239,1 18452,5 9786,7 31288,4 16776,5 13456,2 1055,8 

    mężczyźni 13541,4 10070,1 3471,3 14962,1 9002,4 5445,2 514,5 
    kobiety 14697,7 8382,4 6315,4 16326,3 7774,1 8010,9 541,3 

Miasta 17463,0 10703,4 6759,7 19776,1 10447,4 8540,7 788,1 

Wieś 10776,1 7749,1 3027,0 11512,3 6329,1 4915,5 267,7 
 

Ludność czynna (aktywna) zawodowo w 1988 r. liczyła 18452,5 tys. osób w wieku 15 lat  
i więcej. W przeprowadzonym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 r. zanotowano 
16776,5 tys. osób aktywnych zawodowo, a dla 1055,8 tys. osób nie uzyskano informacji czy 
aktywnie poszukują pracy lub czy są bierne zawodowo (w przypadku osób przebywających za 
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granicą) uzyskano tylko podstawowe informacje z ewidencji lub od członków rodziny. 
Uwzględniając wspomniany brak informacji o statusie na rynku pracy zaobserwować można 
znaczące zmniejszenie realnych zasobów pracy w 2002 roku, chociaż jednocześnie w okresie 
1988 – 2002 zanotowano wzrost ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej o 3 mln osób. 
  Współczynnik aktywności zawodowej wyznaczony dla ogółu ludności w wieku 15 lat 
i więcej wynosił w 1988 r. 65,3%, a w 2002 r. – 55,5%. Oznacza to, że w pierwszym 
z rozważanych spisów prawie 2/3 ludności w wieku 15 lat i więcej stanowili czynni zawodowo, 
podczas gdy czternaście lat później tylko niewiele ponad połowa rozważanej grupy ludności 
pracowała lub poszukiwała pracy, tzn. była aktywna zawodowo.  

 
Tabl. 5. Współczynniki aktywności zawodowej ludności według płci i miejsca zamieszkania w latach 1988 

i 2002  

Dla osób w wieku 15 lat i więcej Dla osób w wieku produkcyjnym 

1988 2002 1988 2002 Wyszczególnienie 

w % 

Ogółem 65,3 55,5 78,6 71,7 

    mężczyźni 74,3 62,3 84,9 75,1 

    kobiety 57,0 49,2 71,8 68,0 

Miasta 61,2 55,0 75,1 70,9 

Wieś 71,8 56,3 84,6 73,1 

Tym samym można było zaobserwować wzrost populacji biernych zawodowo w wieku 
15 lat i więcej, która w 1988 r. liczyła 9816,6 tys., a w 2002 r. – 13456,2 tys., co świadczy  
o znacznym nasileniu procesu dezaktywizacji zawodowej w Polsce. 

Istotne zmiany w populacji aktywnych zawodowo, jak i biernych zawodowo uwidoczniły 
się wyraźniej wśród zbiorowości mężczyzn niż kobiet, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania 
– większe zmiany zanotowano wśród mieszkańców wsi.  

W okresie dzielącym omawiane spisy populacja aktywnych zawodowo mężczyzn 
zmniejszyła się o 1067,7 tys. osób, tj. o 10,6%, a liczba kobiet spadła o 608,3 tys., tj. o 7,3%  
w stosunku zanotowanej w 1988 r. Grupa biernych zawodowo mężczyzn wzrosła w 2002 r.  
o ponad połowę w porównaniu do stanu z 1988 r. (o 1961,3 tys. osób), a o 1/4 zwiększyła się 
populacja biernych zawodowo kobiet (o 1678,2 tys.). 

Narodowy Spis Powszechny wykazał, że w 2002 r. na 100 mężczyzn w wieku 15 lat  
i więcej przypadało przeciętnie 62 aktywnych zawodowo, podczas gdy w grupie kobiet tylko 49 
na 100 pracowało lub poszukiwało pracy. W okresie 1988-2002  zmniejszyła się rozpiętość 
między współczynnikami wyznaczonymi dla mężczyzn i dla kobiet. W 1988 r. wynosiła ona 
17,3 punktu procentowego, a w 2002 r. – 13,1 pkt co wynika z szybszego obniżania się 
w rozważanym okresie aktywności zawodowej mężczyzn. 
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Liczba aktywnych zawodowo mieszkańców wsi zmniejszyła się od notowanej w spisie  
z 1988 r. o 1420,0 tys., tj. o 18,3%, natomiast w grupie aktywnych zawodowo mieszkańców 
miast zanotowano spadek liczebności tylko o 256,0 tys., tj. o 2,4%. Jednocześnie liczba osób 
biernych zawodowo na wsi zwiększyła się o 1877,1 tys., tj. o 61,8%, a w miastach o 1762,5 tys., 
tj. o 26,0%. 

Zestawiając współczynniki aktywności zawodowej ludności zamieszkałej w miastach i na 
wsi można zauważyć, że chociaż aktywność zawodowa na wsi jest ciągle wyższa, to jednak 
różnica w tym zakresie uległa znacznemu zmniejszeniu. W 1988 r. rozpiętość między 
współczynnikami aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej zamieszkałej  
w miastach i na wsi wynosiła 10,6 punktu procentowego, a w 2002 r. już tylko 1,3 pkt. 

 

Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej w spisach ludności w latach 1988 i 2002. 

 

Obniżenie się poziomu aktywności zawodowej ludności w 2002 r. w porównaniu do 
1988 r. potwierdza analiza danych według województw. Jedynie dwa województwa – pomorskie 
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spisami, natomiast we wszystkich pozostałych województwach obserwowano spadek liczebności 
rozważanej populacji. 
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Najbardziej drastyczne zmniejszenie się liczby osób aktywnych zawodowo zanotować 
w województwie opolskim, w którym zbiorowość aktywnych zawodowo w 2002 r. stanowiła 
jedynie 79,7% stanu z 1988 r. Należy jednak zaznaczyć, że w spisie z 2002 r. w tym 
województwie stwierdzono jeden z wyższych udziałów osób o nieustalonym statusie na rynku 
pracy, co mogło mieć istotny wpływ na wykazaną liczbę ludności aktywnej zawodowo. 

W ujęciu względnym największy spadek aktywności zawodowej zanotowano 
w województwach: podkarpackim (zmniejszenie wartości współczynnika o 18,8 pkt.), 
świętokrzyskim (o 15,4 pkt), małopolskim (o 14,2 pkt) i lubelskim (o 13,9 pkt). Najmniejsze 
zmiany obserwowano z kolei w województwach pomorskim i wielkopolskim, w których spadek 
współczynnika wyniósł w 2002 r. odpowiednio -5,3 pkt i 5,6 pkt. 

W analizowanym okresie we wszystkich województwach wzrosła liczba biernych 
zawodowo powyżej 15 roku życia, na co miało zapewne wpływ zniechęcenie ludzi po utracie 
pracy lub nieudanych próbach jej znalezienia do poszukiwania zatrudnienia i mniejsza liczba 
ofert pracy. Największy przyrost miał miejsce w województwach: podkarpackim (o 85,4%), 
świętokrzyskim (o 63,2%), małopolskim (o 58,3%) i lubelskim (o 54,7%).  

Zróżnicowanie zmian aktywności zawodowej ludności obserwowanych na poziomie 
województw było częściowo wynikiem różnego tempa rozwoju gospodarczego osiąganego przez 
poszczególne regiony w okresie transformacji, odmiennego kształtowania się przepływu 
ludności pomiędzy kategoriami aktywnych/czynnych i biernych zawodowo, a także różnych 
wielkości przyrostu ogólnej liczby ludności w wieku 15 lat i więcej w okresie dzielącym oba 
spisy. 
Tabl. 6. Ludność w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej i województw w latach 1988 i 2002. 

1988 2002 

Czynni 
zawodowo 

Bierni 
zawodowo 

Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej

Aktywni 
zawodo-

wo 

Bierni 
zawodo-

wo 

Nieusta-
lony status 
na rynku 

pracy 

Współ-
czynnik 

aktywności 
zawodowej 

Wyszczególnienie 

w tys. w %  w tys.  w % 
Ogółem 18452,5 9786,7 65,3 16776,5 13456,2 1055,8 55,5
Dolnośląskie 1397,8 811,4 63,2 1276,2 1079,6 67,3 54,2
Kujawsko-pomorskie 950,8 561,3 62,8 920,4 730,5 29,4 55,8
Lubelskie 1136,9 500,5 69,4 967,7 776,8 35,4 55,5
Lubuskie 458,0 255,3 64,1 438,2 362,5 20,1 54,7
Łódzkie 1362,2 727,6 65,1 1205,0 937,5 40,7 56,2
Małopolskie 1566,2 724,7 68,3 1357,2 1152,1 98,3 54,1
Mazowieckie 2501,8 1311,7 65,5 2386,3 1707,9 150,6 58,3
Opolskie 539,3 265,1 67,0 429,7 356,5 92,0 54,7
Podkarpackie 1066,3 389,9 73,1 862,6 726,3 79,2 54,3
Podlaskie 598,7 280,4 68,1 517,5 402,2 55,4 56,3
Pomorskie 942,4 591,6 61,4 956,7 747,6 59,0 56,1
Śląskie 2315,3 1394,1 62,3 1991,8 1771,4 191,9 52,9
Świętokrzyskie 706,0 277,3 71,7 585,0 453,9 23,0 56,3
Warmińsko-mazurskie 635,2 362,3 63,6 608,8 496,3 37,3 55,1
Wielkopolskie 1494,1 893,4 62,5 1524,9 1153,0 36,2 56,9
Zachodniopomorskie 781,3 440,1 63,9 748,7 602,1 40,0 55,4
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2. STRUKTURA ZASOBÓW PRACY I ICH WYKORZYSTANIE WEDŁUG 
CECH DEMOGRAFICZNYCH I SPOŁECZNO-ZAWODOWYCH 

 

W opracowaniu tym przez pojęcie zasobów pracy rozumiana jest ludność w wieku 15 lat 
i więcej. Wykorzystywanie zasobów pracy opisane jest przez porównanie osób aktywnych 
zawodowo oraz osób pracujących z ogółem osób uznawanych za potencjalne zasoby pracy.  
W pierwszej części opracowania zasoby pracy oraz ludność aktywna zawodowo została 
scharakteryzowana według wybranych cech demograficzno-społecznych. W drugiej części 
opracowania pracujący ujęci zostali według wybranych cech społeczno – zawodowych oraz 
statusu zatrudnienia, grup zawodów i sekcji działalności gospodarczej. 
 
2.1. Charakterystyka osób pracujących według wybranych cech społeczno – 

demograficznych 

 Liczba ludności Polski według NSP 2002 wynosiła 38230,1 tys. Struktura wieku ludności 
była wyraźnie ukształtowana przez dwa wyże demograficzne.  
 

Wykres 4. Struktura wieku według statusu na rynku pracy, NSP 2002. 
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Skutkiem pierwszego z nich powojennego wyżu demograficznego z przełomu lat 40-tych 

i 50-tych jest wyraźnie wyższa liczebność roczników w wieku 40–54 lata. Osoby te w ciągu 

najbliższych 10 lat zaczną osiągać wiek emerytalny. Wynikiem drugiego wyżu demograficznego 

przełomu lat 70-tych i 80-tych jest duża liczba osób w wieku 15–24 lata.  

Badanie aktywności ekonomicznej przeprowadzone w NSP 2002 dotyczyło osób 

w wieku 15 lat i więcej. Osób tych było 31288,4 tys. (81,8% ogółu ludności Polski). Osób 

w wieku poniżej 15 lat, które nie były objęte badaniem aktywności ekonomicznej, było w Polsce 

6942 tys., co stanowiło 18,2% ogółu ludności. 

Ludność powyżej 14 roku życia ująć można według funkcjonalnych grup wieku: osoby  

w wieku przedprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym oraz w wieku emerytalnym. Osób  

w wieku przedprodukcyjnym (15–17 lat), które w Polsce objęte są obowiązkiem szkolnym było 

191 tys., co stanowi 6,1% ludności powyżej 14 lat. Główną grupę aktywną na rynku pracy 

stanowią osoby w wieku produkcyjnym (18–59/64 lata) – 23625 tys. (75,5% ludności powyżej 

14 lat). Wśród nich wyróżnić można 15 241 tys. osób w wieku mobilnym (18–44 lata) czyli 

48,7% ludności powyżej 14 lat oraz 8 384 tys. osób w wieku niemobilnym (45–59/64 lata), czyli 

26,8% ludności powyżej 14 lat. 

Wiek poprodukcyjny, związany z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi przechodzenia 

na emeryturę, osiągają w Polsce mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia i kobiety po 

ukończeniu 60 lat. Osób w tym wieku było w Polsce 5 749 tys. (18,3% ludności powyżej 14 lat). 

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało w 2002 roku 24,2 osoby w wieku 

poprodukcyjnym oraz 29,4 osoby w wieku poniżej 15 lat. 

Na podstawie odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu NSP 2002 osoby powyżej 14 

roku życia można rozpatrywać ze względu na status na rynku pracy. Kategoria aktywnych 

zawodowo obejmowała pracujących (13 218 tys.) oraz bezrobotnych (3558 tys.). Pozostałe dwie 

kategorie stanowili bierni zawodowo (13456 tys.) oraz osoby o nieustalonym statusie na rynku 

pracy (1056 tys.). W dalszych analizach zajmuję się ludnością o ustalonym statusie na rynku 

pracy.  

Osoby aktywne zawodowo dominowały wśród osób w wieku produkcyjnym, natomiast 

osoby w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym były w większości nieaktywne. Aktywne 

zawodowo osoby w wieku emerytalnym (450 tys.) stanowiły 7,8% osób wieku poprodukcyjnym 

i 2,7% ogółu aktywnych zawodowo. Aktywne zawodowo osoby w wieku przedprodukcyjnym 

(77,8 tys.) stanowiły 4,1% ogółu osób w wieku przedprodukcyjnym i 0,5% osób aktywnych 

zawodowo. 
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Tabl. 7. Aktywność ekonomiczna ludności według ekonomicznych grup wieku. 

Mierniki aktywności zawodowej osób, których status 
na rynku pracy został ustalony Nieustalony 

status na rynku 
pracy w (tys.) 

Ustalony 
status na 

rynku pracy 
(w tys.) 

współczynnik 
aktywności zawodowej 

wskaźnik 
zatrudnienia 

stopa 
bezrobocia

Wyszczególnienie 

w tys. w % 

Ogółem 1 056 30 233 55,5 43,7 21,2 

Wiek przedprodukcyjny 22 1 887 4,1 3,4 17,1 

Wiek produkcyjny 952 22 674 71,7 56,1 21,7 

w tym mobilny 676 14 565 77,4 58,3 24,6 

w tym niemobilny 275 8 109 61,4 52,0 15,2 

Wiek poprodukcyjny 79 5 671 7,9 7,7 3,4 

 
Natężenie aktywności zawodowej populacji można opisać za pomocą współczynnika 

aktywności zawodowej (odsetka liczby osób aktywnych na rynku pracy w danej populacji). 
Faktyczne wykorzystanie zasobów pracy oddaje natomiast wskaźnik zatrudnienia (odsetek osób 
pracujących w danej populacji). Wśród osób powyżej 14 roku życia współczynnik aktywności 
zawodowej wyniósł 55,5%. Wskaźnik zatrudnienia 43,7%. Osoby bezrobotne stanowiły 11,8% 
ogółu populacji. Stopa bezrobocia (odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo) na 
podstawie Spisu wynosiła 21,2%. Ograniczenie rozważań do osób w wieku produkcyjnym 
prowadzi do ustalenia współczynnika aktywności zawodowej na poziomie 71,7%, natomiast 
wskaźnika zatrudnienia na poziomie 56,1%. Największą aktywnością zawodową ( współczynnik 
aktywności zawodowej 77,4), ale zarazem także najwyższą stopą bezrobocia (24,6%) 
charakteryzowały się osoby w mobilnym wieku produkcyjnym. Osoby w niemobilnym wieku 
produkcyjnym charakteryzowały się niższym współczynnikiem aktywności zawodowej, ale 
zarazem niższą stopą bezrobocia (15,2%). 

Aktywność zawodowa oraz szanse na znalezienie pracy w dużym stopniu były 
zróżnicowane według cech demograficznych osób tj.: wieku, płci i miejsca zamieszkania. 
Mężczyźni charakteryzowali się wyższym współczynnikiem aktywności zawodowej i wyższym 
wskaźnikiem zatrudnienia niż kobiety. Największe różnice dotyczyły wieku 25-34 lat oraz wieku 
pomiędzy 55 i 59 lat. W pierwszym przypadku związane były z wiekiem rodzenia i 
wychowywania dzieci. W drugim przypadku na różnicę wpływa różny efektywny i standardowy 
wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn. Mieszkańcy wsi poniżej 25 roku życia  
i w wieku 55 lat i więcej charakteryzowali się wyższą aktywnością zawodową niż ludność miast. 
Natomiast dla osób pomiędzy 25 i 55 rokiem życia aktywność zawodowa osób mieszkających  
w miastach była wyższa niż na wsi. 
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Wykres 5. Współczynniki aktywności zawodowej według wieku, NSP 2002. 
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Wykres 6. Wskaźniki zatrudnienia według wieku, NSP 2002. 
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 Wskaźniki zatrudnienia kobiet mieszkających w mieście w wieku 25-49 lat były wyższe 
niż wśród kobiet w tym samym wieku mieszkających na wsi. Wskaźniki zatrudnienia mężczyzn 
mieszkających w mieście były natomiast wyższe w przedziale wieku 25-39 lat niż mężczyzn  
w tej samej grupie wieku mieszkających na wsi. Godny uwagi jest znacząco niższy wskaźnik 
zatrudnienia kobiet w wieku 25-29 lat mieszkających na wsi w porównaniu z tym miernikiem 
dla mieszkanek miast w tej samej grupie wieku. Analogiczna różnica nie występowała dla 
współczynników aktywności zawodowej.  
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Różnica pomiędzy współczynnikiem aktywności zawodowej i wskaźnikiem zatrudnienia 
obrazuje skalę bezrobocia w danej grupie. Udział osób bezrobotnych wśród ogółu ludności 
zmniejsza się wraz z wiekiem i obniżaniem się aktywności zawodowej. Największy udział 
bezrobotnych dotyczył osób młodych (15–24 lata), a w szczególności kobiet zamieszkałych na 
wsi.  
 Jakość zasobów pracy jest w dużym stopniu determinowana przez kwalifikacje, których 
wyznacznikiem może być wykształcenie. Poziom wykształcenia Polaków wzrastał i w 2002 roku 
10,5% ludności w wieku powyżej 14 lat legitymowało się wyższym wykształceniem. Skłonność 
do zdobywania wyższego wykształcenia była wyraźnie widoczna wśród młodych generacji. 
Wśród osób w wieku 35–39 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wynosił 14,1%,  
w grupie 30–34 lata 16,7%, natomiast w grupie 25–29 lat 21,3%. Gwałtownie wzrósł także 
odsetek osób wybierających licea ogólnokształcące dające większą możliwość kontynuacji nauki 
na poziomie wyższym.  
Wykres 7. Struktura według wieku2 i poziomu wykształcenia. 
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Znacznie mniej osób niż na początku lat 90-tych wybierało zasadnicze szkoły zawodowe. 
Odsetek osób legitymujących się tym wykształceniem w grupie 30-34 lata wynosił 35,9%,  
w grupie 25-29 wynosił blisko 30,0% a w grupie 20-24 lata 23,9%. Odsetek osób mających 
jedynie wykształcenie podstawowe wśród osób poniżej 40 lat wynosił około 10%. 

                                                           
2 Poniżej 25 roku życia cykl kształcenia większości osób studiujących nie jest jeszcze ukończony, dlatego na 

wykresie struktury wieku obszar ten jest zacieniowany. 
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Porównanie różnic struktury wykształcenia wśród ogółu osób w wieku powyżej 14 lat życia 
oraz wśród osób aktywnych zawodowo wskazuje, że odsetek osób z wykształceniem wyższym  
i średnim był na ogół niższy w populacji ogółem niż wśród osób aktywnych zawodowo. Wyjątek 
stanowiły osoby z wykształceniem średnim (ogólnym, zawodowym i policealnym) w wieku 
poniżej 30 lat i powyżej 60 lat. Wśród osób powyżej 60 lat odsetek osób z wykształceniem 
wyższym był ponad dwukrotnie wyższy niż wśród ogółu ludności w tym wieku. Natomiast 
wśród osób w wieku 20-24 lata odsetek osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, które 
są aktywne, był wyższy niż wśród całej ludności w tym wieku. Osoby powyżej 29 roku życia  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz wszystkie z wykształceniem podstawowym 
były rzadziej aktywne zawodowo niż wynikałoby to ze struktury wieku i wykształcenia 
populacji ogółem. 
 

Tabl. 8.  Struktura wykształcenia w grupach wieku ogółem i wśród aktywnych zawodowo.* 
Ogółem Wśród aktywnych zawodowo Wy-

szcze-
gól-

nienie 
Wyższe Średnie** Zasadnicze 

zawodowe 

Podstawowe
i niepełne 

podstawowe 
Wyższe Średnie* Zasadnicze 

zawodowe 

Podstawowe 
i niepełne 

podstawowe 
Ogółem 10,4 33,1 24,4 31,7 15,3 38,8 31,2 14,6 
   20 – 24 6,3 59,7 23,9 10,1 7,5 53,0 29,8 9,6 
   25 – 29 21,3 39,0 30,0 9,6 22,9 38,9 29,9 8,2 
   30 – 34 16,7 36,8 35,9 10,5 18,1 37,3 35,4 9,0 
   35 – 39 14,1 37,6 37,3 11,0 15,4 38,3 36,8 9,5 
   40 – 44 12,1 39,1 36,1 12,6 13,5 40,2 35,3 10,9 
   45 – 49 11,6 36,9 32,6 18,7 13,8 38,6 31,2 16,3 
   50 – 54 11,5 34,8 29,0 24,6 15,6 36,8 26,8 20,8 
   55 – 59 11,8 30,3 22,4 35,4 20,1 31,4 20,5 27,9 

   60 – 64 10,1 26,1 16,3 47,3 21,7 24,5 14,3 39,4 
   65 lat i 
więcej 6,2 19,3 9,4 64,2 15,6 15,7 8,8 59,7 

* Odsetki w wierszach mogą nie sumować się do 100 ze względu na nieuwzględnienie osób o nieustalonym 
poziomie wykształcenia. 
** wykształcenie średnie: ogólnokształcace, zawodowe i policealne  
 

 Zmiany tendencji w zdobywaniu wykształcenia nie powodowały zanikania różnic  
w poziomie wykształcenia pomiędzy mężczyznami i kobietami oraz miastem i wsią. Kobiety 
częściej miały lepsze wykształcenie. Jest to zauważalne zwłaszcza, gdy porównuje się mężczyzn 
i kobiety mieszkające na wsi. Osoby mieszkające w miastach zdecydowanie częściej miały 
wykształcenie średnie i powyżej. Przy tym wśród kobiet częste było wykształcenie 
ogólnokształcące i policealne, a wśród mężczyzn średnie zawodowe. Znaczny odsetek kobiet  
z wykształceniem podstawowym zarówno na wsi jak i w mieście był w dużym stopniu efektem 
tego, iż wyższy jest wśród nich udział osób starszych. 
 

 

 

 



 33

Tabl. 9. Struktura ludności według wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania. 
Miasto Wieś Wyszczególnienie 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
 Ludność w (tys.) 9270 10506 5692 5820 

 w % 
Ogółem  
w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Wyższe 13,4 13,9 3,6 5,1 
Policealne  2,1 5,7 0,9 3,0 
Średnie zawodowe 25,0 21,2 15,5 16,4 
Średnie  ogólnokształcące 7,5 15,1 2,5 6,4 
Zasadnicze zawodowe 27,7 15,3 37,1 21,5 
Podstawowe i mniej 21,2 26,1 39,7 46,8 
Nieustalony poziom wykształcenia 3,0 2,7 0,7 0,8 

Pomiędzy osobami o różnym stanie cywilnym występują duże różnice w aktywności na 
rynku pracy i zatrudnieniu. Różnice te częściowo wynikają ze struktury wieku osób w stanie 
wolnym, w małżeństwie oraz owdowiałych. Wielu różnic nie da się jednak wytłumaczyć w ten 
sposób. Stan cywilny może być z jednej strony czynnikiem wpływającym na aktywność na 
rynku pracy. Z drugiej strony może być efektem sytuacji materialnej bezpośrednio związanej  
z aktywnością na rynku pracy. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano wśród żonatych 
mężczyzn (12,8%). Charakteryzowała ich także najwyższa aktywność zawodowa i wskaźnik 
zatrudnienia. Współczynnik aktywności zawodowej zamężnych kobiet przekraczał 60%, a stopa 
bezrobocia wśród zamężnych kobiet była wyższa niż wśród mężczyzn i wynosiła 18,9%. 
Relatywnie niższą aktywność zawodową oraz bardzo wysoką stopę bezrobocia osób będących  
w stanie wolnym można wytłumaczyć wiekiem. Duży odsetek osób w wieku poprodukcyjnym 
decydował również o niskiej aktywności zawodowej osób owdowiałych. Na uwagę zasługują 
jednak różnice pomiędzy stopami bezrobocia osób żonatych/zamężnych nie pozostających oraz 
pozostających w małżeństwie. Najwyższa stopa bezrobocia występowała wśród mężczyzn 
rozwiedzionych lub pozostających w separacji (36,9%). Była ona przy tym znacznie wyższa niż 
stopa bezrobocia kobiet o tym samym stanie cywilnym (23,8%).  
Tabl. 10. Aktywność zawodowa według stanu cywilnego. 

Wyszczególnienie Ogółem 
(w tys.) 

Współczynnik 
aktywności 
zawodowej 

Wskaźnik 
zatrudnienia 

Stopa 
bezrobocia 

 Mężczyźni 
Kawaler 4965 53,5 34,1 36,3 
Żonaty, pozostający w małżeństwie 8823 69,2 60,4 12,8 
Żonaty niepozostający w małżeństwie 140 66,2 44,3 33,1 
Wdowiec 434 19,6 16,0 18,4 
Rozwiedziony, w separacji 472 64,4 40,7 36,9 
Nieustalony 127 42,8 34,0 20,6 

 Kobiety 
Panna 3966 42,1 28,4 32,6 
Zamężna pozostająca w małżeństwie 8880 61,0 49,5 18,9 
Zamężna niepozostająca w małżeństwie 173 64,1 44,4 30,8 
Wdowa 2473 14,4 12,4 13,8 
Rozwiedziona, w separacji 709 61,8 47,1 23,8 
Nieustalony 123 20,3 15,8 22,4 
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Prognoza demograficzna3 ludności Polski opracowana przez GUS z uwzględnieniem 
wyników NSP 2002 wskazuje, że liczba osób w wieku produkcyjnym (obecnie 23 625 tys.) 
będzie wzrastać do 2010 roku i osiągnie 24 657 tys. osób. Następnie można oczekiwać 
szybkiego zmniejszania się liczby ludności w tym wieku i do roku 2030 liczba ludności w wieku 
produkcyjnym spadnie do 20 770 tys.  
 
Wykres 8. Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym i wskaźnika obciążenia demograficznego do 2030 

roku. 
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Źródło: „Prognoza demograficzna..” GUS, 2004 

 
Do 2010 roku na stabilnym poziomie utrzyma się liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

przypadająca na 100 w wieku produkcyjnym (współczynnik obciążenia demograficznego) na 
poziomie zbliżonym do odnotowanego w NSP 2002 tj. 24,2. Potem nastąpi gwałtowny wzrost 
liczby osób wieku poprodukcyjnym. W połączeniu ze spadkiem liczby osób w wieku 
produkcyjnym oznacza to, iż w 2030 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 
46 osób wieku emerytalnym. 

2.2. Społeczno-zawodowa charakterystyka osób pracujących 
 Liczba osób pracujących wynosiła w maju 2002 roku 13218,3 tys. osób. Z tej liczby 64,6 

tys. (0,5%) stanowiły osoby w wieku przedprodukcyjnym, 8 498,6 tys. (64,3%) – osoby wieku 
produkcyjnym mobilnym, 4 220,7 tys. (31,9%) – osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym  
i 434,8 tys. (3,3%) osoby w wieku poprodukcyjnym.  

Udział kobiet wśród osób pracujących (45,9%) był nieco niższy niż udział kobiet w całej 
populacji w wieku produkcyjnym (48,6%). Także udział mieszkających w mieście (62,5%) był 
nieco niższy niż w całej populacji osób w wieku produkcyjnym (64,2%). 

2.2.1. Poziom wykształcenia 
Wyższe wykształcenie miało 27,5% kobiet i 21,8% mężczyzn pracujących w mieście.  

Na wsi udział osób z wyższym wykształceniem wśród pracujących kobiet wynosił 10,5%  
w porównaniu z 5,6% udziałem wśród pracujących mężczyzn.  

 
                                                           

3 Bolesławski L. „Prognoza demograficzna na lata 2003-2030”, GUS, Warszawa 2004 
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Tabl. 11. Struktura według poziomu wykształcenia płci i miejsca zamieszkania. 
Miasto Wieś Wyszczególnienie 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
 Pracujący ( w tys.) 4259 3881 2892 2187 

 w % 
Pracujący (odsetek) 
w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Wyższe 21,8 27,5 5,6 10,5 
Policealne  3,0 9,4 1,3 5,2 
Średnie zawodowe 31,6 28,0 20,6 25,2 
Średnie  ogólnokształcące 6,1 13,4 2,4 7,4 
Zasadnicze zawodowe 30,8 15,5 46,0 28,1 
Podstawowe i niepełne podstawowe 6,6 6,2 24,1 23,6 
Nieustalony poziom wykształcenia 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kobiety pracujące na wsi częściej posiadały średnie wykształcenie, w tym nie tylko 
ogólnokształcące i policealne, ale również średnie zawodowe. W mieście różnice w udziałach 
osób ze średnim wykształceniem były mniejsze, a średnie wykształcenie techniczne częściej 
spotykane było wśród mężczyzn. Wśród pracujących mężczyzn znacznie popularniejsze niż 
wśród pracujących kobiet było wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast nie było 
większych różnic pomiędzy płciami w proporcjach osób z wykształceniem podstawowym. 

W porównaniu z osobami aktywnymi zawodowo osoby pracujące charakteryzowały się 
przeciętnie wyższym poziomem wykształcenia. Wśród pracujących odsetek osób posiadających 
wykształcenie średnie i wyższe był na ogół wyższy, natomiast odsetek osób z wykształceniem 
podstawowym i zasadniczym zawodowym był niższy niż wśród wszystkich osób aktywnych 
zawodowo. 

 
Tabl. 12. Struktura* według poziomu wykształcenia w grupach wieku wśród pracujących i aktywnych 

zawodowo. 
Aktywni zawodowo Wśród pracujących 

wyższe średnie zasadnicze 
zawodowe podstawowe wyższe średnie zasadnicze 

zawodowe podstawowe 

Wy-
szcze-
gól-

nienie W % 
Ogółem 15,3 38,8 31,2 14,6 18,1 39,6 29,2 13,1 
   20 – 24 7,5 53,0 29,8 9,6 9,2 55,5 28,6 6,6 
   25 – 29 22,9 38,9 29,9 8,2 26,4 40,0 27,6 5,8 
   30 – 34 18,1 37,3 35,4 9,0 21,4 38,8 33,0 6,7 
   35 – 39 15,4 38,3 36,8 9,5 18,1 39,8 34,7 7,3 
   40 – 44 13,5 40,2 35,3 10,9 15,9 42,0 33,3 8,7 
   45 – 49 13,8 38,6 31,2 16,3 16,0 40,1 29,7 14,1 
   50 – 54 15,6 36,8 26,8 20,8 17,5 37,7 25,5 19,2 
   55 – 59 20,1 31,4 20,5 27,9 21,8 31,4 19,5 27,2 

   60 – 64 21,7 24,5 14,3 39,4 22,4 23,8 13,8 39,8 
   65 lat i 
więcej 15,6 15,7 8,8 59,7 15,6 15,1 8,6 60,5 

* Odsetki w wierszach mogą nie sumować się do 100 ze względu na nieuwzględnienie osób o nieustalonym 
poziomie wykształcenia. 
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Wyższy odsetek osób lepiej wykształconych wśród pracujących był bardzo wyraźny dla 
osób młodych. W grupie 25–29 lat odsetek osób z wyższym wykształceniem wśród pracujących 
wynosił 26,4%, podczas gdy wśród osób aktywnych zawodowo 21,3%. Odsetek osób  
z wyższym wykształceniem wśród pracujących w wieku 55–59 lat wynosił 22,4% podczas gdy 
wśród ogółu aktywnych 21,7%.  

Należy zauważyć, że udział osób z wyższym wykształceniem był bardzo zróżnicowany  
w zależności od płci oraz miejsca zamieszkania. Wyższy odsetek kobiet z wyższym 
wykształceniem charakterystyczny był dla osób pracujących w wieku 25–34 lata zarówno  
w mieście jak i na wsi. Znacznie wyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym w mieście  
w porównaniu z wsią dotyczy szczególnie osób starszych, ale w pozostałych grupach wieku 
różnice też są duże.  

Wykres 9. Odsetek pracujących z wykształceniem wyższym według wieku. 
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2.2.2. Status zatrudnienia 
Ze względu na status zatrudnienia można wyodrębnić wśród pracujących następujące 

główne grupy: pracownicy najemni pełnozatrudnieni (8650,2 tys., 65,4% pracujących), 
pracownicy najemni niepełnozatrudnieni (988,0 tys. 7,5% pracujących), pracodawcy ( 51,7 tys., 
3,9% ogółu pracujących), osoby działające na własny rachunek niezatrudniejące pracowników 
(2066,7 tys., 15,6% pracujących) oraz pomagających członków rodzin (830,9 tys. 6,3% 
pracujących). Osoby z tych głównych grup stanowiły 98,7% wszystkich pracujących. Pozostali 
pracujący: agenci, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, duchowni oraz osoby  
o nieustalonym statusie zatrudnienia nie są ujęci w analizach dotyczących statusu zatrudnienia.  

Najczęściej występowało zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Ten status 
dotyczył 8650,2 tys. osób, co stanowiło 89,7% ogółu pracowników najemnych. Kolejnym co do 
częstości występowania była praca na własny rachunek, w tym praca w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym. Inne formy takie, jak praca w niepełnym wymiarze czasu lub jako 
pomagający członek rodziny itp. były charakterystyczne dla osób w wieku 18–24 lata oraz 
w wieku poprodukcyjnym. 

 



 37

Wykres 10. Pracujący według wieku i statusu zatrudnienia. 
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W miastach wśród osób w wieku produkcyjnym dominowało zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu. Bardziej elastyczne formy zatrudnienia takie jak zatrudnienie w niepełnym 
wymiarze i praca na własny rachunek częściej dotyczyły osób w wieku poprodukcyjnym.  

Na wsi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu charakterystyczne było dla osób do około 
45 roku życia. Liczba osób, które deklarowały wykonywanie pracy w indywidualnym 
gospodarstwie rolnym zwiększała się wraz z wiekiem i wśród osób powyżej 45 roku życia był to 
najczęściej spotykany rodzaj pracy. Dużą część osób w wieku poprodukcyjnym pracujących na 
wsi stanowili pomagający członkowie rodzin.  
Tabl.  13. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia.*  

Miasto Wieś 
Wyszczególnienie 

Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 

Ogółem (w tys.) 528539 487966 379717 295367 
 w % 
Ogółem 
w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Pracownicy najemni pełnozatrudnieni 73,0 78,3 50,1 48,2 
Pracownicy najemni niepełno- 
zatrudnieni 7,4 10,0 4,9 6,5 

Pracodawcy 6,3 3,5 2,8 1,5 

Pracujący na własny rachunek 11,4 6,2 31,3 20,7 

Pomagający członkowie rodzin 0,7 1,2 9,5 21,9 

*Odsetki w kolumnach mogą nie sumować się do 100 ze względu na ujęcie jedynie głównych grup statusu 
zatrudnienia 
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Wykres 11 i 12. Struktura wieku według rodzajów zatrudnienia w mieście i na wsi. 
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Najlepiej wykształceni byli pracodawcy – 26,5% legitymowało się wyższym 
wykształceniem, a 76,9 % – wykształceniem średnim lub więcej. Natomiast najniższe 
wykształcenie mieli pomagający członkowie rodzin – 43,3% miało wykształcenie podstawowe  
i niższe niż podstawowe, a jedynie 25,5% – wykształcenie średnie i wyższe.  

 

Wykres 13. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia i wykształcenia. 
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2.2.3. Grupy zawodów 

Pracujących można przyporządkować do 11 grup zawodów (patrz tabela 14) ze względu 
na wykonywany zawód. Najwięcej osób (16,6% pracujących) pracowało w zawodach 
robotniczych. Zawody robotnicze były najpopularniejsze wśród mężczyzn pracujących  
w mieście. Była to także druga pod względem popularności po zawodach rolniczych grupa 
zawodów wśród mężczyzn pracujących na wsi. Zawody związane z rolnictwem, leśnictwem  
i rybołówstwem miało 15,9% pracujących. Większość z nich mieszkała na wsi i stanowiła 
odpowiednio 37,5% kobiet i 40,3% mężczyzn tam mieszkających. Trzecią pod względem 
częstości występowania grupę stanowią zawody specjalistyczne takie jak: nauczyciele, 
naukowcy, lekarze, artyści itp. Przedstawiciele tych dziedzin mieszkali zdecydowanie częściej  
w mieście i częściej były to kobiety. Także wśród pracujących w usługach osobistych  
i sprzedawców zdecydowaną większość, zwłaszcza na wsi, stanowiły kobiety. W bardzo 
zróżnicowanej grupie zawodów: technicy i inny średni personel sklasyfikowani zostali między 
innymi technicy, pracownicy biurowi średniego szczebla, nauczyciele zawodu, policjanci oraz 
pielęgniarki i położne. W grupie tej częściej znajdowały pracę kobiety.  
 
Tabl. 14. Struktura pracujących według grup zawodów. 

Miasto Wieś 
Wyszczególnienie Razem 

pracujący mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Ogółem (w tys.) 13 218,3 4 259,1 3 880, 9 2 891,8 2 186,6 
Ogółem 
 w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy 
i kierownicy 6,2 9,5 6,6 3,4 2,8 

Specjaliści 13,1 14,0 21,8 3,6 8,5 
Technicy i inny średni personel 12,5 11,5 21,3 4,0 9,7 
Pracownicy biurowi 8,1 5,6 14,8 2,9 7,7 
Pracownicy usług osobistych i 
sprzedawcy 11,1 9,1 16,8 4,6 13,3 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i 
rybacy 15,9 1,9 1,4 37,5 40,3 

Robotnicy przemysłowi i 
rzemieślnicy 16,6 26,2 5,8 24,6 6,9 

Operatorzy i monterzy maszyn i 
urządzeń 8,7 14,6 2,5 13,0 2,6 

Pracownicy przy pracach prostych 6,4 5,0 8,5 4,7 7,7 
Służba wojskowa 1,0 2,0 0,0 1,4 0,0 
Zawód nieustalony 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 

 
Natomiast w grupie zawodów technicznych, niewymagających wysokich kwalifikacji 

formalnych (operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń) zdecydowanie częściej zatrudniani byli 
mężczyźni. Przy pracach prostych, niewymagających wykształcenia formalnego zatrudnionych 
było 6,4% pracujących, przy czym częściej tego typu praca dotyczyła kobiet. Pracę na wysokim 
stanowisku w administracji, kierowniczych stanowiskach w firmach i innych organizacjach lub 
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pracę polityka częściej wykonywali mężczyźni niż kobiety i częściej dotyczyła ona osób 
mieszkających w mieście niż na wsi. 

Z wykonywanym zawodem ściśle wiązał się poziom wykształcenia. W zawodach 
specjalistycznych w przytłaczającej większości pracowali ludzie charakteryzujący się wyższym 
wykształceniem (81,5%), prawie nie było wśród nich osób bez średniego wykształcenia. Osoby 
na stanowiskach kierowniczych także w dużym stopniu charakteryzowały się wykształceniem 
wyższym (40,5%) lub średnim zawodowym (33,2%), ale ponad 11% stanowiły w tej grupie 
osoby z wykształceniem poniżej średniego. 
 

Tabl. 15. Struktura pracujących według grup zawodów i wykształcenia. 

Ogółem  Ogółem wyższe policealne średnie 
zawodowe

średnie 
ogólno- 

kształcące 

zasad-
nicze 
zawo-
dowe 

podsta-
wowe  

i niepełne 
podsta-
wowe 

Wyszczególnienie 

w tys. w % 
Ogółem 13 218 100,0 18,1 4,8 27,0 7,7 29,2 13,2 
Parlamentarzyści, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy 821 

100,0 
40,5 5,9 33,2 9,4 9,6 1,4 

Specjaliści 1733 100,0 81,5 5,0 9,0 4,2 0,2 0,1 
Technicy i inny średni 
personel 1647 

100,0 
18,6 15,4 48,5 12,2 4,4 0,9 

Pracownicy biurowi 1064 100,0 2,4 8,9 42,5 20,9 12,4 3,0 
Pracownicy usług 
osobistych i sprzedawcy 1466 

100,0 
5,3 4,8 34,4 13,0 34,3 8,0 

Rolnicy, ogrodnicy, 
leśnicy i rybacy 2105 

100,0 
1,5 1,3 16,2 3,2 36,2 41,6 

Robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy 2200 

100,0 
1,5 1,2 25,0 3,2 58,1 11,0 

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń 1152 

100,0 
1,3 1,4 25,6 4,3 52,7 14,7 

Pracownicy przy 
pracach prostych 846 

100,0 
0,7 1,3 17,1 5,4 44,4 31,1 

Służba wojskowa 127 100,0 24,1 3,3 36,6 7,8 23,4 4,7 
Zawód nieustalony 57 100,0 13,9 3,9 23,2 9,6 24,3 25,1 

 

Zbliżone do siebie charakterystyki wykształcenia z przewagą wykształcenia średniego miały 
osoby zatrudnione na stanowiskach techników i średniego personelu oraz pracowników 
biurowych. Ponad 10% pracowników usług osobistych i sprzedawców miało wykształcenie 
policealne lub wyższe, jednak z drugiej strony w tej grupie zawodów prawie 43% stanowiły 
osoby bez wykształcenia średniego. Wśród robotników i rzemieślników oraz operatorów  
i monterów maszyn i urządzeń osoby z wykształceniem pomaturalnym miały marginalny udział. 
Przeważali natomiast absolwenci szkół zawodowych, ponad jedną czwartą stanowili też 
absolwenci techników. Natomiast wśród pracowników do prac prostych ponad 75% miało 
wykształcenie poniżej średniego, przy czym aż 31% co najwyżej wykształcenie podstawowe. 
Najgorszą strukturę wykształcenia miały osoby pracujące w zawodach związanych z rolnictwem, 
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leśnictwem i rybołówstwem, w których prawie 80% osób nie miało wykształcenia średniego,  
a 41,6% miało wykształcenie podstawowe lub nie ukończyło nawet szkoły na poziomie 
podstawowym. 

Status zatrudnienia pracowników najemnych zależał w dużym stopniu od wykonywanego 
zawodu. Niepełne zatrudnienie najczęściej spotykane było wśród pracowników najemnych 
zatrudnionych na stanowiskach związanych z pracą fizyczną i wspomagających pracę innych: 
przy pracach prostych, w rolnictwie itd. Popularne było również zatrudnienie w takiej formie 
pracowników w usługach osobistych i ochronie. Niepełne zatrudnienie wśród kobiet było  
w większości grup zawodowych nieznacznie częstsze niż wśród mężczyzn. Wyjątki stanowiły 
zawody techniczne oraz związane z zatrudnieniem przy pracach prostych.  
 

Tabl. 16. Pracownicy najemni według grup zawodów i statusu zatrudnienia. 
Odsetek pracowników najemnych 

niepełnozatrudnionych Liczba zatrudnionych 
pracowników najemnych ogółem wśród kobiet Wyszczególnienie 

w tys. w % 

Ogółem 9 638 10,3 11,5 

Parlamentarzyści, wyżsi urzędnicy i kierownicy 478 3,3 3,4 

Specjaliści 1 537 7,3 7,3 

Technicy i inny średni personel 1 441 6,9 6,5 

Pracownicy biurowi 1 047 12,5 12,9 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 1 128 18,7 19,5 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 99 27,7 28,8 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 1 940 8,0 9,4 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1 016 5,4 6,2 

Pracownicy przy pracach prostych 803 21,8 20,1 

Służba wojskowa 127 0,0 0,0 

Zawód nieustalony 22 24,3 25,1 
 

2.2.4. Rodzaj działalności miejsca pracy 
Charakterystyka pracujących w różnych sektorach gospodarki dokonana została przy 

zastosowaniu podziału na sekcje PKD. Najwięcej osób pracowało w trzech sekcjach: rolnictwo 
(17,0% pracujących), przetwórstwo przemysłowe ( 19,0% pracujących) oraz handel i naprawy 
(14,4% pracujących).   

Struktura wieku zatrudnionych była zróżnicowana w zależności od sekcji. Najwięcej 
osób starszych pracowało w rolnictwie. Ponad 11% przekroczyło 64 lata, a prawie 50% miało 
więcej niż 44 lata. Jednocześnie jednak był to sektor, w którym ponad 8% pracujących stanowiły 
osoby poniżej 25 lat. Najniższy odsetek osób do 24 lat notowany był w górnictwie  
i zaopatrywaniu w energię elektryczną wodę i gaz. W sektorach tych dominowały osoby 
pomiędzy 35 i 54 rokiem życia.  
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Tabl. 17. Struktura pracujących według sekcji PKD i wieku. 
Odsetek osób w wieku lat 

Ogółem   
poniżej 25 poniżej 35 poniżej 45 poniżej 55 poniżej 65 65 i więcejWyszczególnienie 

w tys. w % 

Ogółem 13 218 10,1 36,6 64,3 90,3 97,1 2,9 

Rolnictwo 2 249 8,2 25,6 50,2 76,7 88,9 11,1 

Górnictwo 233 2,3 26,9 72,1 96,9 99,9 0,1 

Przetwórstwo przemysłowe 2 517 11,5 41,8 69,5 94,7 99,1 0,9 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę 216 2,9 24,9 57,9 91,6 99,5 0,5 

Budownictwo 786 9,3 36,6 65,4 93,8 99,2 0,8 
Handel hurtowy i detaliczny; 
naprawa pojazdów 
mechanicznych, motocykli oraz 
artykułów użytku osobistego i 
domowego 1 903 16,6 48,5 73,1 94,0 98,6 1,4 

Hotele i restauracje 240 23,4 50,7 73,2 94,2 98,5 1,5 
Transport, gospodarka 
magazynowa i łączność 845 5,8 31,5 63,9 93,7 99,3 0,7 

Pośrednictwo finansowe 298 9,9 45,7 71,6 95,4 99,5 0,5 
Obsługa nieruchomości, 
wynajem, nauka i usługi związane 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej 709 9,4 36,4 59,7 88,3 97,8 2,2 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i 
powszechne ubezpieczenia 
zdrowotne 910 15,4 44,8 71,4 94,1 99,3 0,7 

Edukacja 892 3,5 28,1 59,8 89,7 98,4 1,6 
Ochrona zdrowia i opieka 
społeczna 918 3,6 28,0 63,0 92,6 98,5 1,5 
Pozostała działalność usługowa 
komunalna, społeczna i 
indywidualna 436 1,8 24,6 47,6 75,2 92,8 7,2 

 
Z drugiej strony osoby w wieku poniżej 25 lat najczęściej zatrudniane były w hotelach  

i restauracjach (23,4%) oraz handlu i naprawach (16,6%). 
Sektorami, w których względnie niewielkie było zatrudnienie osób poniżej 35 lat były: 

edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna. W obu sekcjach około 1,5% stanowiły osoby, 
które miały 65 lat i więcej. Najwięcej osób poniżej 35 roku życia pracowało w sekcji hotele  
i restauracje, jednak ponad 40% udział miały te osoby także w handlu i naprawach, 
pośrednictwie finansowym, administracji publicznej i przetwórstwie przemysłowym.  
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Tabl. 18. Struktura pracujących według płci i miejsca zamieszkania oraz sekcji PKD.* 
Miasto Wieś Wyszczególnienie mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety 

Ogółem (w tys.) 4 259 3 880 2 891 2 186 
Ogółem  
w tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 2,5 1,9 40,2 41,5 
Górnictwo i kopalnictwo 3,5 0,5 1,9 0,2 
Przetwórstwo przemysłowe 24,3 15,7 19,9 13,5 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 3,0 1,1 1,5 0,3 
Budownictwo 10,5 1,6 9,2 0,5 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego 15,6 19,1 7,9 12,3 
Hotele i restauracje 1,4 2,8 0,6 2,3 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 10,2 4,5 6,4 2,4 
Pośrednictwo finansowe 1,9 4,4 0,4 1,7 
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane z 
prowadzeniem działalności gospodarczej 7,7 7,1 2,2 2,0 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia 
zdrowotne 8,1 8,4 4,7 4,7 
Edukacja 4,1 12,7 1,6 8,2 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 2,9 15,2 1,1 7,8 
Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna 3,8 4,6 1,9 2,0 

 * Odsetki w kolumnach mogą nie sumować się do 100 ze względu na nieuwzględnienie niektórych sekcji oraz osób 
nie przypisanych do żadnej sekcji  

W ujęciu bezwzględnym liczba pracujących kobiet była mniejsza od liczby mężczyzn 
zarówno w mieście jak i na wsi. Porównania udziału mężczyzn i kobiet (zarówno mieszkających 
w mieście jak i na wsi) wśród pracujących w różnych sekcjach wskazuje na istnienie sekcji  
z dużą przewagą zatrudnienia mężczyzn: górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz, transport gospodarka magazynowa  
i łączność. Z drugiej strony istnieją sekcje z wyraźną dominacją pracy kobiet: ochrona zdrowia  
i opieka społeczna, edukacja, pośrednictwo finansowe, handel hurtowy i detaliczny, hotele  
i restauracje. Do sekcji, w których udział kobiet i mężczyzn był zbliżony należą rolnictwo, 
sekcja – obsługa nieruchomości, nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz sekcja – administracja publiczna i obrona narodowa. Spośród pracujących 
osób mieszkających na wsi ponad 40% mężczyzn i kobiet pracowało w rolnictwie. 

Największą pod względem liczby osób pracujących w miastach i drugą po rolnictwie pod 
względem liczby pracujących na wsi było przetwórstwo przemysłowe. Wśród mężczyzn 
mieszkających w miastach kolejnymi pod względem liczby pracujących sekcjami były: handel 
hurtowy i detaliczny, budownictwo, transport gospodarka magazynowa i łączność oraz 
administracja publiczna i obrona narodowa. Wśród mężczyzn mieszkających na wsi poza 
rolnictwem i przemysłem sekcjami z wysokim zatrudnieniem były kolejno: budownictwo, 
handel i naprawy oraz administracja publiczna i obrona narodowa. Spośród sekcji usługowych  
z największym udziałem kobiet w zatrudnieniu takich, jak edukacja, ochrona zdrowia, handel  
i naprawy, wśród kobiet w miastach większe zatrudnienie w występowało w ochronie zdrowia, 
natomiast na wsi w edukacji. 
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 Oceniając alokację zasobów pracy pomiędzy sekcjami działalności należy uwzględnić 
poziom wykształcenia. Ponad 25% osób z wyższym wykształceniem w Polsce związanych było 
z pracą w edukacji, podczas gdy odsetek wszystkich osób pracujących w tej sekcji wynosi 6,7%. 
Ponadprzeciętny odsetek osób z wyższym wykształceniem występował także w innych 
dziedzinach usług z wyjątkiem handlu i napraw, transportu, gospodarki magazynowej i łączności 
oraz hoteli i restauracji. Proporcjonalnie najmniej osób z wyższym wykształceniem w stosunku 
do wszystkich pracujących było zaangażowanych w rolnictwie. 
 Wysoki relatywny udział pracowników o wykształceniu policealnym charakterystyczny 
był dla ochrony zdrowia i administracji publicznej oraz handlu i napraw. Wykształcenie to było 
bardzo częstym uzupełnieniem ogólnokształcącego wykształcenia kobiet. Najwięcej osób  
z wykształceniem średnim zawodowym w stosunku do wszystkich zatrudnionych pracowało  
w handlu i naprawach oraz w transporcie i łączności. Jednak w liczbach bezwzględnych 
najwięcej osób z wykształceniem średnim zawodowym było zatrudnionych w przetwórstwie 
przemysłowym. Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym relatywnie częściej  
w stosunku do ogółu pracowały w usługach poza edukacją.  
 Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym znajdowały najczęściej zatrudnienie 
w przetwórstwie przemysłowym oraz w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie. Natomiast osoby 
o wykształceniu podstawowym i niepełnym podstawowym zatrudnione były przede wszystkim 
w rolnictwie oraz obsłudze hoteli i restauracji. 
Tabl. 19. Struktura* pracujących według wykształcenia i sekcji PKD. 

Pracujący według wykształcenia Wyszczególnienie Pracujący 
ogółem  I II III IV V VI 

Liczba osób (w tys.) 13218 2386 641 3575 1013 3858 1746
Odsetek osób pracujących w sekcji 

Ogółem 
W tym: 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 17,0 2,0 4,8 10,7 7,1 20,9 40,4
Górnictwo i kopalnictwo 1,8 0,7 0,7 1,8 0,7 3,1 8,4
Przetwórstwo przemysłowe 19,0 10,7 11,2 20,3 15,0 27,3 10,3
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 1,6 1,3 1,1 2,3 1,3 1,8 6,3
Budownictwo 5,9 3,2 2,6 5,7 2,9 9,5 12,3
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 14,4 9,9 16,9 19,1 22,3 13,9 5,9
Hotele i restauracje 1,8 0,8 2,0 2,2 3,0 2,0 10,0
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 6,4 3,9 4,8 7,8 7,7 7,7 7,9
Pośrednictwo finansowe 2,3 5,1 4,0 2,6 4,5 0,3 1,1
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 5,4 9,5 6,9 5,3 7,2 3,2 7,4
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenia zdrowotne 6,9 11,8 10,4 9,2 12,3 2,1 2,9
Edukacja 6,7 25,6 6,0 2,4 3,7 1,9 5,3
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 6,9 10,6 23,7 7,3 7,0 3,0 6,9
Pozostała działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna 3,3 4,6 4,6 2,9 4,5 2,9 8,7
*Odsetki w kolumnach mogą nie sumować się do 100 ze względu na nieuwzględnienie niektórych sekcji oraz osób 
nie przypisanych do żadnej sekcji 
Wykształcenie: I – wyższe, II – policealne, III-średnie zawodowe, IV- średnie ogólnokształcące, V – zasadnicze 
zawodowe, VI- podstawowe i niepełne podstawowe  
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 W strukturze zatrudnienia w sekcji rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo dominowały 
osoby pracujące na własny rachunek w gospodarstwach indywidualnych oraz pomagający 
członkowie rodzin. Pracownicy najemni stanowili zaledwie 10,0% ogółu pracujących.  
W pozostałych sekcjach pracownicy najemni stanowili największą grupę pracujących. 
Najczęściej pracownicy najemni pełnozatrudnieni występowali w górnictwie i kopalnictwie oraz 
wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz i wodę. Natomiast niepełne zatrudnienie 
pracowników najczęściej dotyczyło sekcji hotele i restauracje oraz obsługa nieruchomości i firm, 
nauka i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Największy odsetek 
pracodawców wśród pracujących i największa bezwzględna liczba pracodawców notowane  
były w sekcji handel i naprawy, co wskazuje na duży udział drobnej przedsiębiorczości.  
Udział pracodawców przekroczył 5% również w sekcjach: obsługa nieruchomości i firm,  
nauka, budownictwo oraz hotele i restauracje. Praca na własny rachunek poza rolnictwem,  
gdzie dotyczyła przede wszystkim indywidualnych gospodarstw rolnych, popularna była  
w budownictwie oraz usługach niezwiązanych z sektorem publicznym tzn. handlu hurtowym  
i detalicznym, hotelach i restauracjach, transporcie, gospodarce magazynowej i łączności, 
pośrednictwie finansowym oraz obsłudze nieruchomości i firm. W sekcjach handel hurtowy  
i detaliczny oraz hotele i restauracje ponad 1% pracujących stanowili pomagający członkowie 
rodzin. 
 

Tabl. 20. Struktura pracujących według sekcji PKD i statusu zatrudnienia.* 
Ogółem I II III IV V Wyszczególnienie 
w tys. w % 

Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo 2260 8,2 1,8 0,6 54,1 33,9 
Górnictwo i kopalnictwo 233 97,6 1,2 0,3 0,2 0,0 
Przetwórstwo przemysłowe 2517 84,1 6,8 3,9 4,1 0,5 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
gaz i wodę 216 96,2 2,1 0,5 0,7 0,0 
Budownictwo 786 69,7 9,5 7,3 12,3 0,4 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 1903 60,0 10,4 10,8 16,4 1,7 
Hotele i restauracje 240 63,3 16,6 9,3 8,6 1,4 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 845 77,7 4,9 3,5 13,2 0,3 
Pośrednictwo finansowe 298 81,4 5,6 1,9 10,5 0,1 
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi 
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 709 66,7 14,5 5,7 12,0 0,4 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne 
ubezpieczenia zdrowotne 910 91,0 8,4 0,1 0,2 0,0 
Edukacja 892 88,1 9,6 0,4 1,1 0,0 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 918 85,9 7,0 1,7 4,5 0,1 
Pozostała działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna 436 63,6 14,6 4,6 10,0 0,3 

*Liczby w wierszach mogą nie sumować się do 100 ze względu na brak uwzględnienia osób poza głównymi 
grupami statusu zatrudnienia.  
I – pracownicy najemni pełnozatrudnieni, II – pracownicy najemni niepełnozatrudnieni, III – Pracodawcy, IV – 
Pracujący na własny rachunek i agenci, V – pomagający członkowie rodzin. 
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 Osobami pracującymi w więcej niż jednym sektorze gospodarki były najczęściej osoby 

pracujące w rolnictwie. Liczba osób pracujących w rolnictwie, które uzupełniały dochody  

z rolnictwa dochodami z pracy w innych sektorach, wyniosła 559,6 tys. co stanowiło 25,5% 

wszystkich pracujących w rolnictwie. Osoby, traktujące rolnictwo jako podstawowe źródło 

dochodów, dodatkowe dochody zdobywały najczęściej pracując w przetwórstwie prze-

mysłowym, handlu i naprawach, transporcie, magazynowaniu i łączności oraz w budownictwie. 

Wśród osób czerpiących dodatkowe dochody z rolnictwa największa część jako pracę 

podstawową traktowała zatrudnienie związane z leśnictwem, łowiectwem i rybołówstwem. 

Częsta była też praca w przetwórstwie przemysłowym oraz w handlu i naprawach. 

 
Tabl. 21.  Pracujący łączący pracę w rolnictwie i innym sektorze według sekcji PKD pracy poza rolnictwem. 

Pracujący w rolnictwie i innym sektorze 

traktujący rolnictwo jako 
pracę podstawową 

traktujący rolnictwo 
jako pracę dodatkową 

Wyszczególnienie 

w tys. 
Ogółem 473,6 86,1 
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 27,8 22,4 
Rybołówstwo i rybactwo 0,5 0,4 
Górnictwo i kopalnictwo 9,3 0,2 
Przetwórstwo przemysłowe 138,0 13,9 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 
wodę 9,5 0,6 
Budownictwo 39,8 7,3 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
mechanicznych, motocykli oraz artykułów użytku 
osobistego i domowego 70,1 16,3 
Hotele i restauracje 6,4 1,5 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność 44,5 6,2 
Pośrednictwo finansowe 7,1 0,8 
Obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi związane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej 14,9 2,7 
 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenia 
zdrowotne 31,7 7,9 
Edukacja 32,6 2,0 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 28,5 1,1 
Pozostała działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna 12,7 2,0 

 

2.3. Osoby bezrobotne 
Bezrobocie jest zjawiskiem o istotnym znaczeniu i dlatego było ono obserwowane  

i analizowane od początku polskiej transformacji społeczno-ekonomicznej. Gwałtowny wzrost 
bezrobocia na początku lat dziewięćdziesiątych postawił przed statystyką rynku pracy bardzo 
ważne, a zarazem trudne zadanie zbierania informacji o tym zjawisku. Zainteresowanie tą 
problematyką cały czas jest bardzo duże. Wynika to przede wszystkim ze skali tego zjawiska, 
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jak i jego rangi w warunkach przemian polskiej gospodarki. Jednym z warunków poprawnej 
diagnozy sytuacji na rynku pracy jest analiza poziomu, struktury i natężenia bezrobocia. 
 Wiedza o wielkości i strukturze demograficzno-społecznej zbiorowości bezrobotnych,  
a także ustalenie stopnia zagrożenia bezrobociem różnych grup ludności ma istotne znaczenie 
przy podejmowaniu wielu decyzji społeczno-ekonomicznych. 
 Dzięki badaniu rynku pracy możliwe jest ustalenie, które grupy ludności są mniej, a które 
bardziej zagrożone bezrobociem. Ocenę nierówności wobec bezrobocia można dokonać na 
podstawie analizy struktur osób bezrobotnych według cech demograficzno-społecznych. Cechy 
te określają możliwość pozyskiwania pracy przez osoby jej poszukujące, a także pozwalają na 
wskazanie grup wysokiego ryzyka znalezienia się w kategorii bezrobotnych. 
 

2.3.1. Poziom bezrobocia 
W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2002 (NSP 2002), definicja 

osoby bezrobotnej przyjęta została na podstawie metodologii zalecanej przez Międzynarodową 
Organizację Pracy. Dzięki temu wyniki z NSP 2002 gwarantują pełną porównywalność z danymi 
z innych krajów. 

Wyróżnienie kategorii osób bezrobotnych w spisie w 2002 roku odbywało się na 
podstawie trzech warunków, które musiały być spełnione jednocześnie: pozostawanie bez pracy, 
poszukiwanie pracy oraz gotowość do jej podjęcia. Okresem obserwacji był jeden wybrany 
tydzień, poprzedzający moment krytyczny spisu.1) Do bezrobotnych zaliczone zostały także 
osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej 
rozpoczęcie (w ciągu 3 miesięcy).  

Wyniki NSP 2002 wykazały, że zbiorowość bezrobotnych wyniosła 3558,2 tys. osób. 
 
Tabl. 22. Bezrobotni według płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Mężczyźni Kobiety 
 w tysiącach 
OGÓŁEM 3558,2 1851,5 1706,7
   MIASTA 2307,5 1191,1 1116,4
   WIEŚ 1250,7 660,3 590,3
 w % 
OGÓŁEM 100,0 52,0 48,0
   MIASTA 100,0 51,6 48,4
   WIEŚ 100,0 52,8 47,2

 

Większość populacji bezrobotnych stanowili mężczyźni, ale wśród kobiet bezrobocie 
występowało nieco częściej. Świadczy o tym stopa bezrobocia, która jest podstawowym 
miernikiem natężenia bezrobocia. Pokazuje ona udział bezrobotnych wśród aktywnych 
zawodowo, (do których zalicza się pracujących jak i bezrobotnych). W skali całego kraju 
                                                           

1)  patrz uwagi metodyczne. 
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wskaźnik ten osiągnął 21,2%. Stopa bezrobocia kobiet była wyższa niż stopa bezrobocia 
mężczyzn i wynosiła odpowiednio 22,0% i 20,6. Zarówno w miastach jak i na wsi stopa 
bezrobocia kobiet była wyższa niż stopa bezrobocia mężczyzn i wyniosła odpowiednio:  
w mieście: 22,3% i 21,8%, na wsi: 21,2% i 18,6%. 
Wykres 14. Stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
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2.3.2. Bezrobotni według wieku 

Najliczniejszą grupę wśród osób bezrobotnych stanowią osoby młode, zwykle po raz 
pierwszy wkraczający na rynek pracy i nie posiadające doświadczeń zawodowych. Według spisu 
liczba bezrobotnych w wieku do 24 lat wyniosła 1046,4 tys. (29,4% ogółu bezrobotnych).  
W zbiorowości tej – podobnie jak w ogólnej populacji bezrobotnych – przeważali mężczyźni 
(567,1 tys. mężczyzn wobec – 479,3 tys. kobiet).  
Tabl. 23. Bezrobotni według wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Wiek 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem1) 
15-24 lata 25-34 35-44 45-54 55 lat i 

więcej 

Wiek 
produkcyjny 

 w tysiącach 
OGÓŁEM 3558,2 1046,4 945,7 791,5 663,1 111,4 3529,2
   Mężczyźni 1851,5 567,1 468,1 383,8 356,1 76,3 1838,4
   Kobiety 1706,7 479,3 477,6 407,7 307,0 35,1 1690,8
MIASTA 2307,5 631,8 587,0 516,3 482,9 89,5 2286,5
   Mężczyźni 1191,1 345,8 290,9 243,2 251,6 59,7 1182,5
   Kobiety 1116,4 286,0 296,1 273,2 231,3 29,8 1104,0
WIEŚ 1250,7 414,6 358,7 275,2 180,2 21,9 1242,7
   Mężczyźni 660,3 221,3 177,2 140,7 104,6 16,6 655,9
   Kobiety 590,3 193,3 181,5 134,5 75,6 5,3 586,8

 w % 
OGÓŁEM 100,0 29,4 26,6 22,2 18,6 3,1 99,2
   Mężczyźni 100,0 30,6 25,3 20,7 19,2 4,1 99,3
   Kobiety 100,0 28,1 28,0 23,9 18,0 2,1 99,1
MIASTA 100,0 27,4 25,4 22,4 20,9 3,9 99,1
   Mężczyźni 100,0 29,0 24,4 20,4 21,1 5,0 99,3
   Kobiety 100,0 25,6 26,5 24,5 20,7 2,7 98,9
WIEŚ 100,0 33,2 28,7 22,0 14,4 1,8 99,4
   Mężczyźni 100,0 33,5 26,8 21,3 15,8 2,5 99,3
   Kobiety 100,0 32,7 30,8 22,8 12,8 0,9 99,4
1) W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku 
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Drugą pod względem liczebności grupę stanowili bezrobotni w wieku 25–34 lata – 945,7 
tys. (26,6% ogółu bezrobotnych). W tej i w następnej 10-letniej grupie wieku przeważały 
kobiety. Zarówno wśród mężczyzn jak i wśród kobiet liczba bezrobotnych zmniejszała się  
w miarę analizowania kolejnych "starszych" grup wieku. Najmniej liczną grupę stanowiły osoby 
bezrobotne w wieku powyżej 55 lat (1114 tys.). Udział tej grupy osób w ogólnej liczbie 
bezrobotnych był stosunkowo niewielki i wyniósł 3,1%.  

Ponad 33% bezrobotnych na wsi, to osoby młode, które nie ukończyły 25 lat, podczas 
gdy w miastach do najmłodszej subpopulacji należało około 27%. Generalnie można zauważyć, 
że im starsza subpopulacja bezrobotnych, tym większa część mieszka w miastach. 
Wykres 15. Struktura bezrobotnych według miejsca zamieszkania w 2002 r. 
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Stopa bezrobocia według wieku wyraźnie wskazuje na niejednakowe natężenie tego 
zjawiska w różnych grupach wieku ludności. 

Tabl. 24. Stopa bezrobocia według wieku, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Wiek 
Ogółem1) 

15-24 lata 25-34 35-44 45-54 55 lat i 
więcej 

Wiek 
produkcyjny WYSZCZEGÓLNIENIE 

w % 

OGÓŁEM 21,2 42,7 21,3 17,8 16,2 8,4 21,7
   Mężczyźni 20,6 41,9 19,4 16,6 16,8 9,5 21,0
   Kobiety 22,0 43,7 23,5 19,0 15,6 6,7 22,6
MIASTA 22,1 45,7 21,1 18,7 17,5 11,9 22,3
   Mężczyźni 21,8 46,3 19,7 17,6 18,3 12,8 22,1
   Kobiety 22,3 44,8 22,7 19,7 16,7 10,5 22,6
WIEŚ 19,8 38,9 21,6 16,3 13,5 3,8 20,7
   Mężczyźni 18,6 36,5 19,1 15,1 14,0 4,9 19,3
   Kobiety 21,2 42,1 24,8 17,7 12,9 2,2 22,5
1) W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku 
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Na najwyższe ryzyko znalezienia się w kategorii bezrobotnych narażeni są ludzie młodzi. 

Stopa bezrobocia osób młodych w wieku 15–24 lata ukształtowała się na poziomie 42,7% i była 

ponad dwukrotnie wyższa niż stopa bezrobocia ogółem. W grupie wieku 25–34 lata wskaźnik 

natężenia bezrobocia był o ponad połowę niższy i wynosił 21,3%. Zagrożenie bezrobociem 

systematycznie maleje w starszych grupach wieku. Po ukończeniu 55 roku życia bez pracy 

pozostawało ponad 8% osób aktywnych zawodowo. 

Jeśli jednocześnie uwzględnimy wiek i płeć bezrobotnych, to okazuje się, że we 

wszystkich wyróżnionych grupach wieku, z wyjątkiem osób w grupach wieku powyżej 44 lat, 

natężenie bezrobocia jest większe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Różnica pomiędzy stopą 

bezrobocia mężczyzn i kobiet była największa w grupie wieku 25–34 lata i wynosiła 4 pkt 

procentowe. Najwyższa stopa bezrobocia w całej zbiorowości bezrobotnych wystąpiła wśród 

mieszkańców miast w wieku 15–24 lata (odpowiednio 46,3% dla mężczyzn i 44,8% dla kobiet), 

co oznacza, że w tej grupie wieku prawie co druga osoba aktywna zawodowo poszukuje pracy. 

Analizując natężenie bezrobocia w wieku produkcyjnym, czyli osób, które w zasadzie 

powinny być najbardziej zaangażowane w proces pracy, można stwierdzić, że co piąta osoba 

aktywna zawodowo w omawianej grupie jest bez pracy. Jednocześnie kobiety w tym wieku 

częściej są zagrożone bezrobociem niż mężczyźni. Stopa bezrobocia dla tej kategorii ludności 

wynosiła wśród kobiet 22,6%, a dla mężczyzn 21,0%. 
 

Wykres 16. Stopa bezrobocia według wieku i płci w 2002 r. 
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2.3.3. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 
Istotnym czynnikiem określającym szanse bezrobotnego na znalezienie pracy bądź 

zabezpieczającym już pracującego przed utratą stanowiska pracy jest jego wykształcenie oraz 
kwalifikacje zawodowe. 
 Analiza danych zawartych w poniższej tabeli pozwala stwierdzić, że w 2002 roku wśród 
bezrobotnych dominowały osoby posiadające niski poziom wykształcenia. Najliczniejszą grupę 
stanowili bezrobotni z wykształceniem co najwyżej zasadniczym zawodowym (2097,2 tys., tj. 
58,9% ogółu bezrobotnych), z tego 1/5 to osoby z wykształceniem podstawowym lub bez 
wykształcenia szkolnego. 
 W analizie struktury bezrobotnych według poziomu wykształcenia zwracają uwagę 
różnice w poziomie wykształcenia mężczyzn i kobiet.  
 Ogólnie rzecz biorąc, przeciętny poziom wykształcenia bezrobotnej kobiety był wyższy 
niż bezrobotnego mężczyzny. Kobiety częściej miały za sobą studia, szkołę policealną, średnią 
zawodową lub ogólnokształcącą (50,0% kobiet oraz 32,6% mężczyzn posiadało co najmniej 
średnie wykształcenie), natomiast mężczyźni częściej legitymowali się wykształceniem 
zasadniczym zawodowym i niższym (67,3% mężczyzn i 49,8% kobiet). 
 
Tabl. 25. Bezrobotni według poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Wykształcenie 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem1) 
Wyższe Policealne Średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólno-

kształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone, 

nieukończone 
i bez 

wykształcenia 
szkolnego 

 w tysiącach 
OGÓŁEM 3558,2 176,5 114,1 831,4 336,0 1374,9 722,3
   Mężczyźni 1851,5 73,6 29,8 398,9 101,1 834,8 411,6
   Kobiety 1706,7 102,9 84,3 432,5 234,9 540,1 310,6
MIASTA 2307,5 147,2 88,6 586,5 267,6 814,6 401,1
   Mężczyźni 1191,1 63,2 24,0 294,6 84,2 500,8 223,2
   Kobiety 1116,4 84,0 64,6 291,9 183,4 313,8 177,8
WIEŚ 1250,7 29,3 25,6 244,9 68,4 560,3 321,2
   Mężczyźni 660,3 10,4 5,8 104,3 16,9 334,0 188,4
   Kobiety 590,3 18,9 19,8 140,6 51,5 226,3 132,8

 w % 

OGÓŁEM 100,0 5,0 3,2 23,4 9,4 38,6 20,3
   Mężczyźni 100,0 4,0 1,6 21,5 5,5 45,1 22,2
   Kobiety 100,0 6,0 4,9 25,3 13,8 31,6 18,2
MIASTA 100,0 6,4 3,8 25,4 11,6 35,3 17,4
   Mężczyźni 100,0 5,3 2,0 24,7 7,1 42,0 18,7
   Kobiety 100,0 7,5 5,8 26,1 16,4 28,1 15,9
WIEŚ 100,0 2,3 2,0 19,6 5,5 44,8 25,7
   Mężczyźni 100,0 1,6 0,9 15,8 2,6 50,6 28,5
   Kobiety 100,0 3,2 3,3 23,8 8,7 38,3 22,5
1) Łącznie z nieustalonym poziomem wykształcenia 
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Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia wyraźnie różni się w zależności 

od miejsca zamieszkania bezrobotnych (miasto/wieś). Generalnie można powiedzieć, że 

bezrobotni na wsi charakteryzują się niższym przeciętnym poziomem wykształcenia niż 

bezrobotni w miastach, a w obu zbiorowościach korzystniejsza jest struktura wykształcenia 

kobiet. W maju 2002 r. wśród ogółu bezrobotnych na wsi 70,5% stanowiły osoby  

z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym (79,1% mężczyzn i 60,8% kobiet). 
 

Wykres 17. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
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podstawowym lub niższym (29,4%), zasadniczym zawodowym (26,3%) i średnim 

ogólnokształcącym (24,9%). 

Na ryzyko znalezienia się w grupie osób bezrobotnych bardziej narażone są kobiety, dla 

których stopa bezrobocia prawie we wszystkich grupach wykształcenia była wyższa. Wyjątkiem 

tutaj był poziom wykształcenia: policealnego, podstawowego i niższego, dla osób z takim 

wykształceniem wskaźnik ten był nieco wyższy dla mężczyzn. 
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Tabl. 26. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
Poziom wykształcenia 

Ogółem 
Wyższe Policealne Średnie 

zawodowe 

Średnie 
ogólno-

kształcące 

Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone, 

nieukończone
i bez 

wykształcenia 
szkolnego 

Wyszczególnienie 

w % 
OGÓŁEM 21,2 6,9 15,1 18,9 24,9 26,3 29,4 

   mężczyźni 20,6 6,3 15,4 17,1 23,5 24,0 29,6 

   kobiety 22,0 7,4 15,0 20,9 25,6 30,7 29,2 

Miasta 22,1 6,9 15,3 19,4 25,5 29,9 43,6 

   mężczyźni 21,9 6,4 15,9 18,0 24,4 27,6 44,3 

   kobiety 22,3 7,3 15,1 21,2 26,0 34,3 42,7 

Wieś 19,8 7,0 14,6 17,6 22,9 22,4 20,9 

   mężczyźni 18,6 6,0 13,7 14,9 19,8 20,1 21,2 

   kobiety 21,3 7,6 14,9 20,4 24,1 26,9 20,5 

 
Wykres 18. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
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Wskaźnik natężenia bezrobocia dla osób z wykształceniem podstawowym i niepełnym 
podstawowym kształtował się na znacznie wyższym poziomie dla mieszkańców miast niż wsi. 
Na wsi był ponad dwukrotnie niższy i wynosił 20,9%. W zbiorowości tej zagrożenie 
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bezrobociem kobiet (29,2%) było nieznacznie niższe niż mężczyzn (29,6%). Stopa bezrobocia 
wśród osób posiadających wykształcenie podstawowe i niepełne podstawowe była najwyższa dla 
mężczyzn w miastach (44,3%), a najniższa dla kobiet na wsi (20,5%). 
 Pewnym zabezpieczeniem przed bezrobociem było posiadanie średniego wykształcenia 
zawodowego, dyplomu szkoły policealnej lub wyższej uczelni. Stopa bezrobocia osób  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym była niższa od wskaźnika w całej 
populacji osób aktywnych zawodowo i wynosiła 18,3%. Zbiorowość ta była w prawie równym 
stopniu zagrożona na miejskim i wiejskim rynku pracy (odpowiednio 18,8% i 17,3%). Wyraźne 
różnice wystąpiły w zależności od płci. Stopa bezrobocia kobiet (19,7%) była znacznie wyższa 
niż mężczyzn (16,9%), zarówno w miastach jak i na wsi. Różnica w miastach wynosiła 1,9 pkt 
procentowego, a na wsi była wyższa – 4,6 pkt procentowego. 
 W najkorzystniejszej sytuacji na rynku pracy były osoby posiadające wykształcenie 
wyższe. W 2002 roku stopa bezrobocia w tej grupie osób kształtowała się na poziomie 6,9%. 
Zbiorowość osób z wyższym wykształceniem była podobnie narażona na bezrobocie na 
wiejskim (7%) jak i na miejskim (6,9%) rynku pracy. 
 Reasumując można stwierdzić, że poziom wykształcenia jest bardzo ważnym czynnikiem 
wpływającym na status osób bezrobotnych. Bezrobocie dotyczy tylko w niewielkim stopniu 
osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych, które nawet jeśli stracą pracę, to mają większe 
szanse na jej ponowne podjęcie. Największe problemy ze zmianą statusu bezrobotnego mają 
osoby o niskim poziomie wykształcenia, bez kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. 

2.3.4. Bezrobotni według czasu poszukiwania pracy 

 Podstawą określenia charakteru bezrobocia i jednym z elementów oceny szans ponownej 
(lub pierwszej) aktywizacji zawodowej bezrobotnych jest analiza długości okresu poszukiwania 
pracy. Wyniki przeprowadzonego w 2002 roku spisu wskazują, że bezrobocie długotrwałe jest 
ważnym wskaźnikiem obrazującym sytuację na polskim rynku pracy. 
 Za przejaw długotrwałego charakteru bezrobocia przyjmuje się ponad roczny okres 
bezskutecznego poszukiwania pracy, przy czym wyróżnia się także chroniczną postać zjawiska, 
za które uznaje się okres trwający ponad dwa lata. Długi okres poszukiwania pracy wyraźnie 
zmniejsza szanse na ponowne zatrudnienie. 
 Skalę bezrobocia długotrwałego w znacznym stopniu determinuje płynność zjawiska. 
Większy napływ do bezrobocia niż odpływ świadczy o regresywnym charakterze rynku pracy i 
powoduje wydłużanie się czasu poszukiwania pracy, natomiast sytuacja odwrotna, to znaczy 
większy odpływ z bezrobocia niż napływ, świadczy o dynamicznym charakterze rynku pracy  
i sprzyja skróceniu czasu poszukiwania pracy. 
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Tabl. 27. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy, płci i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
Okres poszukiwania pracy 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem1 do 1 
miesiąca 2–3 4–6 7–12 13–24 powyżej 24 

miesięcy 

 w tysiącach 
OGÓŁEM 3558,2 160,7 261,4 511,8 949,5 733,2 896,0
   Mężczyźni 1851,5 87,0 146,2 294,8 514,8 389,4 397,1
   Kobiety 1706,7 73,7 115,2 217,0 434,7 343,9 499,0
MIASTA 2307,5 112,6 179,6 343,5 600,0 476,0 565,1
   Mężczyźni 1191,1 59,7 97,9 193,2 322,4 251,5 251,4
   Kobiety 1116,4 52,9 81,7 150,3 277,6 224,4 313,7
WIEŚ 1250,7 48,0 81,8 168,3 349,4 257,3 330,9
   Mężczyźni 660,3 27,3 48,3 101,6 192,3 137,8 145,7
   Kobiety 590,3 20,8 33,6 66,7 157,1 119,4 185,2

 w % 
OGÓŁEM 100,0 4,5 7,3 14,4 26,7 20,6 25,2
   Mężczyźni 100,0 4,7 7,9 15,9 27,8 21,0 21,4
   Kobiety 100,0 4,3 6,8 12,7 25,5 20,1 29,2
MIASTA 100,0 4,9 7,8 14,9 26,0 20,6 24,5
   Mężczyźni 100,0 5,0 8,2 16,2 27,1 21,1 21,1
   Kobiety 100,0 4,7 7,3 13,5 24,9 20,1 28,1
WIEŚ 100,0 3,8 6,5 13,5 27,9 20,6 26,5
   Mężczyźni 100,0 4,1 7,3 15,4 29,1 20,9 22,1
   Kobiety 100,0 3,5 5,7 11,3 26,6 20,2 31,4
1) W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy 

Według spisu przeprowadzonego w 2002 roku zbiorowość długotrwale bezrobotnych 
liczyła 1629,2 tys. osób, co stanowiło 45,8% ogólnej liczby bezrobotnych. Bezrobociem 
długotrwałym bardziej zagrożone są kobiety (odsetek kobiet długotrwale bezrobotnych wynosił 
49,3%, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla mężczyzn – 42,4%).  

 
Wykres 19. Struktura bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy w 2004r. 

14,4%

7,3%
4,5%25,2%

20,6% 26,7%
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7-12 m-cy 13-24 m-cy ponad 24 m-ce
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Porównując udział bezrobotnych, którzy mają problem ze znalezieniem pracy dłużej niż 
rok w miastach i na wsi, można zauważyć, że więcej jest bezrobotnych długotrwale 
poszukujących pracy na wsi (47,1%) niż w mieście (45,1%).  
 Wykształcenie jest bardzo istotnym elementem, który wpływa na szanse na rynku pracy. 
Niskie kwalifikacje zawodowe ograniczają możliwość szybkiego zatrudnienia. Wydawałoby się, 
że osoby bezrobotne posiadające wysoki poziom wykształcenia nie mają żadnego problemu  
w znalezieniu pracy. Jednak tak nie jest i w tej kategorii ludności występują osoby które 
borykają się z tym problemem. Do tej grupy wlicza się około 51,9 tys. osób poszukujących pracy 
dłużej niż rok (tj. 29,4% ogółu bezrobotnych z wyższym wykształceniem). 
 

Tabl. 28. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy i wykształcenia w 2002 r. 
Okres poszukiwania pracy 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem1 
do 1 

miesiąca 2–3 4–6 7–12 13–24 powyżej 24 
miesięcy 

 w tysiącach 

OGÓŁEM 3558,2 160,7 261,4 511,8 949,5 733,2 896,0
Wyższe 176,5 14,9 22,2 32,9 51,8 28,9 23,0
Policealne 114,1 5,1 9,6 17,7 31,0 24,5 24,9
Średnie zawodowe 831,4 45,1 65,6 127,3 232,5 169,9 181,4
Średnie ogólnokształcące 336,0 20,6 29,7 51,5 95,6 66,1 67,8
Zasadnicze zawodowe 1374,9 50,6 92,6 197,9 369,8 294,3 355,2
Podstawowe ukończone, 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 722,3 24,3 41,5 84,1 168,2 148,9 243,1

 w % 

OGÓŁEM 100,0 4,5 7,3 14,4 26,7 20,6 25,2
Wyższe 100,0 8,4 12,6 18,7 29,3 16,4 13,0
Policealne 100,0 4,4 8,4 15,5 27,1 21,4 21,8
Średnie zawodowe 100,0 5,4 7,9 15,3 28,0 20,4 21,8
Średnie ogólnokształcące 100,0 6,1 8,8 15,3 28,4 19,7 20,2
Zasadnicze zawodowe 100,0 3,7 6,7 14,4 26,9 21,4 25,8
Podstawowe ukończone, 
nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 100,0 3,4 5,7 11,6 23,3 20,6 33,7
1)  W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym poziomie wykształcenia 

Według wyników NSP 2002 w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdują się osoby 
o niskim poziomie wykształcenia lub bez kwalifikacji zawodowych. Wśród bezrobotnych  
z wykształceniem nieprzekraczającym poziomu podstawowego udział osób długotrwale 
bezrobotnych przekraczał połowę zbiorowości (54,3%), a dla osób z zasadniczym zawodowym 
wynosił 47,2%. Udział osób, które poszukują pracy ponad rok kształtuje się na podobnym 
poziomie wśród bezrobotnych z wykształceniem policealnym, średnim zawodowym i średnim 
ogólnokształcącym (było to odpowiednio 43,3%,42,3% i 39,9%). 
 Inną cechą, która decyduje o szansach na rynku pracy jest wiek osoby bezrobotnej. 
Na długotrwałe bezrobocie narażone były częściej osoby bezrobotne ze starszych grup wieku. 
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Wśród bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat osoby poszukujące pracy dłużej niż rok stanowiły 
54,5%, natomiast w populacji bezrobotnych w wieku do 24 lat było 34,8% długotrwale 
bezrobotnych. 
 

Tabl. 29. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy i wieku w 2002 r.  
Okres poszukiwania pracy 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem1 do 1 
miesiąca 2–3 4–6 7–12 13–24 powyżej 24 

miesięcy 

 w tysiącach 
OGÓŁEM 3558,2 160,7 261,4 511000,8 949,5 733,2 896,0
15-24 lata 1046,4 64,3 90,4 159,2 355,6 223,2 140,8
25-34 945,7 41,7 74,3 147,7 247,6 192,2 232,3
35-44 791,5 28,6 50,5 105,5 181,9 163,0 253,5
45-54 663,1 22,6 40,1 86,3 141,8 133,7 230,0
55 lat i więcej 111,4 3,4 6,1 13,1 22,5 21,2 39,5
przedprodukcyjny 13,3 1,6 2,2 2,8 3,7 0,9 0,3
produkcyjny 3529,2 158,5 258,3 507,2 942,6 729,9 892,0
    mobilny 2770,3 133,0 213,0 409,7 781,4 577,4 626,2
    niemobilny 758,9 25,5 45,3 97,5 161,2 152,5 265,7
poprodukcyjny 15,5 0,5 0,9 1,9 3,1 2,4 3,7

 w % 
OGÓŁEM 100,0 4,5 7,3 14,4 26,7 20,6 25,2
15-24 lata 100,0 6,1 8,6 15,2 34,0 21,3 13,5
25-34 100,0 4,4 7,9 15,6 26,2 20,3 24,6
35-44 100,0 3,6 6,4 13,3 23,0 20,6 32,0
45-54 100,0 3,4 6,0 13,0 21,4 20,2 34,7
55 lat i więcej 100,0 3,1 5,5 11,7 20,2 19,0 35,5
przedprodukcyjny 100,0 12,2 16,6 20,8 27,9 7,1 2,2
produkcyjny 100,0 4,5 7,3 14,4 26,7 20,7 25,3
    mobilny 100,0 4,8 7,7 14,8 28,2 20,8 22,6
    niemobilny 100,0 3,4 6,0 12,8 21,2 20,1 35,0
poprodukcyjny 100,0 3,5 5,7 12,0 20,2 15,3 23,8
1)  W podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym wieku 

2.4. Źródła utrzymania ludności aktywnej zawodowo 

Rozdział niniejszy poświęcony jest analizie danych dotyczących ludności aktywnej 
zawodowo ze względu na posiadane źródła utrzymania. W związku z tym, iż wśród zbiorowości 
tej występują znaczne różnice w strukturze według źródeł utrzymania w dalszej szczegółowej 
analizie osobno będą prezentowani pracujący oraz bezrobotni.  

W kolejnych spisach powszechnych w powojennej Polsce zakres tematyczny dotyczący 
źródeł utrzymania ludności, pomimo, iż był wzbogacany o nowe zagadnienia – zgodnie  
z aktualnymi potrzebami kraju, lub koniecznością dostosowania się do zaleceń organizacji 
międzynarodowych – generalnie, aż do 1988 nie ulegał poważniejszym zmianom. Według zasad 
stosowanych w NSP 1988 informacje dotyczące źródeł utrzymania osób były nierozerwalnie 
związane z ich aktywnością zawodową. Posiadane źródła utrzymania osób (praca, niezarobkowe 
źródło lub pozostawanie na utrzymaniu) określano na podstawie badania aktywności lub 
bierności zawodowej w dłuższym okresie czasu tj. w ciągu roku poprzedzającego moment spisu. 
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Zgodnie z zaleceniami EKG ONZ i Eurostat dla spisów ludności i mieszkań około 2000 
roku po raz pierwszy w polskim spisie powszechnym w 2002 r. aktywność osób odnoszona była 
do tygodnia poprzedzającego badanie (aktywność bieżąca). Natomiast źródła utrzymania 
dotyczyły całego roku podobnie jak w poprzednich spisach, nawiązując tym samym do 
aktywności stałej.  

Przyjęcie takiego rozwiązania w NSP 2002 oznacza, że źródła utrzymania zgodnie  
z przyjętą metodologią nie zawsze były zbieżne z głównym statusem aktywności ekonomicznej 
osób. W związku z tym mogły mieć miejsce sytuacje, że osoby wykonujące pracę w badanym 
tygodniu i sklasyfikowane jako pracujące niedawno ją rozpoczęły, natomiast w ciągu 12 
miesięcy poprzedzających moment spisu utrzymywały się głównie z innych źródeł np. z zasiłku 
dla bezrobotnych lub pozostawały na utrzymaniu. Z kolei osoby zaliczone do zbiorowości 
bezrobotnych lub biernych zawodowo w badanym tygodniu – w ciągu roku mogły deklarować 
jako źródło utrzymania dochody z pracy, której aktualnie już nie wykonują z powodu np. 
odejścia na emeryturę (rentę) lub utraty pracy. 

 
2.4.1. Ogólna charakterystyka aktywnych zawodowo według źródeł trzymania 

Przedmiotem analizy jest ogół ludności aktywnej zawodowo (pracujący i bezrobotni) 
wchodzącej zarówno w skład gospodarstw domowych, gdzie stanowiła zbiorowość wynoszącą 
16710,7 tys., a także gospodarstw zbiorowych, w których zamieszkiwało zaledwie 65,8 tys. osób 
aktywnych zawodowo.  

Podstawowym i jednocześnie najbardziej ogólnym zastosowanym podziałem 
analizowanej zbiorowości aktywnych zawodowo (pracujących i bezrobotnych) jest podział na: 
posiadających własne źródła i utrzymywanych. W dalszym podziale wśród osób posiadających 
własne źródła utrzymania wyodrębnia się osoby (niezależnie od ich statusu aktywności 
zawodowej) uzyskujące w ciągu roku poprzedzającego moment spisu dochody z pracy najemnej 
(w sektorze publicznym lub prywatnym), pracy na rachunek własny (łącznie z pomagającymi  
w prowadzeniu działalności gospodarczej członkami rodzin) oraz ze źródeł niezarobkowych.  
W szczegółowej analizie dotyczącej populacji bezrobotnych wyróżniono dwie grupy – osoby 
poszukujące pracy przez 12 miesięcy lub krócej oraz bezrobotnych poszukujących pracy przez 
okres dłuższy niż 1 rok – z wyłączeniem osób bezrobotnych, które miały już pracę załatwioną  
i oczekiwały na jej podjęcie (57,7 tys. co stanowiło 1,6% ogółu bezrobotnych). 

Ze względu na nieliczną zbiorowość osób aktywnych zawodowo utrzymujących się 
głównie z dochodów z własności źródło to (wyodrębnione osobno w NSP 2002, a w poprzednich 
spisach zaliczane do „innych niezarobkowych źródeł”) wykazywane będzie tylko w pozycji 
„ogółem”, natomiast dochody z najmu zagregowane są łącznie z dochodami z pracy na rachunek 
własny.  
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Jednocześnie należy w tym miejscu zaznaczyć, że tylko dla 17,4 tys. aktywnych 
zawodowo (z tego dla 8,2 tys. pracujących i 9,2 tys. bezrobotnych) nie ustalono źródła 
utrzymania i fakt ten nie wpływa znacząco na prezentowane w dalszej analizie struktury. 

Populacja aktywnych zawodowo licząca w maju 2002 roku 16776,5 tys. osób 
charakteryzowała się stosunkowo wysokim odsetkiem osób posiadających własne źródła 
utrzymania wynoszącym wśród ogółu aż 83,0% (dla porównania – tylko 2/3 biernych zawodowo 
posiadało własne źródła), a największy wpływ na ten fakt miały źródła utrzymania osób 
pracujących.  
 
Tabl. 30. Ludność aktywna zawodowo według płci, w podziale na posiadających własne źródła utrzymania 

i utrzymywanych 
OGÓŁEM MIASTA WIEŚ 

Wyszczególnienie 
razem mężczy-

źni kobiety razem mężczy-
źni kobiety razem mężczy-

źni kobiety 

 w tysiącach 

  Aktywni zawodowo 16776,5 9002,4 7774,1 10447,4 5450,2 4997,2 6329,1 3552,2 2776,9
   Pracujący 13218,3 7150,9 6067,4 8139,9 4259,1 3880,9 5078,4 2891,9 2186,6
    Posiadający własne źródła 12837,9 6967,7 5870,2 8008,7 4199,2 3809,5 4829,2 2768,5 2060,7
    Utrzymywani 372,1 178,7 193,5 126,0 57,1 69,0 246,1 121,6 124,5
    Nieustalone źródło utrzymania 8,2 4,5 3,8 5,1 2,7 2,4 3,1 1,7 1,4
   Bezrobotni 3558,2 1851,5 1706,7 2307,5 1191,1 1116,4 1250,7 660,3 590,3
    Posiadający własne źródła 1079,0 600,1 478,9 730,2 387,8 342,5 348,7 212,3 136,4
    Utrzymywani 2470,0 1246,0 1224,0 1570,1 799,1 771,0 899,9 446,9 453,1
    Nieustalone źródło utrzymania 9,1 5,4 3,8 7,1 4,2 2,9 2,0 1,1 0,9

 w odsetkach pionowych 

   Pracujący 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Posiadający własne źródła 97,1 97,4 96,7 98,4 98,6 98,2 95,1 95,7 94,2
    Utrzymywani 2,8 2,5 3,2 1,5 1,3 1,8 4,8 4,2 5,7
    Nieustalone źródło utrzymania 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
   Bezrobotni 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Posiadający własne źródła 30,3 32,4 28,1 31,6 32,6 30,7 27,9 32,2 23,1
    Utrzymywani 69,4 67,3 71,7 68,0 67,1 69,1 72,0 67,7 76,7
    Nieustalone źródło utrzymania 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1

 
W miastach populacja aktywnych zawodowo liczyła 10447,4 tys. z czego 8139,9 tys. 

stanowili pracujący (tj.77,9%) i ogromna większość spośród nich (98,4%) posiadała własne 
źródła utrzymania, a tylko 126,0 tys. (1,5%) pozostawało na utrzymaniu. W miastach kobiety 
pracujące pozostawały na utrzymaniu nieznacznie częściej niż mężczyźni odpowiednio 1,8%  
i 1,3%.  

Na wsi, gdzie odnotowano 6329,1 tys. osób aktywnych zawodowo – liczba pracujących 
wynosiła 5078,4 tys. tj. 80,2% i w porównaniu z mieszkańcami miast odsetek ten był wyższy  
o 2,3 punktu procentowego. Warto zwrócić uwagę, że osoby pracujące zamieszkujące na wsi 
częściej niż ludność miejska deklarowały pozostawanie na utrzymaniu – dla mężczyzn różnica 
wynosiła 2,9 punktu procentowego, natomiast wśród kobiet blisko 4 punkty procentowe. 
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Wykres 20. Pracujący pozostający na utrzymaniu według płci i miejsca zamieszkania. 
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Inna była sytuacja osób bezrobotnych, których populacja w miastach liczyła 2307,5 tj. 

przeszło 22% osób aktywnych zawodowo. Ponad półtora miliona bezrobotnych mieszkańców 
miast 68%) nie posiadała własnych źródeł dochodu pozostając głównie na utrzymaniu w ciągu 
roku poprzedzającego spis. Bezrobotni mężczyźni będący na utrzymaniu stanowili 67,1% swojej 
grupy, a kobiety o 2 punkty procentowe więcej. Tylko 31,6% osób aktywnie poszukujących 
pracy i będących w stanie ją podjąć posiadało własne źródła utrzymania. Przeważali tu 
mężczyźni stanowiąc 32,6% ogółu bezrobotnych mężczyzn w miastach, odpowiedni odsetek 
kobiet wynosił 30,7%. 

Na wsi wśród ogółu aktywnych zawodowo blisko co piąta osoba pozostawała bez pracy. 
Częściej niż w miastach bezrobotni nie posiadali własnych źródeł dochodu pozostając na 
utrzymaniu innych osób. Zwraca uwagę sytuacja bezrobotnych kobiet na wsi, które 
charakteryzowały się najwyższym odsetkiem pozostających na utrzymaniu (76,7%), co oznacza 
równocześnie, iż najrzadziej posiadały one własne źródło dochodu (23,1%).  

2.4.2. Pracujący według źródeł utrzymania 

 Jak już wcześniej przedstawiono – zdecydowana większość tj. 12837,9 tys. osób 
pracujących posiadało własne źródła utrzymania. Z analizy rodzaju głównego źródła utrzymania 
tych osób wynika, iż dla blisko 93% z nich dochody z pracy były podstawowym źródłem 
utrzymania. Dominowały dochody pochodzące z pracy w sektorze prywatnym (najemnej i na 
rachunek własny), które posiadało 58,6% wykonujących pracę. Natomiast blisko 930 tys. (7,2%) 
osób pracujących utrzymywało się głównie ze źródeł nie zarobkowych – z tego najliczniejsze 
zbiorowości stanowiły osoby utrzymujące się głównie z emerytury (pracowniczej lub rolnej) – 
3,8% i renty z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkiej) – 2,2%. Zasiłek dla 
bezrobotnych był źródłem utrzymania dla 0,2% osób. Ten ostatni przypadek może oznaczać, że 
osoby utrzymujące się w ciągu roku ze świadczenia urzędu pracy zmieniły status z bezrobotnego 
na pracującego, ale dochody z wykonywanej obecnie pracy, nie stanowiły jeszcze znaczącego 
źródła utrzymania w badanym okresie.  
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2.4.2.1. Źródła utrzymania a płeć i miejsce zamieszkania osób pracujących 

Ważnymi cechami charakteryzującymi pracujących według źródeł utrzymania, są płeć 
oraz miejsce zamieszkania w mieście lub na wsi. Ponad połowa pracujących mieszkańców miast 
posiadających własne źródła utrzymania (54,9%) utrzymywała się z dochodów uzyskiwanych  
z pracy w sektorze prywatnym, dochody z pracy w sektorze publicznym były głównym źródłem 
utrzymania dla nieco ponad 40%, natomiast dla 4,8% podstawę utrzymania stanowiło źródło 
niezarobkowe. 

 
Tabl. 31. Pracujący według płci, miejsca zamieszkania oraz głównego źródła utrzymania. 

Pracujący 
ogółem miasta wieś Wyszczególnienie 

razem mężczy-
źni kobiety razem mężczy-

źni kobiety razem mężczy-
źni kobiety 

  w tysiącach 

OGÓŁEMa) 13218,3 7150,9 6067,4 8139,9 4259,1 3880,9 5078,4 2891,9 2186,6
 w odsetkach pionowych
Posiadający własne źródło 97,1 97,4 96,7 98,4 98,6 98,2 95,1 95,7 94,2
Utrzymywani 2,8 2,5 3,2 1,5 1,3 1,8 4,8 4,2 5,7
   w tym: w odsetkach pionowych 
posiadający własne źródło 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
z pracy w sektorze publicznym 34,1 28,6 40,7 40,2 33,8 47,2 24,1 20,8 28,5
z pracy w sektorze prywatnym 58,6 64,3 51,9 54,9 61,0 48,3 64,7 69,2 58,6
z niezarobkowego źródła 7,2 7,1 7,4 4,8 5,1 4,5 11,2 10,0 12,9
   w tym:  
   z emerytury pracowniczej, 
kombatanckiej i pochodnych 2,8 3,0 2,6 2,5 2,7 2,3 3,2 3,4 3,1
   z emerytury rolnej 1,0 0,7 1,3 0,0 0,0 0,1 2,5 1,6 3,7
   z renty z tytułu niezdolności do 
pracy (renty inwalidzkiej) 2,2 2,6 1,8 1,4 1,9 1,0 3,5 3,8 3,2
   z zasiłku dla bezrobotnych 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3
a) dochody z własności oraz nieustalone źródło utrzymania osób pracujących tylko w pozycji „Ogółem” 

Pracujący mężczyźni w miastach utrzymywali się głównie z pracy w sektorze prywatnym 
(61%), co trzeci czerpał dochody z pracy w sektorze publicznym, a ze źródeł niezarobkowych 
utrzymywało się nieco ponad 5% i były to przede wszystkim emerytura (2,7%) oraz renta  
z tytułu niezdolności do pracy (1,9%).  

Kobiety mieszkające w miastach utrzymywały się częściej niż mężczyźni z pracy  
w sektorze publicznym (47,2%) i znacznie rzadziej niż mężczyźni z pracy w sektorze 
prywatnym (48,3%). Odsetek kobiet utrzymujących się z niezarobkowych źródeł był nieco 
niższy niż zanotowano w męskiej części populacji (4,5%). 

Inaczej przedstawia się struktura pracujących mieszkańców wsi według źródeł 
utrzymania. Ludność wsi utrzymywała się głównie z pracy w sektorze prywatnym (64,7%). 
Wśród ogółu mężczyzn odsetek pracujących utrzymujących się z pracy w tym sektorze wyniósł 
aż 69,2%, a dla kobiet 58,6%. Warto zwrócić uwagę, że dochód z pracy w sektorze publicznym 
był źródłem utrzymania tylko dla co piątego mężczyzny i 28,5% kobiet mieszkających na wsi. 
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W porównaniu z ludnością miast należy odnotować stosunkowo wysoki odsetek zarówno 
mężczyzn jak i kobiet pracujących, utrzymujących się z niezarobkowych źródeł odpowiednio 
10% i 12,9%. Najczęściej były to emerytura (pracownicza i rolna) dla mężczyzn – 5%, dla 
kobiet – 6,8% oraz renta z tytułu niezdolności do pracy/renta inwalidzka (mężczyźni – 3,8%, 
kobiety – 3,2%). 

2.4.2.2. Źródła utrzymania a wiek osób pracujących 

Analizując źródła utrzymania według wieku pracujących zauważa się istotne różnice  
w źródłach utrzymania osób będących w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. Najmłodsi 
pracujący będący w wieku 15–17 lat pozostawali najczęściej na utrzymaniu, natomiast osoby 
starsze w wieku poprodukcyjnym (kobiety 60 lat i więcej i mężczyźni 65 lat i więcej) najrzadziej 
utrzymywali się głównie z pracy, a znacznie częściej ze źródeł niezarobkowych. 

 
Tabl. 32. Pracujący według ekonomicznych grup wieku oraz głównego źródła utrzymania według sektora 

własności. 
W wieku 

produkcyjnym Wyszczególnienie Ogółemb) przedpro-
dukcyjnym razem mobilnym niemobilnym 

popro-
dukcyjnym 

 w tysiącach 
PRACUJĄCYa) 13218,3 64,6 12718,4 8497,6 4220,8 434,8
  w tym: w tys. w odsetkach poziomych 
   posiadający własne źródła: 12837,9 0,1 96,5 63,9 32,6 3,4
       z dochodów z pracy 11906,2 0,1 99,2 67,8 31,3 0,7
          w sektorze publicznym 4382,7 0,0 99,3 63,1 36,2 0,7
          w sektorze prywatnym 7523,5 0,2 99,1 70,6 28,5 0,8
      z niezarobkowych źródeł 928,8 0,2 62,6 14,0 48,6 37,2
       w tym: 
         z emerytury 482,3 - 40,5 1,3 39,2 59,5
         z renty z tytułu niezdolności do
pracy ( renty inwalidzkiej) 286,9 0,0 88,0 13,7 74,3 12,0
         z zasiłku dla bezrobotnych 24,5 - 100,0 72,0 28,0 -

   na utrzymaniu 372,1 13,1 86,3 75,8 10,5 0,5
a) dochody z własności oraz nieustalone źródło utrzymania osób pracujących tylko w pozycji "Ogółem" 
b) w dalszym podziale nie uwzględniono osób pracujących w wieku nieustalonym 

 

Pracujący utrzymujący się głównie z pracy to przede wszystkim osoby w wieku 
produkcyjnym – 99% rozważanej grupy i to bez względu na sektor własności. Utrzymujący się  
z pracy w sektorze publicznym będący w wieku mobilnym (18–44 lata) tj. wieku najwyższej 
aktywności zawodowej stanowili 63,1% analizowanej zbiorowości, a udział pracujących, 
których główny dochód pochodził z pracy w sektorze prywatnym był o 7,5 punktu procentowego 
większy. Wśród pracujących w wieku niemobilnym (45–59 lat kobiety i 45–64 lat mężczyźni) 
utrzymujący się z pracy w sektorze publicznym stanowili znacznie wyższy odsetek (36,2%) niż 
utrzymujący się z pracy w sektorze prywatnym (28,5%). 
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Inna była struktura wieku pracujących, deklarujących jako główne źródło utrzymania – 
źródło niezarobkowe. Odsetek osób w wieku produkcyjnym w tej zbiorowości wynosił 62,6%  
i były to głównie osoby w wieku niemobilnym (48,6%). Wśród pracujących utrzymujących się  
z głównie emerytury blisko 60% stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Natomiast renta  
z tytułu niezdolności do pracy (renta inwalidzka), będąca drugim znaczącym świadczeniem  
z niezarobkowego źródła, stanowiła podstawę utrzymania dla 88% osób w wieku produkcyjnym. 
Udział osób w wieku mobilnym utrzymujących się z tego rodzaju renty wyniósł 13,7%, w wieku 
niemobilnym 74,3%, a tylko 12 % w wieku poprodukcyjnym. 

Warto w tym miejscu również przedstawić szczególną grupę pracujących, którzy jako 
główne źródło w ciągu roku deklarowali pozostawanie na utrzymaniu. Jest to niezbyt duża 
zbiorowość licząca – 372,1 tys., tj. 2,8% ogółu pracujących, w której mężczyźni stanowili 48%, 
a udział kobiet wynosił 52%. Wśród pracujących pozostających w ciągu roku głównie na 
utrzymaniu dominowały osoby w wieku 15–24 lat – 212,4 tys. (tj. 57,1%), blisko 32% w wieku 
25–44 lat, a 10,5% to osoby w wieku produkcyjnym niemobilnym (patrz aneks tabelaryczny). 
Można przypuszczać, że większość takich przypadków dotyczy osób, które w roku 
poprzedzającym spis wkroczyły lub powróciły na rynek pracy, natomiast dochody uzyskiwane  
z pracy w tym okresie nie tworzyły jeszcze dla nich podstawowego źródła utrzymania. 

2.4.2.3. Pracujący według głównego i dodatkowego źródła utrzymania 

Bardziej szczegółowa charakterystyka osób pracujących obejmuje oprócz informacji o 
głównym źródle utrzymania również o tym, jak wielu z nich posiada źródło dodatkowe i jakie 
rodzaje źródeł uzyskiwanych w ciągu roku łączy ze sobą. Z analizy danych wynika, iż generalnie 
niezależnie od rodzaju głównego źródła utrzymania osób pracujących (praca w sektorze 
publicznym, prywatnym, czy niezarobkowe źródło dochodu), mieszkańcy miast znacznie 
rzadziej posiadali dwa źródła dochodów niż mieszkańcy wsi. Na wsi blisko 70% osób 
pracujących było członkami gospodarstw domowych w skład, których wchodził użytkownik 
indywidualnego gospodarstwa rolnego. Nie oznacza to, że większość z nich czerpała dochody 
głównie z pracy w gospodarstwie rolnym, ale często łączyła je z innym posiadanym źródłem 
utrzymania. 

Dla 4382,7 tys. pracujących, utrzymujących się z dochodów z pracy w sektorze 
publicznym (tj.85,9%) praca ta stanowiła wyłączne źródło utrzymania. Nieco ponad 14% 
posiadało dodatkowe źródło dochodów, wśród których najważniejsze pochodziło z pracy  
w sektorze prywatnym (11,6%) – z tego w gospodarstwie rolnym (6,8%) – a 2,4% utrzymywało 
się dodatkowo z niezarobkowych źródeł. Przeszło co czwarta osoba mieszkająca na wsi łączyła 
główny dochód z pracy w sektorze publicznym z dochodami z pracy w gospodarstwie rolnym  
(w charakterze użytkownika lub pomagającego członka rodziny). Znacznie mniejszy odsetek 
osób posiadających dodatkowe źródła odnotowuje się w miastach (9,5%), a dodatkowym 
źródłem najczęściej była praca w sektorze prywatnym poza gospodarstwem rolnym (5,6%).  
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Tabl. 33. Pracujący posiadający własne źródła utrzymania z dochodów z pracy według głównego 
i dodatkowego źródła. 

Wyszczególnienie Ogółem miasta wieś 

     

OGÓŁEM(w tys.) 11906,2 7620,2 4286,1
UTRZYMUJĄCY SIĘ Z PRACY W SEKTORZE PUBLICZNYM
 (w tys.) 4382,7 3219,6 1163,1

     wyłącznie 85,9 90,5 73,1

     głównie, w tym dodatkowo: 14,1 9,5 26,9

          z pracy w sektorze prywatnym     11,6 6,8 25,1

               w tym w swoim gospodarstwie rolnym  6,8 1,2 22,3

          z niezarobkowego źródła 2,4 2,7 1,7
UTRZYMUJĄCY SIĘ Z PRACY W SEKTORZE PRYWATNYM
(w tys.) 7523,5 4400,6 3122,9
najemnej (w tys.) 4983,6 3425,4 1558,2

     wyłącznie  89,2 93,5 79,9

     głównie, w tym dodatkowo: 10,8 6,5 20,1

          z pracy w sektorze publicznym 0,6 0,6 0,4

          z pracy w sektorze prywatnym 7,4 2,7 17,7

               w tym w swoim gospodarstwie rolnym  5,8 0,9 16,8

          z niezarobkowego źródła 2,8 3,2 1,8
w swoim gospodarstwie rolnym (w tys.) 1320,1 63,8 1256,3

     wyłącznie 89,0 86,4 89,1

     głównie, w tym dodatkowo: 11,0 13,6 10,9

          z pracy w sektorze publicznym 1,2 0,8 1,2

          z pracy w sektorze prywatnym 4,1 7,1 3,9

          z niezarobkowego źródła 5,8 5,6 5,8

na rachunek własny poza rolnictwem, w rolnictwie poza swoim
gospodarstwem rolnym lub z dochodów z najmu (w tys.) 1219,8 911,4 308,4

     wyłącznie 86,8 90,5 75,6

     głównie, w tym dodatkowo: 13,2 9,5 24,4

          z pracy w sektorze publicznym 1,1 1,2 0,8

          z pracy w sektorze prywatnym 8,1 3,8 20,7

               w tym w swoim gospodarstwie rolnym  6,5 2,0 19,7

          z niezarobkowego źródła 3,9 4,3 2,8
W każdej grupie rodzaj głównego źródła utrzymania = 100 
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Jak już wcześniej wspomniano, zdecydowana większość pracujących utrzymywała się  
z pracy w sektorze prywatnym. Populacja ta jest zróżnicowana ze względu na status zatrudnienia 
– pracujący uzyskujący dochody z pracy najemnej lub na rachunek własny i z tego względu 
zbiorowości te przedstawione zostaną osobno. 

Wśród liczącej blisko 5 milionów populacji pracujących utrzymujących się z pracy 
najemnej w sektorze prywatnym osoby mieszkające w miastach stosunkowo rzadko posiadały 
dodatkowe źródło utrzymania (6,5%). Była to najczęściej również praca w sektorze prywatnym, 
ale na własny rachunek. Natomiast na wsi można odnotować przeszło trzykrotnie więcej 
pracujących posiadających dwa źródła utrzymania, w którym dominowało źródło pochodzące  
z pracy w gospodarstwie rolnym. 

Pracujący utrzymujący się głównie z dochodów z pracy w swoim gospodarstwie rolnym 
(1320,1 tys. osób), w tym szczególnie zbiorowość zamieszkała na wsi, licząca 1256,3 tys. (co 
stanowiło 95 % omawianej grupy) najrzadziej posiadali dodatkowe źródło dochodów (10,9%)  
i w blisko 6% było to źródło niezarobkowe. 

Z kolei pracujący uzyskujący główne dochody z pracy na własny rachunek poza 
gospodarstwem rolnym, których zbiorowość liczyła (1219,8 tys.) to przede wszystkim osoby 
zamieszkałe w miastach – prawie ¾ ogółu tej grupy. Podobnie jak wśród pracujących 
utrzymujących się z pracy w sektorze publicznym w omawianym przypadku odsetek 
mieszkańców miast posiadających dodatkowe źródło utrzymania wyniósł 9,5% z tym, że 
częściej było to źródło niezarobkowe (4,3%). 

Warto jednocześnie podkreślić, iż blisko co piąty pracujący mieszkaniec wsi utrzymujący 
się głównie z pracy na rachunek własny poza gospodarstwem rolnym, jako dodatkowe źródło 
utrzymania deklarował pracę w swoim gospodarstwie rolnym (19,7%). 

Osoby pracujące utrzymujące się głównie z niezarobkowych źródeł, które stanowiły 
7,2% rozważanej populacji znacznie częściej deklarowały posiadanie dodatkowego źródła 
utrzymania niż utrzymujący się głównie z dochodów pracy. Można przypuszczać, że  
w większości przypadków działo się tak dlatego, że posiadane stałe zabezpieczenie materialne  
w postaci np. emerytury lub renty nie wystarczało na zaspokojenie wszystkich potrzeb 
życiowych. 

Należy zwrócić uwagę, że większość osób pracujących z tej grupy najczęściej łączyła 
główne dochody ze świadczenia społecznego z dochodami pochodzącymi z pracy w swoim 
gospodarstwie rolnym (działce rolnej). Dotyczy to szczególnie mieszkańców wsi. Na wsi 
odsetek osób utrzymujących się dodatkowo z pracy w gospodarstwie, a głównie ze źródeł 
niezarobkowych w grupie utrzymujących się z danego świadczenia wynosił: z emerytury 
pracowniczej – 72,9%, renty z tytułu niezdolności do pracy – 71,0%, zasiłku dla bezrobotnych – 
65,8%. Należy podkreślić, że najczęściej z dochodami z pracy w gospodarstwie rolnym osoby 
pracujące łączyły utrzymywanie się głównie z emerytury rolnej (75%).  

Z kolei w miastach osoby pracujące, posiadające zabezpieczenie materialne w postaci 
renty inwalidzkiej, często deklarowały dodatkowe źródło utrzymania, którym w większości były 
dochody z wykonywanej w ciągu roku pracy (91,2% zbiorowości pracujących utrzymujących się 
z tego świadczenia). 
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Tabl. 34. Pracujący posiadający własne źródła utrzymania z niezarobkowego źródła według głównego 
i dodatkowego źródła utrzymania. 

Wyszczególnienie Ogółem miasta wieś 

     
UTRZYMUJĄCY SIĘ Z NIEZAROBKOWYCH ŹRÓDEŁ (w tys.) 928,8 386,4 542,3
         W TYM:   
z emerytury pracowniczej, kombatanckiej i pochodnych (w tys.) 358,3 201,5 156,8
     wyłącznie 8,9 6,7 11,8
     głównie, w tym dodatkowo: 91,1 93,3 88,2
          z pracy w sektorze publicznym 19,8 31,1 5,2
          z pracy w sektorze prywatnym 70,7 61,6 82,5
              w tym w swoim gospodarstwie rolnym 35,3 6,1 72,9
         z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura  0,5 0,6 0,4
z emerytury rolnej (w tys.) 124,0 3,5 120,5
     wyłącznie 21,9 22,5 21,8
     głównie, w tym dodatkowo: 78,1 77,5 78,2
          z pracy w sektorze publicznym 0,4 2,7 0,4
          z pracy w sektorze prywatnym 77,0 73,8 77,1
              w tym w swoim gospodarstwie rolnym 74,6 61,0 75,0
          z niezarobkowych źródeł innych niż emerytura rolna 0,6 0,8 0,6
z renty z tytułu niezdolności do pracy (renty inwalidzkiej) (w tys.) 286,9 116,0 170,9
     wyłącznie 11,4 8,2 13,5
     głównie, w tym dodatkowo: 88,6 91,8 86,5
          z pracy w sektorze publicznym 8,3 16,6 2,7
          z pracy w sektorze prywatnym 79,6 74,6 83,0
              w tym w swoim gospodarstwie rolnym 45,0 6,5 71,0
          z niezarobkowych źródeł innych niż renta z tytułu niezdolności do pracy  0,6 0,5 0,7
z zasiłku dla bezrobotnych (w tys.) 24,5 5,2 19,3
     wyłącznie 30,9 46,3 26,7
     głównie, w tym dodatkowo: 69,1 53,7 73,3
          z pracy w sektorze publicznym 3,8 11,5 1,8
          z pracy w sektorze prywatnym 63,8 39,0 70,5
              w tym w swoim gospodarstwie rolnym 55,2 16,2 65,8
          z niezarobkowych źródeł innych niż zasiłek dla bezrobotnych 1,4 3,2 0,9
W każdej grupie rodzaj głównego źródła utrzymania = 100 
 

2.4.2.4. Źródła utrzymania a poziom wykształcenia osób pracujących 

Zbiorowość pracujących charakteryzuje znacznie wyższy odsetek ludności z wykształ-
ceniem ponadpodstawowym wynoszący 86,9% niż wśród ogółu populacji w wieku 15 lat  
i więcej (66,9%). 
 Występują istotne różnice pomiędzy osobami posiadającymi własne źródła utrzymania  
i utrzymywanymi. Wśród pracujących posiadających własne źródła utrzymania odsetek osób  
z wykształceniem ponadpodstawowym wyniósł 87,3%, natomiast wśród utrzymywanych nieco 
poniżej 70%. Na fakt ten wpływa istotnie wysoki udział, wśród pracującej młodzieży w wieku 
15–24 lata osób pozostających głównie na utrzymaniu (stanowiących w tej zbiorowości  
212,4 tys. tj. 57,1%), z których duża część mogła jeszcze nie zakończyć edukacji szkolnej. 
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Osoby pracujące utrzymujące się głównie z pracy w sektorze publicznym charakteryzuje 
najwyższy odsetek legitymujących się wykształceniem wyższym wynoszący blisko 30%. 
Wysoki udział osób z dyplomami szkół wyższych obserwuje się również wśród uzyskujących 
główny dochód z pracy w sektorze prywatnym – na rachunek własny poza swoim 
gospodarstwem rolnym (21,1%). W tej grupie odnotowuje się też najwyższy odsetek osób  
o wykształceniu ponadpodstawowym (95,1%).  

 
 
Tabl. 35. Pracujący według głównego źródła utrzymania i poziomu wykształcenia. 

Pracujący o wykształceniu 
średnim 

Ogółema) 

wyższym zawodo-
wymb) 

ogólno-
kształcą-

cym 

zasad-
niczym 
zawo-

dowym 

podstawo-
wym 
ukoń-

czonym 

podstawowym 
nieukoń-

czonym i bez 
wykształcenia 

szkolnego 

Wyszczególnienie 

w tys. w odsetkach poziomych 

OGÓŁEM 13218,3 18,1 31,9 7,7 29,2 12,7 0,5

posiadający własne źródła 12846,2 18,4 32,0 7,6 29,3 12,2 0,4

   z pracy najemnej w sektorze 
publicznym 4382,7 29,5 35,4 8,1 20,5 6,4 0,0

  z pracy  najemnej w sektorze 
prywatnym 4983,6 13,9 33,1 8,2 35,7 8,9 0,1

   z pracy na rachunek własny poza 
swoim gospodarstwem rolnym 1219,8 21,1 38,6 9,1 26,3 4,8 0,1

   z pracy na rachunek własny w 
swoim gospodarstwie rolnym 1320,1 1,5 20,1 3,2 42,3 32,1 0,7

z niezarobkowego źródła 928,8 10,9 19,1 5,8 21,3 38,3 4,5
  w tym:    
   z emerytur 482,3 15,2 17,7 5,7 13,0 42,0 6,2
   z renty z tytułu niezdolności do 
pracy (renty inwalidzkiej) 286,9 4,3 19,5 4,6 31,8 37,6 2,2

Utrzymywani 372,1 5,8 26,5 11,5 26,0 29,1 0,8
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób pracujących o nieustalonym źródle utrzymania 

b) łącznie z wykształceniem policealnym 
 

Generalnie osoby utrzymujące się z dochodów z pracy w swoim gospodarstwie rolnym 
(działce rolnej) są gorzej wykształcone niż pozostałe utrzymujące się z dochodów z pracy. 
Zaledwie 1,5% – to osoby o wykształceniu wyższym, co piąta posiada wykształcenie średnie 
zawodowe, a 3,2% średnie ogólnokształcące. Najwyższy odsetek stanowią osoby o 
wykształceniu zasadniczym zawodowym (42,3%), a blisko co trzecia legitymuje się tylko 
ukończonym wykształceniem podstawowym. 

Najniższy poziom wykształcenia charakteryzuje osoby pracujące utrzymujące się 
głównie z niezarobkowego źródła. W tej grupie 57,1% to osoby o wykształceniu 
ponadpodstawowym. Występuje tu jednak zróżnicowanie w zależności od rodzaju 
niezarobkowego źródła, które stanowiło podstawę utrzymania. Co prawda tylko nieco powyżej 
połowy osób utrzymujących się z emerytur posiada wykształcenie ponadpodstawowe, ale 
odnotowujemy wśród nich najwyższy odsetek posiadających co najmniej wykształcenie średnie 
38,6% (w tym wyższe – 15,2%), a wykształcenie podstawowe ma 42,0%. Dla 
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porównania odsetek osób utrzymujących się głównie z renty inwalidzkiej o wykształceniu co 
najmniej średnim – wyniósł 28,4%. Wśród tej grupy dominowały osoby o wykształceniu 
zasadniczym zawodowym – 31,8% i podstawowym 37,6%.  
 
2.4.2.5. Pracujący według źródeł utrzymania oraz faktu kontynuacji nauki 

W warunkach gospodarki rynkowej jednym z ważniejszych czynników pozwalającym na 
znalezienie lepszej pozycji na rynku pracy jest nie tylko uzyskany poziom wykształcenia, ale 
jego systematyczne podnoszenie, czyli kontynuacja nauki. 

 Wyniki uzyskane w spisie powszechnym są najbogatszym źródłem informacji o liczbie 
osób kontynuujących naukę, ponieważ obejmują całą ludność według różnych kategorii np. 
ludność w gospodarstwach domowych (w tym ludność w gospodarstwach z użytkownikiem 
gospodarstwa rolnego), gospodarstwach zbiorowych, osoby niepełnosprawne, osoby pracujące, 
bezrobotne czy bierne – o których nie zawsze są dane z innych badań, czy sprawozdawczości.  
W korelacji z cechami społeczno-demograficznymi czy ekonomicznymi mogą stanowić 
podstawę wielu analiz. 

Wyniki spisu dostarczają informacji, czy osoby posiadające określony poziom 
wykształcenia kontynuują naukę w szkole (podstawowej, średniej, policealnej czy wyższej). Nie 
zbierano danych na temat podnoszenia kwalifikacji na studiach podyplomowych, czy kursach, 
których ukończenie pozwoliłoby na ewentualne podjęcie pracy w nowym zawodzie, czy na 
innym stanowisku.  

Przedmiotem szczególnego zainteresowania odnośnie kontynuacji nauki jest sytuacja 
osób młodych, już pracujących i posiadających własne źródło dochodów, a także tych, które 
wkraczają dopiero na rynek pracy (lub powracają po przerwie) i nie czerpią jeszcze z tego tytułu 
dochodów pozwalających na samodzielne utrzymywanie się. 

Wśród ogółu pracujących bez względu na posiadane źródła utrzymania osób naukę 
kontynuowało1034,6 tys., co stanowiło 7,8% tej zbiorowości.  

Ponad ¾ najmłodszych pracujących posiadających własne źródła utrzymania (w wieku 
15-17 lat) kontynuowało naukę w trybie dziennym, a tylko 5,2% w trybie wieczorowym 
zaocznym lub eksternistycznym. Zwraca uwagę, że 16,5% wspomnianej grupy nie uczyło się, 
chociaż najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom wykształcenia dla tego wieku to zasadnicze 
zawodowe, ale zdecydowana większość legitymowała się wykształceniem zaledwie 
podstawowym. 

Pracujący posiadający własne źródło utrzymania i kontynuujący edukację w szkołach, 
począwszy od 18 roku życia, coraz rzadziej uczyli się w szkołach dziennych. W grupie wieku 
18–19 lat odsetek uczących się wyniósł 12,2%, natomiast w wieku 20–24 lat już tylko 3,5%,  
a w grupie 25–29 lat zaledwie 1,5%. 
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W zbiorowości w wieku 18–24 lat wzrasta natomiast udział osób pracujących, które 
kontynuują naukę w trybie wieczorowym, lub zaocznym. Osoby te, kształcąc się w tym trybie, 
najczęściej same ponoszą koszty nauki. Zwraca jednak uwagę fakt, że wśród pracujących  
w wieku 18–19 lat, posiadających własne źródło utrzymania, przeszło połowa osób już się nie 
uczyła.  

W kolejnych grupach znacząco wzrasta udział pracujących nie uczących się co może 
oznaczać, że osiągnęły zakładany poziom wykształcenia.  
 
Tabl. 36. Pracujący według grup wieku, posiadania własnego źródła utrzymania oraz kontynuacji nauki. 

w wieku 
Wyszczególnienie Ogółem 

15–17 lat 18–19 20–24 25–29 30–34 35 lat i 
więceja) 

 w tysiącach 

OGÓŁEM 13218,3 64,6 150,9 1186,0 1821,2 1674,7 8320,9

posiadający własne źródła utrzymania 12837,9 15,6 101,2 1070,3 1775,4 1646,8 8228,7
 w odsetkach pionowych 
Kontynuujący naukę w trybie dziennym 0,8 77,4 12,2 3,5 1,5 0,5 0,1

Kontynuujący naukę w trybie wieczorowym, 
zaocznym lub eksternistycznym 6,2 5,2 30,5 27,4 11,7 6,4 1,9
Niekontynuujący nauki 92,0 16,5 56,4 68,3 85,9 92,2 96,9
Nie ustalono, czy kontynuuje naukę 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1
 w tysiącach 
pozostający na utrzymaniu 372,1 48,9 49,3 114,2 44,6 27,1 88,1
 w odsetkach pionowych 
Kontynuujący naukę w trybie dziennym 24,2 93,6 45,9 17,5 3,8 0,3 0,1

Kontynuujący naukę w trybie wieczorowym, 
zaocznym lub eksternistycznym 11,8 1,3 16,5 25,7 9,6 3,1 0,6
Niekontynuujący nauki 62,8 4,6 36,8 55,9 85,4 95,0 97,2
Nie ustalono, czy kontynuuje naukę 1,2 0,5 0,8 0,9 1,3 1,6 2,1
 w tysiącach 
nieustalone źródło utrzymania 8,2 0,1 0,4 1,5 1,2 0,9 4,1
a) łącznie z wiekiem nieustalonym 

Natomiast osoby pracujące, które deklarowały iż w ciągu roku poprzedzającego spis 
pozostawały głównie na utrzymaniu (w tym szczególnie w grupie wieku 15–19 lat) znacznie 
częściej (niż wcześniej omawiana zbiorowość) kontynuowały naukę w trybie dziennym niż 
wieczorowym czy zaocznym. W tym przypadku zapewne kontynuacja nauki była jedną  
z ważniejszych przyczyn pozostawania na utrzymaniu. 

2.4.3. Bezrobotni według źródeł utrzymania 

 Zgodnie z międzynarodową definicją zastosowaną w spisie powszechnym – do 
zbiorowości bezrobotnych zaliczono osoby w wieku 15–74 lata, które w tygodniu 
poprzedzającym badanie nie wykonywały żadnej pracy przynoszącej zarobek lub dochód  
i jednocześnie aktywnie jej poszukiwały, a także gotowe były ją podjąć w tygodniu badanym lub 
następnym. Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które pracy nie poszukiwały ponieważ 
miały prace załatwioną i czekały na jej rozpoczęcie. 
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Informacje uzyskane w spisie miały na celu zebranie danych o faktycznej liczbie 
bezrobotnych (a nie tylko zarejestrowanych w urzędach pracy) bez względu na posiadane źródła 
utrzymania, czy kontynuację nauki w szkole dziennej. 
 

2.4.3.1. Źródła utrzymania a płeć i miejsce zamieszkania osób bezrobotnych 
 Jak już wcześniej przedstawiono zbiorowość bezrobotnych charakteryzuje stosunkowo 
niski odsetek osób posiadających własne źródła utrzymania, wynoszący nieco ponad 30%  
i wysoki, bo blisko 70% udział osób, pozostających na utrzymaniu.  

W zależności od okresu pozostawania bez pracy, miejsca zamieszkania w mieście  
lub na wsi i płci osób bezrobotnych, odsetki posiadających własne źródła utrzymywania  
i utrzymywanych znacząco się różnią. 
 
Tabl.  37. Bezrobotni według płci, źródła utrzymania i miejsca zamieszkania. 

Ogółem Miasta Wieś 
Wyszczególnienie 

razem mężczy-
źni kobiety razem mężczy-

źni kobiety razem mężczy-
źni kobiety 

 w tysiącach 
BEZROBOTNIa) 3558,2 1851,5 1706,7 2307,5 1191,1 1116,4 1250,7 660,3 590,3
   W TYM:              
BEZROBOTNI poszukujący pracy 
12 miesięcy i mniej 1847,2 1022,4 824,8 1209,4 658,8 550,7 637,7 363,6 274,1
posiadający własne źródło 684,4 407,2 277,3 457,1 258,1 199,0 227,4 149,1 78,3
utrzymywani 1157,9 612,4 545,5 748,4 398,4 350,0 409,5 214,0 195,5
BEZROBOTNI poszukujący pracy 
powyżej 12 miesięcy 1621,3 782,3 839,1 1035,5 500,0 535,5 585,8 282,3 303,6
posiadający własne źródło 360,8 174,3 186,5 249,4 116,9 132,5 111,4 57,3 54,0
utrzymywani 1257,0 605,9 651,1 783,6 381,6 402,0 473,4 224,3 249,0
 w odsetkach pionowych 
BEZROBOTNI poszukujący pracy 
12 miesięcy i mniej 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
posiadający własne źródło 37,1 39,8 33,6 37,8 39,2 36,1 35,7 41,0 28,5
utrzymywani 62,7 59,9 66,1 61,9 60,5 63,6 64,2 58,9 71,3
BEZROBOTNI poszukujący pracy 
powyżej 12 miesięcy 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
posiadający własne źródło 22,3 22,3 22,2 24,1 23,4 24,7 19,0 20,3 17,8
utrzymywani 77,5 77,5 77,6 75,7 76,3 75,1 80,8 79,5 82,0
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej podjęcie oraz osób 

o nieustalonym okresie poszukiwania pracy 

Populacja osób pozostających bez pracy aktywnie jej poszukujących przez okres 12 
miesięcy lub krócej liczyła 1847,2 tys. tj. 51,9% ogółu bezrobotnych zanotowanych w spisie.  
W tej grupie liczba bezrobotnych posiadających własne źródła utrzymania wynosiła 684,4 tys.  
tj. (37,1%), natomiast 1157,9 tys. (62,7%) nie posiadało własnych źródeł utrzymania będąc 
najczęściej materialnie zależnymi od członków swoich rodzin.  

Wśród bezrobotnych – posiadających własne źródła utrzymania dominowali mężczyźni, 
których odsetek (w grupie mężczyzn) wyniósł w miastach 39,2%, a na wsi 41%. Bezrobotne 
kobiety zarówno w miastach jak i na wsi charakteryzował niższy odsetek posiadających źródła 
utrzymania (w miastach 36,1%, na wsi tylko 28,5%). 
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Liczba długotrwale bezrobotnych tzn. poszukujących pracy dłużej niż 12 miesięcy była 
niższa – 1621,3 tys. co stanowiło 45,6% ogólnej populacji pozostających bez pracy. Zbiorowość 
osób posiadających własne źródła utrzymania wynosiła 360,8 tys. (22,3 %), utrzymywanych 
było 1257 tys. (77,5%). W grupie tej obserwuje się znaczne niższy odsetek posiadających własne 
źródła w porównaniu do osób, które krócej poszukiwały pracy. Większy był natomiast udział 
osób bez jakichkolwiek własnych środków utrzymania. Dotyczy to zarówno mężczyzn jak  
i kobiet w miastach, gdzie ponad ¾ rozważanej zbiorowości pozostawała na utrzymaniu, ale 
znacznie gorzej przedstawiała się w tym względzie sytuacja ludności wiejskiej. Wśród ogółu 
bezrobotnych mieszkańców wsi odsetek pozostających na utrzymaniu wynosił blisko 81%,  
a tylko 19% posiadało własne środki utrzymania. W grupie mężczyzn odsetek takich osób 
wyniósł 20,3%, a wśród kobiet 17,8%.  

Podstawowym źródłem dochodu bezrobotnych posiadających własne źródła utrzymania  
i poszukujących pracy 12 miesięcy lub krócej zarówno, w miastach jak i na wsi były źródła 
niezarobkowe. Dominujące źródło utrzymania tej zbiorowości (w ciągu całego roku 
poprzedzającego spis) stanowił zasiłek dla bezrobotnych (dla 60,6% rozważanej grupy).  
W miastach świadczenie to było podstawą utrzymania dla 60,3% mężczyzn i 53,4% kobiet.  
Na wsi jeszcze częściej, zarówno mężczyźni jak i kobiety, traktowali zasiłek jako główne źródło 
utrzymania – odpowiednio 71,7% mężczyzn i 59% kobiet. Natomiast mieszkańcy miast 
(mężczyźni i kobiety) deklarujący pozostawanie bez pracy i aktywne jej poszukiwanie znacznie 
częściej niż bezrobotni na wsi, posiadali zabezpieczenie materialne w postaci świadczeń 
„stałych,” jakimi są emerytura i renta z tytułu niezdolności do pracy – odpowiednio 12,3%  
i 10,6% oraz (4,0% i 3,4%). 

Bezrobotni posiadający dochody z pracy i utrzymujący się z nich w okresie roku przed 
spisem, stanowili w miastach 7,9% wśród mężczyzn i 4,3% wśród kobiet. Na wsi odsetek takich 
osób był wyższy. Zarówno w miastach jak i na wsi dominowały dochody w tym przypadku 
uzyskiwane z pracy w sektorze prywatnym. Oznacza to, że wcześniej (w ciągu roku) spisane 
osoby wykonywały pracę, która przynosiła zarobek lub dochód tworzący w tym czasie podstawę 
utrzymania, natomiast w momencie przeprowadzania spisu były już osobami bezrobotnymi.  

Podobnie jak wcześniej prezentowana zbiorowość bezrobotnych – poszukujący pracy 
dłużej niż 12 miesięcy i posiadający własne dochody – również utrzymywali się najczęściej ze 
źródeł niezarobkowych, jednak ich rodzaj i struktura były w tym przypadku odmienne. 

W miastach zasiłek dla bezrobotnych stanowił źródło utrzymania tylko dla 10,6% 
długotrwale bezrobotnych mężczyzn i dla 9,6% kobiet. Na wsi odsetek takich osób był wyższy, 
wynosząc odpowiednio 14,7% i 10,1%. Obserwuje się zarazem większy udział osób  
(w porównaniu do bezrobotnych poszukujących pracy 1 rok lub krócej) utrzymujących się  
z emerytur lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznaczać to może, że większość 
długotrwale bezrobotnych utraciła już prawo do tego świadczenia, część z nich mogła uzyskać 
uprawnienia do pobierania „stałych” świadczeń z ubezpieczeń społecznych jakimi są emerytura 
czy renta bądź też podjęła pracę. Można również przypuszczać, że powodem 
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aktywnego poszukiwania pracy przez osoby utrzymujące się z emerytury lub renty był czynnik 
ekonomiczny, ponieważ nie zawsze posiadane świadczenie pozwalało na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb życiowych. 

Warto też zwrócić uwagę, że osoby długotrwale bezrobotne znacznie częściej 
utrzymywały się z zasiłku pomocy społecznej niż osoby bez pracy, które aktywnie jej 
poszukiwały przez okres 12 miesięcy lub krótszy. W miastach udział mężczyzn deklarujących to 
świadczenie jako źródło utrzymania wynosił 29,3%, a wśród kobiet – 25,2%. Na wsi odsetki te 
kształtowały się odpowiednio na poziomie 27,9% i 23,2%. 
 

Tabl. 38. Bezrobotni posiadający własne źródło utrzymania według płci, rodzaju głównego źródła utrzymania 
i miejsca zamieszkania. 

Ogółem Miasta Wieś 
Wyszczególnienie 

razem mężczy-
źni kobiety razem mężczy-

źni kobiety razem mężczy-
źni kobiety

 w tysiącach 
BEZROBOTNIa) 1079,0 600,1 478,9 730,2 387,8 342,5 348,7 212,3 136,4
W TYM:            
BEZROBOTNI poszukujący pracy  
12 m-cy i mniej 684,4 407,2 277,3 457,1 258,1 199,0 227,4 149,1 78,3
    w tym: w odsetkach pionowych 
     z pracy 7,4 8,9 5,1 6,3 7,9 4,3 9,4 10,7 7,0
          w sektorze publicznym 0,7 0,8 0,6 0,8 0,9 0,6 0,6 0,7 0,5
          w sektorze prywatnym     6,6 8,1 4,5 5,6 7,0 3,7 8,8 10,0 6,5
     z niezarobkowego źródła 91,7 90,0 94,2 92,5 90,7 94,9 90,0 88,6 92,6
        z emerytur 2,9 2,5 3,4 3,9 3,6 4,3 0,7 0,6 0,9
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  6,1 6,8 5,2 7,7 8,7 6,3 3,1 3,4 2,5
        z zasiłku dla bezrobotnych 60,6 64,5 55,0 57,3 60,3 53,4 67,4 71,7 59,0
        z zasiłku pomocy społecznej 6,1 5,6 6,9 6,1 5,7 6,6 6,3 5,6 7,6
        z pozostałych niezarobkowych źródeł 15,9 10,5 23,8 17,6 12,4 24,3 12,6 7,3 22,6
 w tysiącach 
BEZROBOTNI poszukujący pracy 
powyżej 12 m-cy  360,8 174,3 186,5 249,4 116,9 132,5 111,4 57,3 54,0
   w tym: w odsetkach pionowych 
     z pracy 9,7 14,4 5,3 5,8 9,0 3,0 18,4 25,4 10,9
          w sektorze publicznym 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1
          w sektorze prywatnym     9,5 14,2 5,2 5,7 8,8 2,9 18,2 25,2 10,8
     z niezarobkowego źródła 88,8 83,6 93,7 92,6 88,9 95,9 80,3 72,7 88,3
        z emerytur 4,1 4,3 4,0 5,5 5,8 5,2 1,1 1,2 1,0
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  11,7 15,5 8,1 14,3 19,1 10,0 5,9 8,1 3,5
        z zasiłku dla bezrobotnych 10,8 12,0 9,7 10,1 10,6 9,6 12,5 14,7 10,1
        z zasiłku pomocy społecznej 26,7 28,9 24,6 27,1 29,3 25,2 25,6 27,9 23,2
        z pozostałych niezarobkowych źródeł 35,5 22,9 47,3 35,7 24,0 46,0 35,2 20,7 50,6
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały prace załatwioną i oczekiwały na jej 

podjęcie oraz osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy 

 
Najczęściej jednak osoby długotrwale bezrobotne utrzymywały się z „pozostałych 

niezarobkowych źródeł”, w tym m.in. renty rodzinnej i socjalnej, alimentów, stypendiów, zasiłku 
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i świadczenia przedemerytalnego, zasiłków wychowawczych i rodzinnych. Zdecydowanie 
częściej ze świadczeń tych korzystały kobiety zarówno w miastach (46%) jak i na wsi (50,6%), 
niż mężczyźni, dla których odpowiednie odsetki wynosiły 24% i 20,7%. 

Wykres 21. Bezrobotni posiadający własne źródła dochodu poszukujący pracy 12 miesięcy i mniej. 
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Wykres 22. Bezrobotni posiadający własne źródła dochodu poszukujący pracy powyżej 12 miesięcy a). 
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Jak już wcześniej wspomniano, podstawowym źródłem utrzymania osób bezrobotnych, w 
okresie 12 miesięcy poprzedzających moment spisu były źródła niezarobkowe. Tylko nieliczni 
wśród nich deklarowali jako źródła utrzymania dochody pochodzące z pracy. Fakt ten dotyczył 
w głównej mierze mieszkańców wsi. W tej grupie co czwarty mężczyzna (i co dziesiąta kobieta), 
będący bezrobotnymi dłużej niż 1 rok, utrzymywali się z pracy w sektorze prywatnym. Warto 
dodać, że przeszło 43% bezrobotnej ludności wiejskiej wchodziło w skład gospodarstw 
domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Nie zgłosiły one pracy w gospodarstwie 
rolnym w tygodniu badanym w spisie, natomiast w ciągu roku czerpali z tego tytułu dochód 
przeznaczony na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. W miastach odsetek osób 
bezrobotnych utrzymujących się z pracy w sektorze prywatnym, był znacznie niższy i wynosił 
wśród mężczyzn 9%, a w grupie kobiet zaledwie 3%.  
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2.4.3.2. Źródła utrzymania a wiek osób bezrobotnych 

Jak wynika z wcześniej przedstawionej analizy występuje ścisły związek pomiędzy 
okresem pozostawania bez pracy i jej aktywnego poszukiwania (12 miesięcy lub krócej  
i powyżej 12 miesięcy), a źródłami dochodów, z których osoby te utrzymują się. 

Rozszerzając rozważania o kolejną cechę jaką jest wiek, można zaobserwować, że  
w grupie osób poszukujących pracy 12 miesięcy lub krócej odsetek najmłodszych bezrobotnych 
(w wieku 15–17 lat), którzy pozostawali na utrzymaniu osiągnął wartość prawie 94% (w spisie 
odnotowano 13,3 tys. takich osób).  

W kolejnych grupach wieku bezrobotnych zauważa się systematyczny wzrost udziału 
osób posiadających własne źródła utrzymania, a zmniejszający się odsetek utrzymywanych. 
Bezrobotni w wieku mobilnym (18–44 lata), których udział w zbiorowości poszukujących pracy 
12 miesięcy lub krócej wyniósł 81,5% (1507,2 tys.) przede wszystkim pozostawali na 
utrzymaniu (62,7%), a prawie 37% posiadało własne źródła utrzymania. W grupie wieku 
niemobilnego (45–59/64 lata) było 324,1 tys. osób bezrobotnych poszukujących pracy przez rok 
lub krócej co stanowiło 17,5% omawianej zbiorowości. Odsetek posiadających własne źródła 
utrzymania był wśród nich znacznie wyższy niż utrzymywanych i wynosił odpowiednio 59,7%  
i 40,1%. Zwraca uwagę, że osoby bezrobotne w wieku poprodukcyjnym (w tym przypadku  
60–74 lata dla kobiet i 65–74 lata dla mężczyzn) najczęściej posiadały własne środki utrzymania 
i odsetek takich osób wynosił 96% omawianej grupy.  

Inna była sytuacja w tym zakresie osób bezrobotnych, poszukujących pracy ponad 12 
miesięcy. Obserwujemy co prawda również, że wraz z wiekiem wzrastają odsetki osób 
posiadających własne źródła utrzymania, ale udział takich osób w określonych grupach wieku 
jest generalnie mniejszy. W porównaniu do grupy poszukujących pracy 1 rok lub krócej odsetek 
osób w wieku mobilnym posiadających własne źródła utrzymania, był niższy o blisko 15 
punktów procentowych (17,3%), a w wieku niemobilnym – o 24 punkty procentowe (35,5%). 
Udział osób w wieku poprodukcyjnym – posiadających własne dochody deklarujących w spisie 
aktywne poszukiwanie pracy powyżej 12 miesięcy – wynosił blisko 92%. 

Posiadane rodzaje źródeł utrzymania pozostają w związku z wiekiem bezrobotnych  
i okresem pozostawania bez pracy. Analizując zbiorowość bezrobotnych poszukujących pracy 
12 miesięcy lub krócej można zauważyć, że w każdej z ekonomicznych grup wieku dominuje 
źródło niezarobkowe, natomiast zmienia się jego rodzaj. W wieku produkcyjnym mobilnym 
przeważał zasiłek dla bezrobotnych, z którego utrzymywało się przeszło 66% osób w tej grupie 
wieku, zasiłek pomocy społecznej stanowił 6%, renta z tytułu niezdolności do pracy 3%,  
a z pozostałe (osobno nie wyszczególnione) niezarobkowe źródła posiadało 16%. 
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Część omawianej zbiorowości bezrobotnych (7,7%) utrzymywała się z dochodów z pracy 
(najczęściej sektorze prywatnym). W grupie wieku niemobilnego osoby bezrobotne, poszukujące 
pracy przez 1 rok lub krócej deklarowały również w większości zasiłek dla bezrobotnych 
(48,9%) lub pozostałe niezarobkowe źródła (15,8%). Zwraca uwagę fakt, że blisko 14% 
bezrobotnych omawianej zbiorowości utrzymywało się z renty z tytułu niezdolności do pracy 
(renty inwalidzkiej), a 6,8% z emerytury.  

Zupełnie inna była struktura źródeł utrzymania osób będących w wieku poprodukcyjnym, 
które poszukiwały pracy 1 rok lub krócej. Z 5,8 tys. osób spełniających powyższy warunek  
i posiadających własne źródła utrzymania, zdecydowana większość, bo 83,5% utrzymywało się  
z emerytury, a 8,2% z renty z tytułu niezdolności do pracy. 

 
Tabl. 39. Bezrobotni według ekonomicznych grup wieku i źródła utrzymania. 

W wieku 
produkcyjnym 

Wyszczególnienie Ogółemb) przedpro-
dukcyjnym razem mobilnym niemobilnym 

popro- 
dukcyjnym 

  w tysiącach 
BEZROBOTNIa) 3558,2 13,3 3529,2 2770,3 758,9 15,5
 w odsetkach pionowych 
posiadający własne źródło 30,3 6,0 30,1 25,7 46,4 94,4
utrzymywani 69,4 93,4 69,6 74,1 53,4 5,4
   W TYM:  w tysiącach 

BEZROBOTNI poszukujący pracy 12 
miesięcy i mniej 1847,2 9,8 1831,3 1507,2 324,1 6,1
 w odsetkach pionowych 
posiadający własne źródło 37,1 6,0 37,0 32,1 59,7 96,0
utrzymywani 62,7 93,5 62,7 67,6 40,1 3,6
 w tysiącach 

BEZROBOTNI poszukujący pracy 
powyżej 12 miesięcy 1621,3 1,2 1614,1 1197,2 416,9 6,0
 w odsetkach pionowych 
posiadający własne źródło 22,3 6,5 22,0 17,3 35,5 91,7
utrzymywani 77,5 93,4 77,8 82,5 64,2 8,1
a)  w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej 

podjęcie oraz osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy 
b)   osoby bezrobotne w wieku nieustalonym tylko w pozycji "Ogółem" 

 

Warto zauważyć, że zbiorowość bezrobotnych poszukujących pracy dłużej niż 12 
miesięcy charakteryzuje się zasadniczo różną strukturą według rodzaju źródła utrzymania  
i wieku, chociaż podstawowym dochodem były nadal źródła niezarobkowe. 

W porównaniu z poprzednio prezentowaną populacją poszukujących pracy zasiłek dla 
bezrobotnych nie stanowił już wiodącego źródła utrzymania dla osób w wieku mobilnym 
(12,2%), a w wieku niemobilnym (9,3%). Odnotowuje się natomiast w obu grupach bardzo 
znaczny odsetek osób utrzymujących się z pozostałych niezarobkowych źródeł – odpowiednio 
42,4 i 26,9%. Jednocześnie, w wieku mobilnym ponad 6% grupy utrzymywało się z renty  
z tytułu niezdolności do pracy, a z zasiłku pomocy społecznej korzystało 26,5%. 
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Tabl. 40. Bezrobotni posiadający własne źródło utrzymania według ekonomicznych grup wieku oraz rodzaju 
głównego źródła utrzymania. 

W wieku 
produkcyjnym 

Wyszczególnienie Ogółemb) przedpro-
dukcyjnym razem mobilnym niemobil-

nym 

popro-
dukcyjnym 

 w tysiącach 
BEZROBOTNIa) 1079,0 0,8 1063,5 711,4 352,0 14,7
W TYM:   
BEZROBOTNI poszukujący pracy 12 m-cy i mniej 684,4 0,6 678,0 484,5 193,5 5,8
 w odsetkach pionowych 
     z pracy 7,4 6,6 7,4 7,7 6,8 0,4
          w sektorze publicznym 0,7 0,2 0,7 0,7 0,8 0,1
          w sektorze prywatnym     6,6 6,4 6,7 7,0 6,0 0,3
     z niezarobkowego źródła 91,7 93,4 91,6 91,5 92,0 99,5
        z emerytur 2,9 0,0 2,2 0,3 6,8 83,5
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  6,1 0,5 6,1 3,0 13,9 8,2
        z zasiłku dla bezrobotnych 60,6 0,0 61,2 66,1 48,9 0,0
        z zasiłku pomocy społecznej 6,1 6,3 6,2 6,0 6,6 0,8
        z pozostałych niezarobkowych źródeł 15,9 86,6 15,9 16,0 15,8 7,0
 w tysiącach 
BEZROBOTNI poszukujący pracy powyżej 12 m-cy  360,8 0,1 355,2 207,2 148,0 5,5
 w odsetkach pionowych 
     z pracy 9,7 7,7 9,9 10,7 8,6 0,6
          w sektorze publicznym 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 0,0
          w sektorze prywatnym     9,5 7,7 9,7 10,5 8,4 0,6
     z niezarobkowego źródła 88,8 92,3 88,7 87,9 89,7 99,3
        z emerytur 4,1 - 3,0 0,3 6,6 80,1
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  11,7 0,0 11,7 6,4 19,1 9,2
        z zasiłku dla bezrobotnych 10,8 - 11,0 12,2 9,3 0,0
        z zasiłku pomocy społecznej 26,7 15,4 27,0 26,5 27,8 2,1
        z pozostałych niezarobkowych źródeł 35,5 76,9 35,9 42,4 26,9 7,9
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej 

podjęcie oraz osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy 
b)  osoby bezrobotne w wieku nieustalonym tylko w pozycji "Ogółem" 

Odsetek długotrwale bezrobotnych będących w wieku niemobilnym i utrzymujących się 
z renty z tytułu niezdolności do pracy wynosił nieco ponad 19%, natomiast z zasiłku pomocy 
społecznej utrzymywała się już 27,8% osób w tej grupie. Dochody z pracy stanowiły podstawę 
utrzymania dla blisko 11% osób w wieku mobilnym, a w wieku niemobilnym dla 8,6%. Można 
przypuszczać, że w okresie aktywnego poszukiwania pracy osoby te miały przez jakiś czas pracę 
(najczęściej w sektorze prywatnym), skoro takie dochody deklarowały jako źródło utrzymania. 
Osoby w wieku poprodukcyjnym pragnące znaleźć pracę – utrzymywały się przede wszystkim  
z emerytur (80,1%), a ponadto z renty z tytułu niezdolności do pracy (9,2%) i z zasiłku pomocy 
społecznej (2,1%). 

Warto podkreślić, że bezrobotni (inaczej niż pracujący) najczęściej utrzymywali się  
z jednego źródła. Tylko 6,4% z omawianej zbiorowości 1079 tys. osób bezrobotnych 
deklarowało posiadanie dwóch źródeł utrzymania. 

Utrzymywanie się z dwóch źródeł częściej zgłaszały w spisie bezrobotne kobiety  
i częściej osoby poszukujące pracy dłużej niż 12 miesięcy. 
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Tabl. 41. Bezrobotni posiadający własne źródła utrzymania (główne i dodatkowe) według płci oraz okresu 
poszukiwania pracy. 

Bezrobotnia) 
w tym: 

Wyszczególnienie 
razem poszukujący pracy 12 m-cy 

i mniej 
poszukujący pracy powyżej 

12 m-cy  

       
Ogółem 1079,0 684,4 360,8
 w odsetkach pionowych 
   wyłącznie 93,6 94,1 92,5
   głównie 6,4 5,9 7,5
Mężczyźni 600,1 407,2 174,3
 w odsetkach pionowych 
   wyłącznie 95,9 95,8 96,5
   głównie 4,1 4,2 3,5
Kobiety 478,9 277,3 186,5
 w odsetkach pionowych 
   wyłącznie 90,6 91,7 88,9
   głównie 9,4 8,3 11,1

 
2.4.3.3. Bezrobotni według źródeł utrzymania, poziomu wykształcenia oraz kontynuacji 
         nauki 
 Populacja osób bezrobotnych charakteryzuje się niższym odsetkiem osób z wykształ-
ceniem ponadpodstawowym (79,6%), niż dominująca wśród aktywnych zawodowo zbiorowość 
pracujących (86,9%). 

Wśród ogółu bezrobotnych poszukujących pracy 12 miesięcy lub krócej i posiadających 
własne źródło utrzymania odsetek osób o wykształceniu ponadpodstawowym wyniósł 82,4%, 
natomiast w grupie osób utrzymywanych -83,2%.  

W grupie tej osoby utrzymujące się w ciągu roku przed spisem z pracy w sektorze 
publicznym były generalnie lepiej wykształcone (odsetek osób z wykształceniem wyższym 
wyniósł 12,1%) niż bezrobotni utrzymujący się z dochodów z pracy w sektorze prywatnym 
(6,3%). W tym drugim przypadku obserwowano wyższy odsetek legitymujących się 
wykształceniem zasadniczym zawodowym 43,2% i podstawowym (18,8%). Najwyższy udział 
osób o wykształceniu wyższym zanotowano wśród bezrobotnych utrzymujących się z emerytury. 
Osoby bezrobotne poszukujące pracy 12 miesięcy lub krócej i deklarujące zasiłek dla 
bezrobotnych jako główne źródło utrzymania charakteryzowały się wyższym udziałem 
posiadających wykształcenie ponadpodstawowe niż dla ogółu analizowanej zbiorowości (84,9%) 
w tym najwyższym odsetkiem osób o wykształceniu zasadniczym zawodowym (45,1%). Warto 
również zwrócić uwagę na fakt, że bezrobotni z omawianej grupy utrzymujące się z zasiłku 
pomocy społecznej charakteryzują się najniższym poziomem wykształcenia 
ponadpodstawowego wynoszącym 62,3%. W zbiorowości utrzymujących się z zasiłku pomocy 
społecznej odnotowuje się również najwyższy odsetek osób (wśród bezrobotnych 
rozpatrywanych ze względu na posiadane źródła utrzymania) z wykształceniem podstawowym 
wynoszący 36,6%.  
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Tabl. 42. Bezrobotni według poziomu wykształcenia, źródła utrzymania oraz okresu poszukiwania pracy. 
Bezrobotni o wykształceniu: 

średnim 
Ogółemb)

wyż-
szym zawo-

dowymc)

ogólno-
kształ-
cącym 

zasad-
niczym 
zawo-

dowym 

podstawo-
wym 
ukoń-

czonym 

podstawowym 
nieukoń-

czonym i bez 
wykształcenia 

szkolnego 

Wyszczególnienie 

w tys. w odsetkach poziomych 

BEZROBOTNIa) 3558,2 5,0 26,6 9,4 38,6 19,9 0,4
posiadający własne źródła 1079,0 4,5 25,8 7,5 40,2 21,4 0,4
utrzymywani 2470,0 5,2 26,9 10,2 38,0 19,3 0,4
W TYM:         
BEZROBOTNI poszukujący pracy  
12 miesięcy i mniej 1847,2 6,3 28,3 10,4 37,9 16,7 0,3
posiadający własne źródła 684,4 5,0 28,0 7,7 41,7 17,3 0,2
     z pracy 50,3 6,8 25,2 6,5 42,6 18,4 0,4
          w sektorze publicznym 4,9 12,1 28,8 7,1 37,2 14,5 0,1
          w sektorze prywatnym     45,4 6,3 24,8 6,4 43,2 18,8 0,4
     z niezarobkowego źródła 627,5 4,8 28,2 7,8 41,7 17,3 0,2
        w tym:   
        z emerytur 19,6 19,1 35,0 11,8 19,8 13,9 0,4
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  42,0 5,8 31,0 8,2 37,9 16,8 0,2
        z zasiłku dla bezrobotnych 414,9 4,0 29,0 6,7 45,1 14,9 0,1
        z zasiłku pomocy społecznej 42,1 1,1 14,7 4,6 41,8 36,6 1,0
utrzymywani 1157,9 7,1 28,5 11,9 35,7 16,4 0,3

BEZROBOTNI poszukujący pracy powyżej 
12 miesięcy 1621,3 3,2 24,6 8,2 39,9 23,6 0,5
posiadający własne źródła 360,8 3,0 21,7 7,0 38,1 29,4 0,7
     z pracy 35,0 2,7 20,1 4,6 43,0 28,9 0,7
          w sektorze publicznym 0,6 7,2 27,7 7,5 36,3 20,9 0,5
          w sektorze prywatnym     34,4 2,6 19,9 4,6 43,1 29,1 0,7
     z niezarobkowego źródła 320,5 3,0 21,8 7,3 37,6 29,6 0,7
        w tym:         
        z emerytur 14,9 15,9 35,4 12,1 20,2 16,1 0,4
        z renty z tytułu niezdolności do pracy  42,1 5,7 30,3 8,7 36,9 18,0 0,3
        z zasiłku dla bezrobotnych 39,1 2,7 25,9 7,3 41,7 22,1 0,4
        z zasiłku pomocy społecznej 96,2 0,8 13,3 4,4 39,0 41,3 1,1

utrzymywani 1257,0 3,2 25,4 8,5 40,4 22,0 0,4
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej 

podjęcie oraz osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy i nieustalonym źródle utrzymania 
b) osoby o nieustalonym poziomie wykształcenia tylko w pozycji "ogółem" 
c) łącznie z wykształceniem policealnym 

Osoby utrzymywane, deklarujące w spisie poszukiwanie pracy 12 miesięcy lub krócej 

częściej niż osoby posiadające własne źródło utrzymania (z tej grupy), legitymowały się 

wykształceniem średnim ogólnokształcącym – odsetek takich osób wyniósł 11,9%.  

W zbiorowości pozostających na utrzymaniu stosunkowo wysoki odsetek (w porównaniu  

z ogółem bezrobotnych) stanowią osoby o wykształceniu wyższym (7,1%). 

Bezrobotni poszukujący pracy dłużej niż 12 miesięcy to osoby o mniej korzystnej 

strukturze poziomu wykształcenia niż wcześniej omawiana zbiorowość. Odsetek legitymujących 
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się wykształceniem ponadpodstawowym wynosił w tej grupie 75,8%. Natomiast posiadający 

własne źródła utrzymania charakteryzowali się jeszcze niższym odsetkiem osób, które posiadały 

takie wykształcenie (69,9%). Zwraca uwagę, że wśród 96,2 tys. osób długotrwale bezrobotnych 

utrzymujących się głównie z zasiłku pomocy społecznej odnotowuje się najniższy odsetek osób 

(57,5%) o wykształceniu ponadpodstawowym wśród ogółu bezrobotnych rozpatrywanych ze 

względu na posiadane źródła utrzymania, a także najwyższy odsetek osób bezrobotnych 

legitymujących się wykształceniem podstawowym (41,3%). Natomiast bezrobotni poszukujący 

pracy dłużej niż 1 rok i pozostający na utrzymaniu charakteryzowali się stosunkowo wysokim 

odsetkiem osób posiadających wykształcenie ponadpodstawowe (77,5%).  

Jednocześnie zauważa się, że wśród osób bezrobotnych poszukujących pracy przez okres 

powyżej 12 miesięcy, najwyższy odsetek posiadających wykształcenie ponadpodstawowe 

stwierdzono w zbiorowości utrzymujących się głównie z emerytury (83,6%) – w tym 15,9% 

stanowiły tu osoby o wykształceniu wyższym (podobnie wysoki odsetek odnotowano wśród 

osób utrzymujących z emerytury, które poszukiwały pracy 12 miesięcy lub krócej).  

Jak już wspomniano bezrobotni to osoby charakteryzujące się przeciętnie niższym 

poziomem wykształcenia niż ogół pracujących. Jednocześnie poziom wykształcenia jest jednym 

z ważniejszych atutów pozwalających na lepszą pozycję na rynku pracy. Czy osoby bezrobotne 

kontynuują naukę, aby podnieść lub uzupełnić poziom swojego wykształcenia? Wydaje się, że 

na podstawie analizy wyników spisu powszechnego można odpowiedzieć twierdząco. Wśród 

ogółu populacji bezrobotnych bez względu na posiadane źródła utrzymania i okres poszukiwania 

pracy – 11,5% kontynuowało naukę w szkole. Był to wskaźnik wyższy o 3,7 punktu 

procentowego w porównaniu do pracujących.  

W liczącej 1847,2 tys. osób zbiorowości bezrobotnych poszukujących pracy 12 miesięcy 

lub krócej odsetek kontynuujących naukę wynosił 14,6%, natomiast w grupie 1621,3 tys. 

długotrwale bezrobotnych udział takich osób był znacznie niższy – 7,8%.  

Spośród młodych bezrobotnych będących w wieku 18–24 lat i poszukujących pracy 1 rok 

lub krócej, których zanotowano w spisie 647,3 tys., naukę w szkole kontynuowało 33,9%  

i z tego 77% uczyło się w szkołach wieczorowych, zaocznych lub w trybie eksternistycznym. 

Również wśród długotrwale bezrobotnych z rozważanej grupy wieku można 

zaobserwować, że blisko 28% ze zbiorowości liczącej 360,7 tys. uczyło się w szkołach 

podnosząc swoje szanse na znalezienie pracy. W porównaniu do wcześniej analizowanej 

zbiorowości obserwuje się, że osoby poszukujące pracy dłużej niż rok znacznie częściej niż 

wcześniej omawiana subpopulacja kontynuowały naukę w trybie wieczorowym, zaocznym lub 

eksternistycznym. Odsetek takich osób wyniósł 91,9%.  
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Tabl. 43. Bezrobotni posiadający własne źródła utrzymania oraz pozostający na utrzymaniu według grup 
wieku, okresu poszukiwania pracy oraz faktu kontynuacji nauki. 

W tym w wieku: 
Ogółemb)

15–17 lat 18–19 20–24 25–29 30–34 35 lat 
i więcej

Wyszczególnienie 

w tysiącach 

BEZROBOTNIa) 3558,2 13,3 195,5 837,5 557,0 388,7 1565,9
W TYM   
BEZROBOTNI poszukujący pracy 12 miesięcy  
i mniej 1847,2 9,8 157,8 489,5 304,5 195,5 690,1
Kontynuujący naukę w trybie dziennym 62,8 3,8 13,1 37,3 7,7 0,5 0,4
     posiadający własne źródło  8,1 0,2 1,1 5,1 1,4 0,2 0,2
     utrzymywani 53,0 3,5 11,9 30,9 6,1 0,3 0,2
Kontynuujący naukę w trybie wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym 206,5 0,8 50,1 118,8 25,3 6,5 4,9
     posiadający własne źródło  38,6 0,1 4,3 22,0 7,4 2,6 2,4
     utrzymywani 167,6 0,7 45,8 96,7 17,9 3,9 2,5
Niekontynuujący nauki 1556,9 5,1 93,1 329,2 268,2 185,9 675,3
     posiadający własne źródło  629,5 0,3 5,4 88,0 93,3 77,9 364,7
     utrzymywani 924,7 4,8 87,6 240,7 174,5 107,7 309,3
Nie ustalono, czy kontynuuje naukę 21,0 0,1 1,4 4,2 3,3 2,5 9,4
BEZROBOTNI poszukujący pracy powyżej  
12 miesięcy 1621,3 1,2 32,5 328,2 237,9 184,0 837,5
Kontynuujący naukę w trybie dziennym 10,7 0,4 0,9 7,2 1,6 0,3 0,3
     posiadający własne źródło  1,3 0,0 0,1 0,8 0,2 0,1 0,1
     utrzymywani 9,3 0,4 0,8 6,3 1,4 0,2 0,2
Kontynuujący naukę w trybie wieczorowym, zaocznym 
lub eksternistycznym 115,7 0,1 9,7 82,0 16,0 4,3 3,6
     posiadający własne źródło  12,0 0,0 0,8 7,8 1,6 0,8 1,0
     utrzymywani 103,6 0,1 8,8 74,1 14,4 3,6 2,6
Niekontynuujący nauki 1473,7 0,7 21,5 236,0 217,5 177,0 821,0
     posiadający własne źródło  342,1 0,0 1,1 20,7 32,0 36,1 252,2
     utrzymywani 1128,5 0,7 20,4 214,9 185,1 140,6 566,8
Nie ustalono, czy kontynuuje naukę 21,2 0,0 0,4 3,0 2,8 2,4 12,5
a) w dalszym podziale nie uwzględniono osób bezrobotnych, które miały prace załatwioną i oczekiwały na jej 

podjęcie oraz osób o nieustalonym okresie poszukiwania pracy i nieustalonym źródle utrzymania 
b) osoby w wieku nieustalonym tylko w pozycji "Ogółem" 

2.5. Bierni zawodowo w wieku produkcyjnym 

Ludność Polski charakteryzuje się niskimi wartościami wskaźników zatrudnienia.  
W skali kraju powodem stosunkowo małego zaangażowania w proces pracy jest nie tylko 
wysokie bezrobocie, ale również duży udział ludności biernej zawodowo będącej w wieku 
zdolności do pracy, a korzystającej z różnego rodzaju świadczeń społecznych lub pozostającej na 
utrzymaniu rodziny. Indywidualną przyczyną takiej sytuacji może być zły stan zdrowia osoby, 
wycofanie się z rynku pracy na skutek długotrwałych, bezowocnych poszukiwań i utraty nadziei 
na zatrudnienie, obowiązki rodzinne (związane z opieką nad dziećmi lub członkami rodziny  
w starszym wieku) albo zadowolenie z uzyskanych świadczeń społecznych wystarczających na 
podstawowe potrzeby. Na podstawie wyników spisu ludności nie można w sposób bezpośredni 
określić przyczyn bierności zawodowej. Można jednak wysnuć pewne wnioski na podstawie 
analizy cech demograficznych i społecznych rozważanej zbiorowości. 
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Wykres 23. Współczynniki bierności zawodowej dla osób w wieku produkcyjnym w 1988r. i 2002 r. 
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Populacja biernych zawodowo obejmuje osoby, które nie zostały zaliczone do 

pracujących ani do bezrobotnych. Zgodnie z metodologią Międzynarodowej Organizacji Pracy, 

zastosowaną w badaniu aktywności ekonomicznej w Narodowym spisie powszechnym ludności 

i mieszkań (NSP) w 2002 roku, do zbiorowości biernych zawodowo włączono osoby w wieku 15 

lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia nie wykonywały pracy przynoszącej zarobek lub 

dochód, nie miały pracy i jej nie poszukiwały lub poszukiwały pracy, ale nie były gotowe 

(zdolne) do jej podjęcia w tygodniu badanym lub następnym. 

Wyniki NSP 2002 wskazują (p. tabl. 44), że populacja biernych zawodowo liczyła 

13456,2 tys. osób, co stanowi 43,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (udział osób 

aktywnych zawodowo wynosił 53,6%, a dla pozostałych 3,4% nie ustalono statusu na rynku 

pracy).  

Natomiast według danych poprzedniego spisu z 1988 roku w zbiorowości w wieku 15 lat 

i więcej było 34,7% osób biernych zawodowo. W stosunku do wyników NSP 1988 rozmiary 

grupy biernych zawodowo zwiększyły się o 3669,5 tys. tj. o 37,5%, podczas gdy liczebność 

populacji w wieku 15 lat i więcej wzrosła tylko o 8,0%. W okresie między spisami zanotowano 

znacząco wyższy wzrost współczynnika bierności zawodowej osób w wieku produkcyjnym 

wśród mężczyzn niż w grupie kobiet oraz wyższy dla mieszkańców wsi niż w miastach. 
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Tabl. 44. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej. 
Aktywni zawodowo  

Grupy wieku Ogółem 
razem pracujący bezrobotni 

Bierni 
zawodowo  

Nieustalony 
status na rynku 

pracy 

       
OGÓŁEM 31288428 16776498 13218344 3558154 13456155 1055775
Przedprodukcyjny 1909061 77863 64572 13291 1808850 22348
     Produkcyjny 23625719 16247608 12718397 3529211 6426567 951544
          mobilny 15241242 11267936 8497635 2770301 3297033 676273
          niemobilny 8384477 4979672 4220762 758910 3129534 275271
Poprodukcyjny 5749129 450365 434838 15527 5220183 78581
       
MĘŻCZYŹNI 14962106 9002380 7150909 1851471 5445245 514481
Przedprodukcyjny 976781 48547 40677 7870 916987 11247
     Produkcyjny 12144645 8761597 6923205 1838392 2903846 479202
          mobilny 7708009 6024670 4613508 1411162 1354761 328578
          niemobilny 4436636 2736927 2309697 427230 1549085 150624
Poprodukcyjny 1838339 191856 186720 5136 1624202 22281
       
KOBIETY 16326322 7774118 6067435 1706683 8010910 541294
Przedprodukcyjny 932280 29316 23895 5421 891863 11101
     Produkcyjny 11481074 7486011 5795192 1690819 3522721 472342
          mobilny 7533233 5243266 3884127 1359139 1942272 347695
          niemobilny 3947841 2242745 1911065 331680 1580449 124647
Poprodukcyjny 3910790 258509 248118 10391 3595981 56300
   
MIASTA 19776134 10447416 8139919 2307497 8540652 788066
Przedprodukcyjny 1139997 20969 13554 7415 1105637 13391
     Produkcyjny 15169768 10242908 7956411 2286497 4213676 713184
          mobilny 9560584 6909870 5182222 1727648 2159782 490932
          niemobilny 5609184 3333038 2774189 558849 2053894 222252
Poprodukcyjny 3462440 183104 169596 13508 3220958 58378
   
WIEŚ 11512294 6329082 5078425 1250657 4915503 267709
Przedprodukcyjny 769064 56894 51018 5876 703213 8957
     Produkcyjny 8455951 6004700 4761986 1242714 2212891 238360
          mobilny 5680658 4358066 3315413 1042653 1137251 185341
          niemobilny 2775293 1646634 1446573 200061 1075640 53019
Poprodukcyjny 2286689 267261 265242 2019 1999225 20203

 

W wieku zdolności do pracy4 było 6426,6 tys. osób biernych zawodowo tj. 47,8% tej 
zbiorowości. Osoby bierne zawodowo w wieku produkcyjnym tworzyły zatem liczną grupę 
stanowiącą ponad 1/5 ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Mieszkańcy miast byli 
reprezentowani przez 65,6% rozważanej zbiorowości, a ludność wsi stanowiła 34,4% biernych 
zawodowo w wieku 18–59/64 lat. Na 100 osób aktywnych zawodowo (pracujących lub 
bezrobotnych) w wieku zdolności do pracy przypadało około 40 biernych zawodowo w tej 
grupie wieku, wśród kobiet wskaźnik ten wynosił 47, a w populacji mężczyzn – odpowiednio 33.  

 
 
 

                                                           
4 Wiek produkcyjny – obejmuje przedział 18–59 lat (ukończonych) dla kobiet i 18–64 lat dla mężczyzn 
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2.5.1. Cechy demograficzne populacji osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym 
 

W populacji w wieku 15 lat i więcej wyższy jest zarówno potencjał jak i odsetek kobiet 

biernych zawodowo niż mężczyzn. Większość osób biernych zawodowo stanowią kobiety 

(8010,9 tys.), z których 3522,7 tys. (44,0%) było w wieku 18-59 lat. Wśród biernych zawodowo 

mężczyzn, których spisano 5445,2 tys., odnotowano znacznie wyższy odsetek osób w wieku 

produkcyjnym – 53,3% (2903,8 tys.).  

2.5.1.1. Bierni zawodowo według płci 

Płeć jest cechą różnicującą populacje osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym  

z kilku powodów. Kobiety są liczniej reprezentowane, szczególnie w starszych grupach wieku ze 

względu na mniejszą umieralność. Ponadto w rodzinach o tradycyjnym charakterze 

wychowujących dzieci (najczęściej kilkoro) kobiety w wielu przypadkach pozostają w domu do 

czasu osiągnięcia przez dzieci co najmniej wieku szkolnego, a później możliwości rozpoczęcia 

kariery zawodowej (czy nawet jej kontynuacji po długiej przerwie) są znacznie ograniczone, 

zwłaszcza w obliczu trudnej sytuacji na rynku pracy. Jednocześnie na zróżnicowanie według płci 

wpływa czynnik prawny, oddziałujący w odwrotnym kierunku niż poprzednio wspomniane. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem pracy kobiety uzyskują uprawnienia emerytalne  

o 5 lat wcześniej niż mężczyźni, co w bezpośredni sposób działa na zwiększenie populacji 

mężczyzn w wieku zdolności do pracy w stosunku do kobiet. Pierwsze dwa czynniki wpływają 

na przewagę rozmiarów grupy kobiet biernych zawodowo (również będących w wieku 

produkcyjnym), a trzeci decyduje o tym, że odsetek mężczyzn w wieku zdolności do pracy  

w populacji biernych zawodowo jest wyższy niż podobny wskaźnik obliczony dla kobiet. 

2.5.1.2. Bierni zawodowo według wieku 

W rozważanej sytuacji wiek jest cechą wyróżniającą opisywaną zbiorowość. Interesujące 

jest jednak zróżnicowanie liczby i struktury osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym 

według młodszych i starszych grup wieku, a w niektórych przypadkach również według bardziej 

szczegółowego podziału. Ze względu na wcześniej wspomniany wpływ ustawodawstwa, 

dotyczącego uzyskiwania uprawnień emerytalnych przez kobiety i mężczyzn, występują istotne 

różnice w strukturze wieku zarówno w podziale według tzw. wieku mobilnego (18–44 lata) oraz 

w szczególności wieku niemobilnego, którego rozpiętość jest większa dla mężczyzn (45–64 lata) 

niż dla kobiet (45-59 lat), jak i w poszczególnych grupach wieku.  
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Wykres 24a. Współczynniki bierności zawodowej według grup wieku produkcyjnego i płci (NSP 2002). 
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Wykres 24b. Współczynniki bierności zawodowej według grup wieku produkcyjnego i miejsca zamieszkania 

(NSP 2002). 
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W przedziale 25–34 lat odsetek kobiet biernych zawodowo jest dwukrotnie wyższy niż 
obserwowany wśród mężczyzn (patrz tabl. 45). Stanowi to przede wszystkim odbicie sytuacji,  
w której najczęściej kobiety pozostają w domu w celu opieki nad małymi dziećmi. Stan ten 
wpływa także na wyższą wartość wskaźnika w następnej grupie wieku (35–44 lat), chociaż  
w tym przypadku można dopatrywać się też wpływu trudności z powrotem na rynek pracy po 
przerwie związanej z wychowywaniem dzieci. W kolejnych przedziałach do wieku 59 lat różnice 
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w liczbach bezwzględnych i odsetkach biernych zawodowo kobiet i mężczyzn wynikają  
z jednoczesnego wpływu wszystkich wspomnianych czynników: trudności znalezienia 
zatrudnienia przez kobiety 45-letnie i starsze, nadumieralności mężczyzn oraz wcześniejszego 
nabywania przez kobiety praw emerytalnych. 

2.5.1.3. Bierni zawodowo według stanu cywilnego 

Cechą charakterystyczną opisywanej zbiorowości jest mniejszy relatywnie udział osób 
pozostających w prawnych związkach małżeńskich a większy odsetek osób w stanie wolnym 
(kawalerów, panien i również osób rozwiedzionych). Zgodnie z wynikami NSP 2002 osoby  
o stanie cywilnym zamężna/żonaty stanowiły prawie 60% ludności w wieku 15 lat i więcej, 
osoby owdowiałe – 2,9%, a rozwiedzione – 3,1%. W stanie wolnym było 33,2% populacji  
w wieku 15 lat i więcej. 
 
Tabl. 45. Bierni zawodowo w wieku produkcyjnym według wieku i stanu cywilnego. 

Grupy wieku Ogółem kawaler, 
panna 

żonaty,  
zamężna 

wdowiec, 
wdowa 

rozwiedziony 
rozwiedziona 

separowany, 
separowana 

nieustalony 
stan cywilny 

   
Ogółem 6426567 2424739 3439194 299376 252005 5973 5280
     18-24 1998287 1849309 145460 500 1480 105 1433
     25-34 642371 205616 414916 3685 16438 658 1058
     35-44 656375 127789 469551 15764 41300 1110 861
     45-54 1581112 155339 1196084 114702 111340 2476 1171
     55-59 1034782 59161 780004 133979 59943 1177 518
     60-64 513640 27525 433179 30746 21504 447 239
   
Mężczyźni 2903846 1276346 1442270 64833 115031 2518 2848
     18-24 926117 913922 11207 52 178 13 745
     25-34 180690 119867 55118 293 4723 162 527
     35-44 247954 89116 137332 1951 18641 416 498
     45-54 642468 98184 478803 15558 48251 1042 630
     55-59 392977 27732 326631 16233 21734 438 209
     60-64 513640 27525 433179 30746 21504 447 239
   
Kobiety 3522721 1148393 1996924 234543 136974 3455 2432
     18-24 1072170 935387 134253 448 1302 92 688
     25-34 461681 85749 359798 3392 11715 496 531
     35-44 408421 38673 332219 13813 22659 694 363
     45-54 938644 57155 717281 99144 63089 1434 541
     55-59 641805 31429 453373 117746 38209 739 309
   
Miasta 4213676 1653880 2157176 195680 199250 4064 3626
     18-24 1408580 1325976 80007 307 1123 80 1087
     25-34 373016 130580 227102 1948 12226 427 733
     35-44 378186 63903 273177 9156 30682 698 570
     45-54 1032273 83659 782700 75036 88426 1706 746
     55-59 693105 36383 516464 89064 50013 851 330
     60-64 328516 13379 277726 20169 16780 302 160
   
Wieś 2212891 770859 1282018 103696 52755 1909 1654
     18-24 589707 523333 65453 193 357 25 346
     25-34 269355 75036 187814 1737 4212 231 325
     35-44 278189 63886 196374 6608 10618 412 291
     45-54 548839 71680 413384 39666 22914 770 425
     55-59 341677 22778 263540 44915 9930 326 188
     60-64 185124 14146 155453 10577 4724 145 79
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Natomiast w przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym 53,5% 

pozostawało w związkach małżeńskich, 37,7% stanowili kawalerowie i panny, 4,7% – osoby 

owdowiałe, a prawie 4% – rozwiedzione.  

Wśród biernych zawodowo kobiet w wieku produkcyjnym zanotowano wyższy niż  

w populacji mężczyzn odsetek żyjących w stanie małżeńskim oraz osób owdowiałych,  

a znacząco niższy (o 11 pkt proc.) udział osób będących w stanie wolnym (patrz tabl.46). 

Szczególnie duża rozpiętość rozważanych wskaźników występuje w grupie wieku 25–34,  

w której bardzo wysoki jest odsetek biernych zawodowo kawalerów (66,3%) w stosunku do 

tylko 18,6% udziału panien. Istotne różnice notowano także w następnym przedziale wieku  

35–44 lat (35,9% mężczyzn, a tylko 9,5% biernych zawodowo kobiet było w tym wieku jeszcze 

w stanie wolnym). Wynika to zapewne z późniejszego zawierania małżeństw przez mężczyzn 

oraz dłuższego pozostawania na utrzymaniu rodziców, a w niektórych przypadkach taka sytuacja 

utrwala się i nie ulega zmianie również w starszym wieku, w którym osoby te nie są już 

matrymonialnie atrakcyjne nie tylko ze względu na wiek, ale też (a może przede wszystkim)  

z powodu bierności zawodowej, społecznej i w codziennym życiu. 

2.5.2. Cechy społeczno-zawodowe osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym 

Można przypuszczać, że powodem, dla którego osoby będące w wieku zdolności do 

pracy pozostają bierne zawodowo, jest często rezygnacja z poszukiwania pracy na skutek 

długotrwałego bezrobocia, ale przyczyną może być też zły stan zdrowia lub czasami zwykłe 

„wygodnictwo” (zadowolenie z uzyskiwanych świadczeń społecznych lub pozostawania na 

utrzymaniu innych osób z gospodarstwa domowego). Abstrahujemy w tym miejscu od 

pozostawania w stanie bierności zawodowej z powodu kontynuowania nauki, co dotyczy przede 

wszystkim najmłodszej rozważanej grupy wieku – do 24 lat. 

2.5.2.1. Bierni zawodowo według poziomu wykształcenia 

Pierwsza ze wspomnianych przyczyn może być pośrednio sygnalizowana poprzez cechy 

struktury populacji według poziomu wykształcenia. Z badań rynku pracy wynika bowiem, że 

osobom o niskim poziomie wykształcenia znacznie trudniej jest znaleźć zatrudnienie. W celu 

zanalizowania tej sytuacji dokonano porównania struktury według wykształcenia osób biernych 

zawodowo w wieku produkcyjnym z podobną strukturą wyznaczoną dla populacji aktywnych 

zawodowo. 

 
 



 87

Tabl. 46.  Osoby aktywne i bierne zawodowo będące w wieku produkcyjnym według poziomu wykształcenia. 

Osoby w wieku produkcyjnym 
aktywne zawodowo bierne zawodowo Poziom wykształcenia 

w liczbach bezwzględnych w % w liczbach bezwzględnych w % 
Ogółem 16247608 100,0 6426567 100,0
Wyższe 2487941 15,3 285124 4,4
Policealne 746322 4,6 167736 2,6
Średnie zawodowe 4354006 26,8 1228874 19,1
Średnie ogólnokształcące 1324774 8,2 999732 15,6
Zasadnicze zawodowe 5190824 31,9 1635518 25,4
Podstawowe  2099054 12,9 1989817 31,0
Podstawowe nieukończone i bez 
wykształcenia szkolnego 30545 0,2 105408 1,6

nieustalony 14142 0,1 14358 0,2

Z porównania wynika, że zbiorowość biernych zawodowo charakteryzuje się ponad 
trzykrotnie niższym udziałem osób posiadających wykształcenie wyższe i ponad dwukrotnie 
wyższym odsetkiem osób o wykształceniu podstawowym (patrz tabl.46). Populację aktywnych 
zawodowo cechuje wyższy udział osób o wykształceniu zawodowym – policealnym lub 
średnim, natomiast niższy jest odsetek posiadających wykształcenie średnie ogólne. W tym 
ostatnim przypadku decyduje zapewne przewaga kobiet w zbiorowości biernych zawodowo  
i znaczący wśród nich udział osób legitymujących się ukończeniem średniej szkoły 
ogólnokształcącej. Na podstawie analizy różnic w strukturze populacji według poziomu 
wykształcenia można wysnuć wniosek, że osoby bez wykształcenia zawodowego i o niskim 
poziomie ukończonej edukacji znacznie częściej przechodzą w stan bierności zawodowej już  
w wieku produkcyjnym. Uwaga ta dotyczy szczególnie kobiet, które posiadają wykształcenie 
średnie ogólne lub tylko podstawowe. Ponadto wśród biernych zawodowo wyższy jest też 
odsetek osób bez wykształcenia szkolnego, niż w odpowiedniej grupie pracujących lub 
poszukujących zatrudnienia. 

2.5.2.2. Bierni zawodowo według sytuacji rodzinnej 

Motywacją do aktywności ekonomicznej powinna być sytuacja rodzinna osoby i potrzeba 
uzyskiwania środków na utrzymanie dzieci do czasu ich usamodzielnienia się. Jednak trudności 
na rynku pracy, a w innych przypadkach stan zdrowia oraz możliwości korzystania z dochodów 
pochodzących z niezarobkowych źródeł utrzymania powodują, że chociaż znacząca część 
omawianej zbiorowości posiada rodziny to jednak osoby te pozostają w stanie bierności 
zawodowej. Około 87% populacji biernych zawodowo w wieku produkcyjnym żyje  
w rodzinach, w tym ponad połowa – 3646,6 tys. osób (56,7%) w małżeństwach lub związkach 
partnerskich wspólnie z dziećmi własnymi lub współmałżonka/partnera (p. tabl.47). Spośród 
ogólnej liczby osób biernych zawodowo z rozważanej grupy wieku 16,4% tworzy małżeństwa 
lub związki partnerskie bez dzieci, 13,7% to osoby wychowujące samotnie dzieci lub 
mieszkające tylko z matką lub z ojcem. Poza rodzinami biologicznymi (najczęściej samotnie) 
żyje 13 na 100 osób biernych zawodowo w wieku zdolności do pracy. 
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Tabl. 47.  Osoby bierne zawodowo w wieku produkcyjnym według typu rodziny. 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 
W rodzinach   

z dzieckiem do  
24 lat na utrzymaniu 

Ogółem 6426567 4213676 2212891 3386921
według typu rodziny:  

małżeństwa/związki partnerskie bez dzieci 1051619 716251 335368 –
małżeństwa/związki partnerskie z dziećmi 3646602 2257643 1388959 2909838
matki z dziećmi 768758 523693 245065 424936
ojcowie z dziećmi 110084 73116 36968 52147

osoby nie tworzące rodzin biologicznych 849504 642973 206531 –
Mężczyźni 2903846 1889871 1013975 1351146
według typu rodziny:  

małżeństwa/związki partnerskie bez dzieci 536772 365030 171742 –
małżeństwa/związki partnerskie z dziećmi 1603022 1007329 595693 1209048
matki z dziećmi 247691 158678 89013 104727
ojcowie z dziećmi 83352 54654 28698 37371

osoby nie tworzące rodzin biologicznych 433009 304180 128829 –
Kobiety 3522721 2323805 1198916 2035775
według typu rodziny:  

małżeństwa/związki partnerskie bez dzieci 514847 351221 163626 –
małżeństwa/związki partnerskie z dziećmi 2043580 1250314 793266 1700790
matki z dziećmi 521067 365015 156052 320209
ojcowie z dziećmi 26732 18462 8270 14776

osoby nie tworzące rodzin biologicznych 416495 338793 77702 –

Znacząca liczba osób biernych zawodowo, będących w wieku produkcyjnym i nie 
wykonujących pracy ani jej nie poszukujących, posiada na utrzymaniu dzieci w wieku do 24 lat. 
Według wyników spisu ludności i mieszkań w 2002 roku 3386,9 tys. (52,7%) osób biernych 
zawodowo w wieku produkcyjnym zamieszkiwało wspólnie z dziećmi w wieku do 24 lat, 
pozostającymi na utrzymaniu gospodarstwa domowego. W rodzinach z jednym dzieckiem do lat 
24 na utrzymaniu żyło 45,1% omawianej populacji, z dwojgiem dzieci – 34,6%, z trojgiem – 
13,2%, a czworo lub większą liczbę dzieci miało 7,1% osób biernych zawodowo w wieku 
zdolności do pracy.  

Bierni zawodowo mieszkańcy miast będący w wieku produkcyjnym rzadziej niż osoby 
zamieszkujące na wsi tworzą rodziny (odpowiednio 84,7% i 90,7% rozważanej zbiorowości). 
Samotnie żyje 15,3% osób biernych zawodowo w wieku zdolności do pracy w miastach i 9,3% 
mieszkańców wsi. Różna jest struktura populacji tych osób według miejsca zamieszkania  
i rodzaju rodziny, którą tworzą. Osoby bierne zawodowo w wieku 18-59/64 lat zamieszkujące na 
obszarach wiejskich częściej tworzą związki wychowujące dzieci (częściej też są to rodziny  
z większą liczbą dzieci), rzadziej bezdzietne małżeństwa lub związki partnerskie oraz rzadziej 
pełnią role rodziców samotnie wychowujących dzieci. Różnice pomiędzy zbiorowościami 
mieszkańców miast i wsi są podobne jak obserwowane dla populacji w wieku 15 lat i więcej, 
chociaż w przypadku niektórych cech trochę się wyrównują przez fakt nieco częstszego wśród 
mieszkańców miast występowania bierności w wieku produkcyjnym. 

2.5.2.3. Bierni zawodowo według źródeł utrzymania 

W Narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2002 roku populację 
biernych zawodowo wyodrębniano na podstawie bieżącej aktywności/nieaktywności 
ekonomicznej, badanej na przestrzeni ostatniego tygodnia. Jednocześnie zbierano informacje  
o źródłach utrzymania osób w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed momentem krytycznym spisu.  
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Zgodnie z uzyskanymi wynikami (patrz tabl.48) spośród ogółu biernych zawodowo  
w wieku produkcyjnym 3700,6 tys. osób posiadało własne źródło utrzymania (57,6%) – 
niezarobkowe z emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy, zasiłków i innych świadczeń 
(55,4%) lub z osobiście wykonywanej pracy (2,2%). Na utrzymaniu pozostawało 2664,7 tys. 
osób biernych zawodowo w wieku zdolności do pracy (41,5%), przy czym większość tej grupy 
stanowiła młodzież do 24 lat (1691,1 tys. osób), której duża część kontynuowała jeszcze naukę 
(26,3% populacji biernych w wieku produkcyjnym i 63,5% zbiorowości pozostających na 
utrzymaniu). Niemniej jednak występuje dość liczna grupa osób nie posiadających własnego 
źródła utrzymania, a będących w wieku 25-59/64 lat. Nie zadeklarowały one w spisie ani 
posiadania uprawnień rentowych ani uzyskiwania świadczeń społecznych – są zatem 
utrzymywane przez swoje rodziny lub zatrudniają się doraźnie nie traktując dochodu  
z wykonywanej pracy (w niektórych przypadkach nierejestrowanej) jako źródła utrzymania.  
Tabl. 48. Osoby bierne zawodowo w wieku produkcyjnym według głównego źródła utrzymania, płci i wieku. 

posiadający własne niezarobkowe źródło 
Wyszczegól-

nienie Ogółem a/ utrzymujący 
się z pracy emerytura renta z tytułu 

niezdolności do pracy inne 
pozostający na 

utrzymaniu pozostałe 

Ogółem 6426567 143692 977208 1602568 977145 2664686 18267
     18-19 992375 2342 - 14675 68352 895151 507
     20-24 1005912 10244 - 43049 133169 795908 1459
     25-29 369572 15773 - 42848 78717 228234 1500
     30-34 272799 17615 65 48181 52830 151513 1591
     35-39 270044 19524 2054 72181 46397 127221 1835
     40-44 386331 23798 15873 143220 64168 135593 2574
     45-49 607929 24332 51092 273878 112742 141355 3372
     50-54 973183 19759 136888 437086 252497 121896 3172
     55-59 1034782 8188 453406 369125 139353 62243 1728
     60-64 513640 2117 317830 158325 28920 5572 529
    
Mężczyźni 2903846 74439 515917 900201 393959 990348 9274
     18-19 485061 1427 - 8453 32076 437595 259
     20-24 441056 5417 - 24474 51589 349498 676
     25-29 106245 7320 - 24503 19150 53486 631
     30-34 74445 8201 49 27100 13387 24556 721
     35-39 91601 9740 1622 40072 15193 23708 882
     40-44 156353 12517 10215 76527 26106 29222 1264
     45-49 253839 12577 32194 136073 39952 30698 1701
     50-54 388629 10136 65681 204917 80657 24345 1632
     55-59 392977 4987 88326 199757 86929 11668 979
     60-64 513640 2117 317830 158325 28920 5572 529
    
Kobiety 3522721 69253 461291 702367 583186 1674338 8993
     18-19 507314 915 - 6222 36276 457556 248
     20-24 564856 4827 - 18575 81580 446410 783
     25-29 263327 8453 - 18345 59567 174748 869
     30-34 198354 9414 16 21081 39443 126957 870
     35-39 178443 9784 432 32109 31204 103513 953
     40-44 229978 11281 5658 66693 38062 106371 1310
     45-49 354090 11755 18898 137805 72790 110657 1671
     50-54 584554 9623 71207 232169 171840 97551 1540
     55-59 641805 3201 365080 169368 52424 50575 749

a/ w dalszym podziale nie uwzględniono osób o nieustalonym źródle utrzymania 
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W grupie osób pozostających na utrzymaniu gospodarstw domowych zdecydowanie 
wyższy jest udział kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 62,8% i 37,2%). Ponadto występują 
istotne różnice według wieku i wykształcenia osób zaliczonych do tej zbiorowości. Kobiety 
bierne zawodowo, będące w wieku produkcyjnym a pozostające na utrzymaniu mają bardziej 
korzystną strukturę według poziomu wykształcenia niż mężczyźni. Co najmniej średnie 
wykształcenie posiada 72,4% kobiet rozważanej grupy i 62,7% mężczyzn. Wśród kobiet 
najwięcej jest absolwentek średnich szkół ogólnokształcących i prawie taki sam udział mają 
osoby o wykształceniu podstawowym, natomiast w grupie utrzymywanych przez gospodarstwo 
domowe biernych zawodowo mężczyzn przeważają osoby o najniższym poziomie 
wykształcenia. Rozkład omawianej zbiorowości według wieku skłania do wniosku, bierni 
zawodowo mężczyźni nie posiadający własnych źródeł utrzymania charakteryzują się młodszą 
strukturą wieku niż podobna grupa kobiet. W wieku 18-24 lat było prawie 80% mężczyzn  
z rozważanej grupy wieku i 54% kobiet. 

 
Wykres 25. Współczynniki bierności zawodowej osób w wieku produkcyjnym według głównego źródła 

utrzymania. 
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Najbardziej znaczącym źródłem dochodów dla osób biernych zawodowo w wieku 
zdolności do pracy jest renta z tytułu niezdolności do pracy, bowiem najczęściej przyczyną 
przejścia w stan bierności zawodowej w wieku produkcyjnym osób wcześniej pracujących jest 
zły stan zdrowia powodujący niezdolność do wykonywania pracy i/lub niepełnosprawność. 
Według wyników NSP 2002 z renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty socjalnej 
utrzymywało się 1602,5 tys. osób biernych zawodowo będących w wieku 18–59 lat (kobiety) lub 
18-64 lat (mężczyźni). Osoby, dla których renta z tytułu niezdolności do pracy była głównym 
źródłem dochodów, stanowiły 24,9% populacji biernych zawodowo w wieku produkcyjnym.  
W omawianej zbiorowości z uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy częściej 
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korzystali mężczyźni (31,0%) niż kobiety (19,9%) oraz nieco częściej mieszkańcy wsi (29,3%) 
niż osoby zamieszkałe w miastach (22,7%). 

2.5.2.4. Niepełnosprawni bierni zawodowo 

Podstawowym celem badania niepełnosprawności w ramach NSP 2002 było określenie 
rozmiarów populacji niepełnosprawnych obejmującej zarówno osoby, które posiadały orzeczenie 
o niezdolności do pracy, jak również te, które miały długotrwałe problemy zdrowotne, co  
w znacznym stopniu utrudniało lub uniemożliwiało im pełnienie ról zawodowych i społecznych, 
a czasem nawet wykonywanie własnych codziennych czynności związanych z higieną  
i konsumpcją. Zbiorowość osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, które deklarowały 
niepełnosprawność jest zatem większa niż opisana wcześniej grupa korzystających z uprawnień 
rentowych z przynajmniej dwóch powodów.  
Tabl. 49. Osoby bierne zawodowo w wieku produkcyjnym według kategorii niepełnosprawności, płci i wieku. 

Osoby niepełnosprawne 

niepełnosprawne prawnie  Wyszczególnienie Ogółem 
razem 

razem prawnie i 
biologicznie tylko prawnie 

niepełnosprawne 
tylko 

biologicznie  

 Ogółem  6426567 1981822 1854717 1168797 685920 127105
     18-19 992375 37254 30394 21049 9345 6860
     25-29 369572 55316 52052 39194 12858 3264
     20-24 1005912 65002 59203 43770 15433 5799
     30-34 272799 59380 56196 40459 15737 3184
     35-39 270044 86617 81878 56275 25603 4739
     40-44 386331 168357 159319 103950 55369 9038
     45-49 607929 314629 298738 185833 112905 15891
     50-54 973183 500364 475647 286063 189584 24717
     55-59 1034782 462807 430737 259141 171596 32070
     60-64 513640 232096 210553 133063 77490 21543
 Mężczyźni 2903846 1101121 1036715 668254 368461 64406
     18-19 485061 21177 17151 12151 5000 4026
     25-29 106245 31097 29308 22620 6688 1789
     20-24 441056 36567 33156 25107 8049 3411
     30-34 74445 32794 31217 22987 8230 1577
     35-39 91601 47321 44974 31561 13413 2347
     40-44 156353 88658 84383 56136 28247 4275
     45-49 253839 154558 147654 94312 53342 6904
     50-54 388629 230645 221413 137084 84329 9232
     55-59 392977 226208 216906 133233 83673 9302
     60-64 513640 232096 210553 133063 77490 21543
  Kobiety 3522721 880701 818002 500543 317459 62699
     18-19 507314 16077 13243 8898 4345 2834
     25-29 263327 24219 22744 16574 6170 1475
     20-24 564856 28435 26047 18663 7384 2388
     30-34 198354 26586 24979 17472 7507 1607
     35-39 178443 39296 36904 24714 12190 2392
     40-44 229978 79699 74936 47814 27122 4763
     45-49 354090 160071 151084 91521 59563 8987
     50-54 584554 269719 254234 148979 105255 15485
     55-59 641805 236599 213831 125908 87923 22768
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Aby uzyskać uprawnienia rentowe trzeba mieć orzeczenie odpowiedniego organu 
orzekającego – nie wszyscy odczuwający ograniczenia sprawności otrzymują takie orzeczenie 
prawne, a ponadto nie każdy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności spełnia 
formalne warunki dla uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy. 

W strukturze według 5-letnich grup wieku rozważanej populacji najwyższymi odsetkami 
osób niepełnosprawnych ogółem (rzędu kilkunastu %) charakteryzowały się dwie najmłodsze 
(do 24 lat) i trzy najstarsze grupy (w przypadku kobiet w wieku 45 lat i więcej, więcej dla 
mężczyzn w wieku 50 lat i więcej). Odmienny rozkład cechuje zbiorowość osób, które posiadają 
prawne orzeczenie ustalające niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności. W tym 
przypadku im starsza jest 5-letnia grupa wieku osób biernych zawodowo w wieku 
produkcyjnym, tym wyższy odsetek niepełnosprawnych prawnie. Z kolei wśród młodzieży 
częściej deklarowano ograniczenia sprawności wynikające z długotrwałych problemów 
zdrowotnych. Nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w tym zakresie między kobietami  
i mężczyznami ani ze względu na miejsce zamieszkania. 

 

CZĘŚĆ II. ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE ZASOBÓW  
  PRACY 

 
Procesy demograficzne oraz sytuacja społeczno-gospodarcza od początku lat 90-tych  

w Polsce odbiegają wyraźnie od obserwowanych wcześniej. Z jednej strony intensywny spadek 
dzietności, widoczna poprawa wskaźników umieralności oraz znaczący spadek migracji 
wewnętrznych ludności, z drugiej zaś wzrost bezrobocia i wskaźników zatrudnienia 
spowodowały, że relacja między uczestnikami rynku pracy a osobami pozostającymi poza nim 
uległa zasadniczej zmianie. Obserwujemy wzrost liczby osób niepracujących w stosunku do 
pracujących. 

Regulacje prawne dotyczące rynku pracy, restrukturyzacja gospodarki i zatrudnienia,  
a także zmiany w poziomie popytu na pracę i jego strukturze zasadniczo zmieniły warunki 
uczestnictwa na rynku pracy. Stworzyło to nie tylko nowe możliwości kształtowania życia 
zawodowego, ale przede wszystkim przyczyniło się do silnego wzrostu konkurencyjności na tym 
rynku, potęgowanego dodatkowo przez presję demograficzną. 

Zmiany dokonujące się w ostatniej dekadzie na rynku pracy jak i procesy demograficzne 
są silnie zróżnicowane terytorialnie. Również kondycja ekonomiczna regionów znacznie się od 
siebie różni. Powoduje to, iż procesy te przebiegają odmiennie, a wyniki w zakresie 
przeciwdziałania ich negatywnym skutkom są rozbieżne. 

Zasadniczym celem pracy jest dostarczenie informacji o zróżnicowaniu przestrzennym 
ludności według aktywności ekonomicznej oraz wyróżnionych grup uczestniczących na rynku 
pracy tj. aktywnych i biernych zawodowo, pracujących i bezrobotnych w 2002 r. Analiza 
przeprowadzona została dla osób w wieku 15 lat i więcej (w przypadku bezrobotnych – w wieku 
15 – 74 lat). Wiek badanych wykracza poza wiek produkcyjny, jednakże z punktu widzenia 
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kurczących się zasobów pracy, osoby w wieku poprodukcyjnym mogą w przyszłości istotnie 
zasilić ten rynek. 

Podstawową jednostką terytorialną są województwa (regiony) w obowiązującym 
układzie administracyjnym. Analiza prowadzona jest odrębnie dla populacji kobiet i mężczyzn 
oraz w przekroju miasto-wieś. 

Ocena przestrzennego zróżnicowania omawianych grup ludności została dokonana na 
podstawie miar rozproszenia takich jak: rozstęp, współczynnik zmienności i współczynnik 
asymetrii. Interesuje również struktura wieku tych zbiorowości według województw, która 
scharakteryzowana została za pomocą rozkładów cząstkowych współczynników według wieku 
w zakresie kształtu oraz parametru rozkładu tj. dominanty. Odwołując się do wyznaczonej 
struktury wieku dla Polski oceniamy rozbieżność wojewódzkich struktur wieku oraz określamy 
podobieństwo między regionami. Dla potrzeb oceny struktur wieku ludności dokonano podziału 
na: młodsze grupy wieku obejmujące przedział 15–34 lat, środkowe grupy wieku, tj. 35–49 lat 
oraz starsze grupy w wieku 50 lat i więcej. Przyjmujemy, że: 
- o młodszej wojewódzkiej strukturze wieku mówimy wtedy, gdy wszystkie cząstkowe 
współczynniki według wieku są niższe niż dla Polski; 
- młodo-średnia wojewódzka struktura wieku to taka, dla której cząstkowe współczynniki  
w grupie wieku 15-34 lat są niższe niż dla kraju;  
- średnia wojewódzka struktura wieku charakteryzuje się tym, że cząstkowe współczynniki  
w środkowych grupach wieku są niższe niż dla Polski;  
- o średnio-starej wojewódzkiej strukturze mówimy w przypadku, gdy cząstkowe współczynniki 
w środkowej i starszej grupie wieku są wyższe dla kraju;  
- starsza wojewódzka struktura wieku charakteryzuje się tym, że wszystkie cząstkowe 
współczynniki według wieku są wyższe niż ogólnopolskie;  
- o falującej wojewódzkiej strukturze wieku mówimy wtedy, gdy w młodszych i starszych 
grupach wieku współczynniki te są wyższe niż dla Polski. 
W przypadku oceny aktywności w tych zbiorowościach w ujęciu przestrzennym w stosunku do 
ogólnopolskiej przyjęliśmy, że: 
- o wyższej wojewódzkiej aktywności mówimy wtedy, gdy wszystkie cząstkowe współczynniki 
według wieku są wyższe jak dla kraju; 
- niższa wojewódzka aktywności dotyczy sytuacji, gdy wszystkie cząstkowe współczynniki 
według wieku są niższe niż dla Polski; 
- różna wojewódzka aktywność występuje wtedy, gdy cząstkowe współczynniki są wyższe bądź 
niższe niż ogólnopolskie, w zależności od grupy wieku. Tu określamy grupę w której ta 
aktywność jest niższa bądź wyższa jak dla kraju. 

Przedmiotem analizy są dane pochodzące z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności  
i Mieszkań w 2002 roku. 
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3. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 

3.1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci 

W 2002 r. zamieszkiwało w Polsce 31288,4 tys. osób w wieku powyżej 15 roku życia. 
Mężczyźni stanowili 47,8% ogółu tej populacji. Rozmieszczenie ludności według województw 
nie było proporcjonalne. W większości regionów liczba mieszkańców była niższa od średniej 
wojewódzkiej wynoszącej 1.955,5 tys. osób (por. tablica 50).  

 
Tabl. 50. Charakterystyki rozkładu województw według ludności w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe średnia wojewódzka współczynnik 
skośności 

Ogółem 4244785 820822 1030345 1955527 1,1 
mężczyźni 2011945 394013 488396 935132 1,1 
kobiety 2232840 426809 542037 1020395 1,1 
Źródło: obliczenia własne 

 
Najmniej mieszkańców liczyło sobie województwo lubuskie oraz opolskie, najwięcej zaś 

– mazowieckie i śląskie. Podobna sytuacja wystąpiła w zbiorowości mężczyzn i kobiet.  
We wszystkich województwach odnotowujemy przewagę kobiet, zwłaszcza w województwie 
łódzkim i mazowieckim (gdzie stanowiły one około 53,0%) (por. wykres 26).  

Wykres 26. Ludność w wieku 15 lat i więcej według płci i województw w 2002 r. 
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Rozkład liczby ludności według wieku wskazuje, że w kolejnych grupach do 34 lat liczba 

ta systematycznie maleje. Później obserwujemy jej niewielki wzrost, aby około 54 roku życia 
gwałtownie obniżyć się, a następnie w wieku około 64 lat ponownie istotnie wzrosnąć. Podobnie 
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wygląda rozkład dla kobiet i mężczyzn, lecz wzrost liczby ludności po 60 roku życia jest 
bardziej wyraźny wśród kobiet. Struktura wieku populacji wygląda następująco: najwyższy 
odsetek odnotowujemy w grupie wieku 15–24 lat (około 21%) oraz 45–54 lat (około 19%),  
a kolejne grupy charakteryzują się podobnym udziałem i są to osoby w wieku 25–34 i 35–44 lat 
(około 17%). Następną grupę wieku wyznaczają osoby z przedziału powyżej 65 lat (15,5%)  
i 55–64 lata (11%). Mimo podobnego rozkładu ludności według wieku w obu populacjach, dla 
mężczyzn odsetek osób w wieku do 44 lat jest wyższy niż dla kobiet. Zatem zbiorowość 
mężczyzn w wieku powyżej 15 lat jest relatywnie młodsza od kobiet (por. wykres 27).  

Wykres 27. Struktura wieku ludności w wieku 15 lat i więcej według płci w 2002 r. 
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Podobny rozkład ludności według wieku obserwujemy we wszystkich województwach  

z tym, że kształt krzywej rozkładu jest znacznie zróżnicowany. Wynika to z faktu, że  
w poszczególnych grupach wieku obserwujemy wyraźne przestrzenne rozproszenie liczby 
ludności, zwłaszcza wśród kobiet oraz w starszych grupach wieku (por. tablica 51).  
 
Tabl. 51. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności w wieku 15 lat i więcej 

i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 

Ogółem     
   15-24 18,8 22,2 20,9 -0,5 
   25-34 16,1 17,9 17,1 -0,1 
   35-44 16,3 18,4 17,2 0,4 
   45-54 16,6 20,6 18,9 -0,3 
   55-64 9,7 12,0 10,6 0,4 
   65 lat i więcej 13,7 17,6 15,2 0,4 
mężczyźni     
   15-24 20,4 23,5 22,3 -0,4 
   25-34 17,2 18,9 18,1 0,2 
   35-44 17,3 19,6 18,0 0,9 
   45-54 17 21,0 19,3 -0,2 
   55-64 9,3 11,8 10,2 0,7 
   65 lat i więcej 10,6 14,3 11,8 0,4 
kobiety     
   15-24 15,1 17,1 16,2 -0,3 
   25-34 15,5 17,6 16,6 0,0 
   35-44 16,3 20,2 18,5 -0,3 
   45-54 10,1 12,2 11,1 0,2 
   55-64 16,4 21,0 18,2 0,4 
   65 lat i więcej 16,4 21,0 18,2 0,4 
Źródło: obliczenia własne 
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Porównując wojewódzkie struktury wieku z ogólnopolską stwierdzamy, że między 
regionami występuje małe podobieństwo w tym zakresie i o młodszej strukturze wieku możemy 
mówić jedynie w przypadku województwa podkarpackiego. Wyższy odsetek niż dla Polski  
w młodszych i środkowych grupach wieku obserwujemy w województwach: kujawsko- 
-pomorskim, lubuskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodnio- 
pomorskim. Regiony te charakteryzują się młodo-średnią strukturą wieku. Województwa 
dolnośląskie i opolskie odznaczają się średnią strukturą wieku. Natomiast średnio-stara struktura 
dotyczy województwa łódzkiego i śląskiego, zaś starsza niż dla Polski – województwa 
lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. W województwie małopolskim i podlaskim 
odnotowaliśmy wyższy odsetek ludności w najmłodszych i najstarszych grupach wieku. W tym 
przypadku mówimy o falującej strukturze wieku. Sytuacja przedstawia się nieco odmiennie  
w zbiorowości mężczyzn i kobiet, co ilustruje tablica 52. 
 
Tabl. 52. Ocena wojewódzkich struktur wieku ludności w wieku 15 lat i więcej w porównaniu ze strukturą 

ogólnopolską według płci w 2002 r. 

Struktura wieku mężczyźni kobiety 

młodsza podkarpackie, świętokrzyskie podkarpackie 
młodo-średnia kujawsko-pomorskie, lubuskie, 

pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie 

średnia opolskie dolnośląskie, śląskie 
średnio-stara dolnośląskie, łódzkie, śląskie łódzkie 
starsza lubelskie, mazowieckie, podlaskie, 

świętokrzyskie 
lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie 

falująca małopolskie małopolskie, podlaskie 
Źródło: obliczenia własne 
 
W zbiorowości kobiet i mężczyzn w większości województw przeważa nieco młodsza od 
ogólnopolskiej struktura wieku, ale zauważalna jest również nieznaczna polaryzacja struktur 
wieku w ujęciu przestrzennym. 

3.2. Ludność w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania 

Wśród ludności w wieku 15 lat i więcej przeważają mieszkańcy miast. Stanowią oni 63,2% 

ogółu ludności w tym wieku. Podobnie jak dla Polski również w przekroju miasta–wieś obser-
wujemy wyraźne przestrzenne zróżnicowanie liczby ludności. Ponad połowa województw odznacza 
się niższą liczbą ludności od średniej wojewódzkiej, zwłaszcza w mieście (por. tablica 53).  

 
Tabl. 53. Charakterystyki rozkładu województw według ludności w wieku 15 lat i więcej i miejsca 

zamieszkania w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe średnia wojewódzka współczynnik 

skośności 

miasto 3154605 467349 796260 1236008 1,4 

wieś 1429275 282059 335846 719518 0,7 
Źródło: obliczenia własne 
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Najwięcej mieszkańców miast odnotowano w województwie śląskim i mazowieckim,  

a najmniej w województwie opolskim i lubuskim. Prawie we wszystkich województwach 

przeważają mieszkańcy miast. Ponad 2-krotną przewagę mieszkańców miast obserwowano  

w województwach: dolnośląskim, lubuskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, śląskim  

i zachodniopomorskim. W województwie kujawsko-pomorskim, małopolskim, opolskim, 

podlaskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim również występuje przewaga ludności 

miejskiej, ale nie jest już tak wyraźna jak w przypadku poprzednich regionów. Wyższą liczbą 

mieszkańców wsi niż w miastach charakteryzują się województwa: lubelskie, podkarpackie  

i świętokrzyskie (por. wykres. 28). 
Wykres 28. Ludność w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania i województw w 2002 r. 
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Wykres 29. Struktura wieku ludności w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania w 2002 r. 

W miastach zamieszkuje 74,1% ogółu ludności w wieku do 54 roku życia, a na wsi – 
72,7%. Możemy zatem mówić o nieco młodszej populacji osób w wieku powyżej 15 lat wśród 
mieszkańców miast. 

Podobny rozkład według wieku w przekroju miasta-wieś obserwujemy we wszystkich 
województwach, lecz kształty krzywych rozkładu są zgoła odmienne. Jest to wynikiem 
przestrzennego zróżnicowania udziałów w grupach wieku, zwłaszcza dla osób w wieku średnim 
i na wsi (por. tablica 54). 
 
Tabl. 54. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności w wieku 15 lat i więcej 

i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

miasto     

   15-24 18,8 22,8 20,5 0,0 

   25-34 15,9 17,6 17,0 -0,5 

   35-44 15,9 19,1 16,9 1,0 

   45-54 18,1 21,4 20,0 -0,6 

   55-64 9,8 12,2 11,1 -0,3 

   65 lat i więcej 12,9 16,3 14,0 0,7 
wieś     

   15-24 18,7 23,8 21,3 0,0 

   25-34 15,9 18,8 17,5 -0,1 

   35-44 16,0 19,3 17,9 -0,2 

   45-54 14,5 19,0 16,8 0,1 

   55-64 8,6 11,5 10,2 -0,1 

   65 lat i więcej 12,3 23,4 16,3 0,7 
Źródło: obliczenia własne 
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Porównując wojewódzkie struktury wieku z ogólnopolską otrzymano ocenę struktur, 
którą przedstawiliśmy w tablicy 55. 
Tabl. 55. Ocena wojewódzkich struktur wieku ludności w wieku 15 lat i więcej w porównaniu z ogólnopolska 

według miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Struktura wieku miasto wieś 

młodsza kujawsko-pomorskie, lubelskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie 

małopolskie 

młodo-średnia lubuskie, świętokrzyskie kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie, zachodniopomorskie 

średnia śląskie, zachodniopomorskie dolnośląskie, opolskie, śląskie 
średnio-stara   
starsza dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie lubuskie, łódzkie, mazowieckie, 

podlaskie, świętokrzyskie 
falująca małopolskie podkarpackie 

Źródło: obliczenia własne 
 

W miastach większość województw cechuje młodsza struktura wieku od wyznaczonej 
dla Polski. Na wsi obserwujemy, że ponad połowa regionów charakteryzuje się strukturą średnią 
oraz więcej (niż w miastach) jest województw o starszej strukturze wieku. 

Ciekawy wydaje się fakt, że dla regionów uznanych za miejskie nie we wszystkich 
grupach wieku występuje przewaga mieszkańców miast. W województwie opolskim i podlaskim 
w grupie wieku powyżej 65 lat oraz w województwie małopolskim w grupie wieku 35–44 lat 
odnotowano więcej ludności wiejskiej. Podobnie rzecz przedstawia się dla regionów wiejskich. 
W województwie lubelskim i świętokrzyskim w środkowych grupach wieku występuje 
przewaga ludności zamieszkałej w miastach.  
 

4. LUDNOŚĆ AKTYWNA ZAWODOWO 

4.1. Ludność aktywna zawodowo według płci 

W NSP 2002 odnotowano w Polsce 16776,5 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku  
15 lat i więcej. Mężczyźni stanowili 53,7% populacji. Liczba osób aktywnych zawodowo 
wykazuje wyraźne przestrzenne zróżnicowanie. W ponad 60% województw liczba ta jest niższa 
od średniej wojewódzkiej (por. tablica 56).  
 
Tabl. 56. Charakterystyki rozkładu województw według ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej 

i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe średnia wojewódzka współczynnik 

skośności 

Ogółem 2386309 429701 558535 1048531 1,1 

mężczyźni 1263149 233681 297089 562649 1,1 

kobiety 1123160 196020 261562 485882 1,1 
Źródło: obliczenia własne 
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Najmniej osób aktywnych zawodowo spisano w województwie opolskim i lubuskim,  
a najwięcej – w mazowieckim i śląskim. Podobny obraz uzyskano dla zbiorowości mężczyzn  
i kobiet, przy czym we wszystkich regionach obserwowano przewagę mężczyzn nad liczbą 
kobiet (por. wykres. 30).  
Wykres 30. Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej według płci i województw w 2002 r. 

Rozkład liczby aktywnych zawodowo według wieku wskazuje, że z wiekiem liczba ta 
rośnie do 24 lat, a następnie utrzymuje się na podobnym poziomie do 44 lat. Od 45 roku życia 
obserwujemy systematyczny jej spadek. Struktura populacji według wieku przedstawia się 
następująco: najwyższy odsetek dotyczy osób w wieku 25–34 lat i 35–44 lat (po około 26,5%), 
kolejne grupy wieku to 45–55 lat (24,5%) i 15–24 lat (14,6%), a najmniej liczne są najstarsze 
grupy wieku tj. 55–64 lat (6%) i powyżej 65 lat (2%). Nieco odmiennie wygląda struktura wieku 
w zbiorowości kobiet i mężczyzn. O ile dla mężczyzn nie odbiega od obserwowanej dla Polski, 
to dla kobiet dominującą grupę wieku tworzą osoby w wieku 35–44 lat. Odsetek osób aktywnych 
zawodowo w wieku 25–54 lat jest dla kobiet wyższy niż u mężczyzn. W najmłodszych  
i najstarszych grupach wieku sytuacja przedstawia się odwrotnie (por. wykres 31). 
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Wykres 31. Struktura wieku ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej według płci w 2002 r. 

Podobny rozkład według wieku odnotowano we wszystkich województwach, jednakże 
krzywe rozkładu są odmienne. Obserwujemy bowiem wyraźne przestrzenne zróżnicowanie 
udziału w grupach wieku, zwłaszcza w tych najstarszych, co powoduje małe podobieństwo 
struktur wieku w ujęciu terytorialnym (por. tablica 57). 
 
Tabl. 57. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności aktywnej zawodowo 

w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

Ogółem     
   15-24 13,4 16,4 14,6 0,3 
   25-34 24,8 27,8 26,1 0,0 
   35-44 24,9 28,6 26,7 0,2 
   45-54 21,2 26,8 24,5 -0,5 
   55-64 4,4 7,5 5,5 0,3 
   65 lat i więcej 1,0 3,9 1,5 0,7 
mężczyźni   
   15-24 13,9 16,7 14,9 0,6 
   25-34 25,1 28,2 26,5 0,0 
   35-44 24,3 27,5 25,9 0,1 
   45-54 20,9 25,9 23,9 -0,4 
   55-64 5,3 8,4 6,5 0,4 
   65 lat i więcej 1,2 3,8 1,7 0,7 
kobiety   
   15-24 12,5 16,0 14,1 0,0 
   25-34 24,3 27,3 25,8 -0,1 
   35-44 25,7 30,0 27,6 0,2 
   45-54 21,6 27,9 25,3 -0,5 
   55-64 3,4 6,6 4,4 0,4 
   65 lat i więcej 0,7 4,2 1,2 0,9 
Źródło: obliczenia własne 

O młodszej strukturze wieku w stosunku do ogólnopolskiej możemy mówić w przypadku 
województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-
pomorskiego. Młodo-średnia struktura wieku dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego  
i pomorskiego. Z kolei województwo łódzkie i podlaskie charakteryzuje się średnio-starą 
strukturą wieku, a lubelskie, mazowieckie i świętokrzyskie – starszą strukturą niż dla 

0

5

10

15

20

25

30

15-24    25-34    35-44    45-54    55-64    65 lat i więcej

w
 p

ro
ce

nt
ac

h

mężczyźni
kobiety



 102

kraju. Falująca struktura wieku dominuje w województwie małopolskim i podkarpackim. 
Analogiczna sytuacja występuje w zbiorowości kobiet i mężczyzn.  

4.2. Ludność aktywna zawodowo według miejsca zamieszkania 

Aktywni zawodowo zamieszkali w miastach stanowią 62,8% ogółu, a na wsi – 37,2%.  
W ujęciu przestrzennym nieco inaczej przedstawia się sytuacja w przekroju miasta-wieś. Wśród 
mieszkańców wsi liczba aktywnych zawodowo jest mało zróżnicowana przestrzennie, natomiast 
wyraźnie wśród mieszkańców miast. W obu zbiorowościach, w mniej niż połowie województw, 
liczba aktywnych zawodowo jest wyższa od średniej wojewódzkiej (por. tablica 58). 
 
Tabl. 58. Charakterystyki rozkładu województw według ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej 

i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe średnia wojewódzka współczynnik 

skośności 
miasto 1584750 237489 418776 652964 1,3 
wieś 835874 150331 194655 395568 0,8 
Źródło: obliczenia własne 

Regionem o największej liczbie aktywnych zawodowo mieszkańców miast jest 
województwo śląskie i mazowieckie, zaś o najmniejszej – opolskie, lubuskie i podlaskie. Na wsi 
najliczniejsze zbiorowości obserwowano w: województwie lubuskim i opolskim, a najmniejsze 
w małopolskim i mazowieckim. Nie we wszystkich województwach odnotowujemy przewagę 
aktywnej zawodowo ludności miast. Do wyjątków należy województwo lubelskie, podkarpackie 
i świętokrzyskie (por. rys. 32).  

Wykres 32. Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania i województw 

w 2002 r. 
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Rozkład według wieku wygląda nieco inaczej w miastach i na wsi. Wśród mieszkańców 
miast w kolejnych grupach wieku do 34 roku życia odsetek aktywnych zawodowo rośnie, aby  
w następnych ustabilizować się na podobnym poziomie. Od wieku 45 lat obserwujemy wyraźny 
spadek wartości odsetka. Na wsi tendencja wygląda podobnie, ale spadek wartości udziału 
występuje wystąpił już w grupie 35–44 lat. Na wsi obserwujemy też wyższy odsetek aktywnych 
zawodowo w wieku 15–44 lat niż w mieście. Wyraźną różnicę w udziale obserwujemy w grupie 
wieku 45–54 lata (por. wykres 33).  

 
Wykres 33. Struktura wieku ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej według miejsca 

zamieszkania w 2002 r. 

 Rozkład aktywnych zawodowo według wieku jest podobny we wszystkich 
województwach, lecz ma inny kształt. Wyraźne przestrzenne zróżnicowanie odsetka 
obserwujemy w poszczególnych grupach wieku, a zwłaszcza w środkowych (por. tablica 59). 

Tabl. 59. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności aktywnej zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 
miasto     

   15-24 11,5 14,7 13,2 0,0 

   25-34 25,4 27,9 26,4 0,3 

   35-44 24,2 30,2 27,0 0,3 

   45-54 24,8 28,3 26,6 -0,1 

   55-64 4,7 8,0 5,7 1,4 

   65 lat i więcej 0,7 1,8 1,0 1,7 
wieś    

   15-24 15,3 18,9 16,7 0,3 

   25-34 23,4 28,0 26,3 -0,6 

   35-44 24,8 28,8 27,2 -0,2 

   45-54 18,2 23,6 21,5 -0,7 

   55-64 3,5 8,9 5,1 0,5 

   65 lat i więcej 1,0 6,9 2,3 0,7 
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Inaczej struktura aktywnych zawodowo według wieku wygląda w województwie 
łódzkim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim i śląskim. W tych przypadkach obserwujemy 
wyraźne różnice w wartościach udziałów między trzema najliczniejszymi grupami wieku.  
W każdym z tych województw dominuje inna grupa wieku. W tablicy 11 przedstawiliśmy ocenę 
wojewódzkich struktur wieku w porównaniu z ogólnopolską według miejsca zamieszkania. Dla 
populacji miast przeważają województwa o średniej strukturze wieku, a na wsi – o nieco 
młodszej.  
 
Tabl. 60. Ocena wojewódzkich struktury wieku ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej według 

miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Struktura wieku miasto wieś 

młodsza kujawsko-pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie 

 

młodo-średnia lubuskie dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
małopolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-
mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 

średnia dolnośląskie, lubelskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

opolskie 

średnio-stara łódzkie mazowieckie 

starsza małopolskie, mazowieckie lubelskie, łódzkie, podlaskie, świętokrzyskie 

falująca pomorskie podkarpackie 

Źródło: obliczenia własne 

 
Zaobserwowana przewaga w liczbie aktywnych zawodowo w miejskich regionach nie 

przekłada się na grupy wieku. W województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, 
podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim zbiorowości aktywnych zawodowo powyżej 
65 lat zamieszkałych w miastach stanowią jedynie od 12 do 34% ogółu aktywnych,  
a w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim – około 50%. 

4.3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według płci 

Porównując informacje o przestrzennym zróżnicowaniu ludności i aktywnych zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej można dostrzec istotne różnice. Dotyczy to zarówno zbiorowości kobiet i 
mężczyzn, jak i przekroju miasta-wieś. Wyznaczono współczynnik aktywności zawodowej 
ludności jako iloraz ludności aktywnej zawodowo do ludności ogółem w wieku 15 lat i więcej 
(lub w danej grupie wieku). 

W 2002 r. współczynnik aktywności zawodowej wynosił 55,5%. Oznacza to, że na 1000 
osób przypadało 555 osób aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej. Dla mężczyzn miara ta 
wynosiła 62,3%, a dla kobiet – 49,2%.  

Współczynnik aktywności zawodowej wykazuje duże przestrzenne zróżnicowanie:  
w połowie województw był wyższy niż obliczony dla Polski (por. tablica 61).  
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Tabl. 61. Charakterystyki rozkładu województw według współczynników ludności aktywnej zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 
Ogółem 52,9 58,3 1,3 0,2 
mężczyźni 59,8 65,2 1,5 0,3 
kobiety 46,7 52,1 1,3 0,2 
Źródło: obliczenia własne 

 
Najwyższymi wartościami współczynnika charakteryzuje się województwo mazowieckie 

i wielkopolskie, a najniższymi – śląskie i małopolskie. Podobną sytuację obserwujemy  
w zbiorowości kobiet i mężczyzn. We wszystkich województwach współczynnik aktywności 
zawodowej był wyższy dla mężczyzn (o 12-14 punktów procentowych) od wyznaczonego dla 
kobiet (por. wykres 34).  
Wykres 34. Współczynniki aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według płci i województw 

w 2002 r. 

Rozkład współczynników aktywności zawodowej według wieku pokazuje, że z wiekiem 
miara ta rośnie – do 34 roku życia, a następnie utrzymuje się na podobnym poziomie – do 44 lat. 
Od tego momentu obserwujemy systematyczny spadek jej wartości. Osoby w wieku 25–34 lat 
oraz 35–44 lata charakteryzują się najwyższymi współczynnikami aktywności zawodowej (nieco 
ponad 87%). Kolejne grupy wieku to 45–55 lat (około 72%), 15–24 lata (około 87%), 55–64 lata 
(około 30%) i powyżej 65 lat (około 7%). Szczególnie interesujące wydają się grupy wieku  
55–64 lat i powyżej 65 lat, gdyż w sytuacji malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym to 
właśnie te osoby mogłyby istotnie zasilić zasoby pracy. 

0 10 20 30 40 50 60 70

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie

w procentach

mężczyźni kobiety



 106

 Nieco inny rozkład według wieku uzyskano dla mężczyzn i kobiet. W obu 
zbiorowościach można wyodrębnić dominującą grupę wieku z tym, że dla mężczyzn jest to 
grupa 25–34 lat a dla kobiet 35–44 lat. Rozkład dla kobiet ma bardziej spłaszczony kształt niż  
u mężczyzn, co świadczy o mniejszych różnicach w wartościach między grupami wieku.  
We wszystkich grupach wieku odnotowano wyższe wartości współczynników aktywności 
zawodowej dla mężczyzn niż wśród kobiet, zwłaszcza w grupie wieku 25–34 lata i 55–64 lat 
(por. wykres 35). Fakt ten należy łączyć z dłuższym okresem kształcenia oraz z wcześniejszym 
wiekiem przechodzenia kobiet na emeryturę.  

Wykres 35. Współczynniki aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według płeć i wieku w 2002 r. 

 W ujęciu przestrzennym rozkład według wieku jest podobny we wszystkich 
województwach, ale kształt rozkładu nie zawsze. Obserwujemy bowiem istotne terytorialne 
zróżnicowanie udziałów w grupach wieku (por. tablica 62).  
Tabl. 62. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku współczynników aktywności 

zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

Ogółem     
   15-24 36,0 43,2 1,9 0,5 
   25-34 85,7 89,5 1,2 0,4 
   35-44 84,4 90,0 1,8 0,1 
   45-54 65,8 80,5 3,9 0,5 
   55-64 22,4 39,8 4,7 0,4 
   65 lat i więcej 3,7 13,1 3,2 0,8 
mężczyźni    
   15-24 39,0 46,9 2,0 0,7 
   25-34 90,6 94,6 1,1 0,1 
   35-44 87,6 92,5 1,4 -0,2 
   45-54 70,1 84,0 3,8 0,1 
   55-64 30,5 52,5 5,5 0,6 
   65 lat i więcej 6,5 17,0 3,9 0,6 
kobiety    
   15-24 32,1 39,3 1,9 0,1 
   25-34 78,7 85,2 1,9 0,5 
   35-44 79,9 88,5 2,7 0,2 
   45-54 61,7 77,2 4,2 0,8 
   55-64 15,3 29,5 4,6 0,4 
   65 lat i więcej 2,1 10,6 2,8 1,0 
Źródło: obliczenia własne 
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Wyższą niż dla Polski aktywność zawodową we wszystkich grupach wieku odnotowano 
w województwie łódzkim, mazowieckim i świętokrzyskim. W województwie lubelskim  
i podlaskim jest ona niższa jedynie w najmłodszych grupach wieku, a z kolei kujawsko- 
-pomorskie i wielkopolskie charakteryzują się wysoką aktywnością zawodową tylko wśród  
osób młodych. W województwach: dolnośląskim, lubuskim, śląskim, warmińsko-mazurskim  
i zachodniopomorskim we wszystkich grupach wieku aktywność była niższa niż dla kraju. 
Województwa: opolskie, podkarpackie, małopolskie i pomorskie odznaczają się wyższymi 
współczynnikami aktywności zawodowej jedynie w dwóch, najczęściej skrajnych, grupach 
wieku (ale różnych dla każdego województwa).  

W zbiorowościach kobiet i mężczyzn przestrzenna ocena aktywności zawodowej według 
wieku przedstawia się nieco inaczej, co prezentuje tablica 63.  
 
Tabl. 63. Ocena wojewódzkiej aktywności zawodowej w porównaniu do ogólnopolskiej według płci w 2002 r. 

Ocena aktywności mężczyźni kobiety 

wyższa  
we wszystkich 
 grupach wieku 

łódzkie, mazowieckie, pomorskie, podlaskie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie 

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, 
świętokrzyskie 

wyższa  
w młodszych 
 grupach wieku 

kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie 

wyższa  
w starszych 
 grupach wieku 

lubelskim małopolskim i podkarpackim 

wyższa  
w środkowych  
grupach wieku 

opolskie  

niższa  
we wszystkich  
grupach wieku 

dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, 
podkarpackie, śląskie, warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie 

dolnośląskie, lubuskie, opolskie, pomorskie, 
śląskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie, wielkopolskie 

Źródło: obliczenia własne 
 

W obu badanych zbiorowościach rozkład oceny aktywności zawodowej według 
województw jest podobny i większość województw charakteryzuje się aktywnością niższą od 
ogólnopolskiej, lecz zauważalna jest również polaryzacja przestrzenna rozważanej cechy. 

4.4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według miejsca zamieszkania 

Miejsce zamieszkania istotne różnicuje wartość współczynnika aktywności zawodowej. 
Wśród mieszkańców miast na 1000 osób – 550 było aktywnych zawodowo a wśród 
mieszkańców wsi – 563 osoby. Wyraźniejsze przestrzenne zróżnicowanie tej miary 
obserwujemy na wsi niż w mieście. W obu zbiorowościach połowa województw 
charakteryzowała się wyższymi wartościami współczynnika niż obliczony dla Polski (por. 
tablica 64).  
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Tabl. 64. Charakterystyki rozkładu województw według współczynników ludności aktywnej zawodowo 
w wieku 15 lat i więcej i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 
miasto 52,9 57,9 1,3 0,3 
wieś 52,9 59,0 1,9 0,2 
Źródło: obliczenia własne 

W miastach najwyższy współczynnik aktywności zawodowej obserwujemy  
w województwie mazowieckim i wielkopolskim, a najniższy – w śląskim, małopolskim  
i podkarpackim. Na wsi najwyższe wielkości zanotowano w województwie mazowieckim  
i łódzkim, zaś najniższe w śląskim i opolskim. Prawie we wszystkich województwach miara  
ta ma wyższą wartość na wsi, zwłaszcza w województwie lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim. 
Wyjątek stanowią województwa: lubuskie, opolskie, warmińsko-mazurskie i zachodnio-
pomorskie (por. wykres 36). 

 
Wykres 36. Współczynniki aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania 

i województw w 2002 r. 

 
Rozkład współczynników aktywności zawodowej według wieku w przekroju miasta-wieś 

jest podobny. Wraz z wiekiem do 34 lat wartość miary rośnie, a następnie maleje, przy czym 
spadek ten jest wyższy w starszych grupach. Najaktywniejszą grupę tworzą osoby w wieku  
25–34 lat i 35–44 lat. W grupie wieku 25–54 lat zanotowano wyższe wartości współczynnika 
aktywności zawodowej w mieście. W pozostałych grupach wieku jest ona wyższa na wsi (por. 
wykres 37). 
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Wykres 37. Współczynniki aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według miejsca zamieszkania 
i wieku w 2002 r. 

 
Występuje wyraźnie przestrzennie zróżnicowane współczynnika aktywności zawodowej 

w grupach wieku, zwłaszcza w tych najstarszych oraz na wsi (por. tablica 65).  

Tabl. 65. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku współczynników aktywności 
zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 

miasto     

   15-24 27,6 39,1 3,2 -0,9 

   25-34 87,3 89,3 0,6 0,7 

   35-44 85,0 90,1 1,3 -0,9 

   45-54 66,3 80,9 3,3 0,5 

   55-64 22,3 40,4 3,9 1,8 

   65 lat i więcej 2,8 6,3 0,8 1,4 
wieś    

   15-24 41,2 49,2 2,3 0,3 

   25-34 82,2 89,8 2,4 0,4 

   35-44 82,2 90,7 2,9 0,6 

   45-54 63,3 80,4 5,7 0,5 

   55-64 22,5 44,1 8,1 0,5 

   65 lat i więcej 4,4 17,6 4,8 0,6 

Źródło: obliczenia własne 
 
Obserwujemy brak podobieństwa między województwami w ocenie aktywności zawodowej 
według wieku w stosunku do ogólnopolskiej. Przyjmując pewne uproszczenia otrzymaliśmy 
sytuację przedstawioną w tablicy 66.  
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Tabl. 66. Ocena wojewódzkiej aktywności zawodowej w porównaniu do ogólnopolskiej według wieku 
i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Ocena aktywności miasto wieś 

wyższa  
we wszystkich  
grupach wieku 

łódzkie, mazowieckie, pomorskie, 
zachodniopomorskie 

lubelskie, łódzkie, mazowieckie, podlaskie, 
świętokrzyskie 

wyższa  
w młodszych  
grupach wieku 

kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie 

wyższa  
w środkowych  
grupach wieku 

opolskim i podlaskim . podkarpackim 

niższa  
we wszystkich  
grupach wieku 

dolnośląskie, lubuskie, lubelskie, 
małopolskie, podkarpackie, śląskie, 
świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, 
wielkopolskie 

dolnośląskie, lubuskie, małopolskie, 
opolskie, pomorskie, śląskie, warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie 

*) przy określaniu relacji pominęliśmy sytuację, gdy współczynniki były wyższe/niższe co najwyżej dwóch grupach 
wieku. 
Źródło: obliczenia własne 
 
 Zarówno w mieście jak i na wsi większość województw odznacza się niższą aktywnością 
zawodową niż wyznaczona dla Polski. 
 

5. PRACUJĄCY 

5.1. Pracujący według płci 

 Wyniki NSP 2002 wykazały, że w Polsce było 13218,3 tys. osób pracujących. Mężczyźni 
stanowili 54,1% populacji. Występowało istotne przestrzenne zróżnicowanie liczby pracujących. 
Ponad połowa województw charakteryzowała się liczebnościami niższymi od średniej 
wojewódzkiej. Podobną sytuację obserwujemy w zbiorowości kobiet i mężczyzn, choć nieco 
większe rozproszenie występuje wśród kobiet (por. tablica 67).  
 
Tabl. 67. Charakterystyki rozkładu województw według ludności pracującej w wieku 15 lat i więcej i płci 

w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

średnia 
wojewódzka 

współczynnik 
skośności 

Ogółem 1970284 319438 464102 826146 1,2 

   mężczyźni 1039762 171527 248456 446932 1,1 

   kobiety 930522 147911 216045 379215 1,3 

Źródło: obliczenia własne 
 
 Największą liczbę pracujących zanotowano w województwie mazowieckim i śląskim, 
najmniejszą zaś – lubuskim i opolskim, zarówno w grupie kobiet jak i mężczyzn (por. 
wykres 38). 
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Wykres 38. Pracujący według płci i województw w 2002 r. 

Rozkład liczby pracujących według wieku jest podobny do rozkładu wyznaczonego dla 
ludności aktywnej zawodowo. Wraz z wiekiem do 44 roku życia obserwujemy wzrost wielkości, 
a następnie jej szybki spadek, zwłaszcza w starszych grupach wieku. Dominującą grupę 
stanowią osoby w wieku 35–44 lat (27,7%). Kolejne pod względem wartości odsetka grupy 
wieku to 25–34 i 45–54 lat (około 26%), a następnie 15–24 lat (10,6%), 55–64 lat (6,8%)  
i powyżej 65 lat (2,4%). Nieco odmiennie przedstawia się struktura wieku w zbiorowości kobiet 
i mężczyzn. Dla kobiet najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku 35–44 lata. U mężczyzn 
brak jest wyraźnie zaznaczonej dominanty. Tak samo liczne są grupy wieku 25–34 lat i 35–44 
lat. Odsetek pracujących kobiet w wieku 15-35 lat i powyżej 55 roku życia jest niższy niż wśród 
mężczyzn (por. wykres 39.) 
Wykres 39. Struktura pracujących według płci i wieku w 2002 r. 
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W ujęciu przestrzennym rozkład liczby pracujących według wieku jest podobny  

w województwach, ale kształt rozkładu jest różny. Obserwujemy wyraźne przestrzenne 

zróżnicowanie udziału w grupach wieku, zwłaszcza w tych najstarszych i są one wyraźniejsze 

wśród kobiet (por. tablica 68).  
 
Tabl. 68. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności pracującej w wieku 15 lat 

i więcej i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

Ogółem     
   15-24 9,5 12,7 10,3 1,3 
   25-34 23,8 27,9 26,1 -0,4 
   35-44 25,8 30,3 28,0 0,0 
   45-54 23,4 28,7 26,4 -0,1 
   55-64 5,3 8,2 6,2 0,3 
   65 lat i więcej 1,3 4,9 1,8 0,8 
mężczyźni     
   15-24 10,1 13,0 10,7 1,6 
   25-34 24,6 28,8 27,0 -0,4 
   35-44 25,2 29,1 27,3 0,0 
   45-54 22,3 27,3 25,2 -0,1 
   55-64 6,1 9,1 7,1 0,4 
   65 lat i więcej 1,5 4,6 2,0 0,7 
kobiety     
   15-24 22,8 27,0 25,2 -0,5 
   25-34 26,4 31,7 28,9 0,1 
   35-44 24,4 30,6 27,7 -0,1 
   45-54 4,4 7,7 5,1 0,4 
   55-64 0,9 5,3 1,4 1,0 
   65 lat i więcej     
Źródło: obliczenia własne 
 

We wszystkich województwach i grupach wieku liczba pracujących mężczyzn jest 

wyższa niż kobiet. Wyjątek stanowi grupa w wieku 45–54 lata w województwie mazowieckim.  

O młodszej strukturze wieku pracujących w stosunku do ogólnopolskiej możemy mówi 

jedynie w przypadku województwa wielkopolskiego. Województwo kujawsko-pomorskie, 

lubuskie, pomorskie, śląskie i mazurskie maja młodo-średnią strukturę wieku zaś województwo 

dolnośląskie, opolskie i zachodniopomorskie – średnią. Średnio-starą strukturę wieku 

odnotowujemy w województwie łódzkim i świętokrzyskim a starą – w lubuskim, mazowieckim, 

podkarpackim i podlaskim. Falująca struktura wieku dominuje w województwie małopolskim. 

Nieco inaczej sytuacja wygląda w zbiorowości kobiet i mężczyzn, co ilustruje tablica 69.  

W zbiorowości mężczyzn więcej województw charakteryzuje się starszą strukturą wieku od 

zaobserwowanej dla Polski niż wśród kobiet. 
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Tabl. 69. Ocena wojewódzkich struktur wieku pracujących w wieku 15 lat i więcej w porównaniu ze 
strukturą ogólnopolską według płci w 2002 r. 

Struktura wieku mężczyźni kobiety 

młodsza kujawsko-pomorskie, podlaskie, 
pomorskie, warmińsko-mazurskie 

podlaskie, warmińsko-mazurskie 

młodo-średnia lubuskie, świętokrzyskie dolnośląski, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
śląskie 

średnia dolnośląskie, opolskie, 
zachodniopomorskie 

opolskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

średnio-stara  łódzkie, podlaskie 
starsza lubelskie, łódzkie, mazowieckie, 

podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 
lubelskie, świętokrzyskie 

falująca małopolskie małopolskie, mazowieckie 
Źródło: obliczenia własne 

5.2. Pracujący według miejsca zamieszkania w miastach lub na wsi 

Miejsce zamieszkania istotnie wpływa na liczbę osób pracujących. Podobnie jak dla 
Polski, obserwujemy wyraźne przestrzenne zróżnicowanie charakterystyk rozkładu w obu 
zbiorowościach, zwłaszcza w mieście. Ponad połowa województw odznacza się niższą liczbą 
pracujących niż średnia wojewódzka (por. tablica 70).  
 
Tabl. 70. Charakterystyki rozkładu województw według ludności pracującej w wieku 15 lat i więcej i miejsca 

zamieszkania w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

średnia 
wojewódzka 

współczynnik 
skośności 

miasto 1271684 184351 340148 508745 1,4 
wieś 698600 107024 169426 317402 0,8 
Źródło: obliczenia własne 

W miastach najwięcej pracujących spisano w województwie mazowieckim i śląskim, a 
najmniej – w opolskim i lubuskim; na wsi odpowiednio: w mazowieckim i małopolskim oraz 
lubuskim i zachodniopomorskim (por. wykres 40).   
Wykres 40. Pracujący według miejsca zamieszkania i województw w 2002 r. 
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 Rozkład pracujących według wieku przedstawia się nieco odmiennie w przekroju miasta-
wieś. W miastach brak jest wyraźnie zaznaczonej dominanty, a najliczniejsze grupy – na 
podobnym poziomie wartości – stanowią osoby w wieku 25–35, 35–44 i 45–54 lat. Na wsi 
obserwujemy wyraźniejsze różnice w odsetkach pracujących między grupami wieku oraz 
dominantę w grupie wieku 35–44 lat. W miastach wyższy odsetek pracujących niż na wsi 
odnotowujemy w grupie wieku 25–34 lat i 45–54 lat. Oznacza to, że relatywnie więcej osób 
pracujących w wieku średnim mieszka w mieście (por. wykres 41).  
 
Wykres 41. Struktura pracujących według miejsca zamieszkania i wieku w 2002 r. 

 Podobne struktury według wieku w przekroju miasta-wieś obserwujemy we wszystkich 
województwach, lecz kształty rozkładu nie są tożsame. W grupach wieku odnotowujemy 
bowiem wyraźnie przestrzennie zróżnicowane, zwłaszcza na wsi i w środkowych grupach wieku 
(por. tablica 71).  
Tabl. 71. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku ludności pracującej w wieku 15 lat 

i więcej i miejsca zamieszkania w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

miasto     
   15-24 6,8 11,0 8,9 -0,2 

   25-34 25,0 28,2 26,7 -0,1 

   35-44 24,9 31,8 28,2 0,1 

   45-54 26,2 30,3 28,4 -0,1 

   55-64 5,4 8,6 6,5 1,1 

   65 lat i więcej 0,9 2,1 1,3 1,3 

wieś     
   15-24 11,0 15,1 12,5 0,6 

   25-34 22,8 28,2 25,7 -0,4 

   35-44 25,7 30,4 28,6 -0,3 

   45-54 20,1 25,6 23,3 -0,3 

   55-64 4,2 9,9 5,8 0,5 

   65 lat i więcej 1,3 7,8 2,7 0,7 

Źródło: obliczenia własne 
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Ocenę wojewódzkich struktur wieku pracujących w odniesieniu do ogólnopolskiej 
przedstawiamy w tablicy 72. 
 
Tabl. 72. Ocena wojewódzkich struktur wieku pracujących w wieku 15 lat i więcej według miejsca 

zamieszkania w 2002 r. 
Struktura wieku miasto wieś 

młodsza wielkopolskie, śląskie lubuskie, pomorskie, śląskie, 
wielkopolskie 

młodo-średnia kujawsko-pomorskie kujawsko-pomorskie, warmińsko-
mazurskie, zachodniopomorskie 

średnia dolnośląskie, lubuskie, opolskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie 

dolnośląskie, opolskie 

średnio-stara lubelskie, łódzkie  
starsza mazowieckie lubelskie, łódzkie, małopolskie, 

mazowieckie, podkarpackie, podlaskie, 
świętokrzyskie 

falująca małopolskie, pomorskie  
Źródło: obliczenia własne 
 
Większość miejskich populacji województw odznacza się średnią strukturą wieku a na wsi 
obserwujemy jej wyraźną przestrzenną polaryzację. 

5.3. Wskaźnik zatrudnienia według płci 

W analizie sytuacji na rynku pracy wykorzystuje się wskaźnik zatrudnienia, liczony jako 
iloraz liczby osób pracujących i liczby ludności w wieku 15 lat i więcej.  

W momencie krytycznym spisu wskaźnik zatrudnienia kształtował się na poziomie 
43,7% co oznacza, że na 1000 osób w wieku powyżej 15 lat – 437 to osoby pracujące. Dla 
mężczyzn wskaźnik ten wynosił 49,5%, a dla kobiet 38,4%. W ujęciu przestrzennym miara ta 
charakteryzuje się dużym rozproszeniem, nieco wyższym w zbiorowości kobiet. Połowa 
województw przyjmuje wartości niższe od ogólnopolskiej (por. tablica 73).  
 
Tabl. 73. Charakterystyki rozkładu województw według wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej 

i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

Ogółem 39,6 48,1 2,5 0,2 
   mężczyźni 44,6 53,6 2,8 0,0 
   kobiety 34,5 43,2 2,4 0,5 
Źródło: obliczenia własne 

Najniższe wskaźniki zatrudnienia odnotowujemy w województwie warmińsko-
mazurskim i lubuskim, zaś najwyższe – w mazowieckim i wielkopolskim. W zbiorowości kobiet 
sytuacja wygląda nieco odmiennie wśród mężczyzn. O ile dla kobiet najwyższe wartości 
odnotowujemy w województwie mazowieckim i lubelskim, a najniższe w warmińsko- 
-mazurskim i zachodniopomorskim, o tyle dla mężczyzn odpowiednio: w województwie 
mazowieckim i wielkopolskim oraz lubuskim i warmińsko-mazurskim (por. wykres 42). 
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Wykres 42. Wskaźnik zatrudnienia według płci i województw w 2002 r. 

 Rozkład wskaźników zatrudnienia według wieku wskazuje, że z wiekiem – do 44 lat 
wartość tej miary systematycznie rośnie, aby w kolejnych grupach wieku znacznie się obniżyć. 
Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowujemy w grupie wieku 35–44 lata (71,7%) i kolejno 
w grupach wieku: 25–34 lat (68,8%), 45–54 lat (60,5%), 55–64 i 15–24 lat (odpowiednio około 
27% i 22%) oraz 65 i więcej lat (6,7%). W zbiorowości kobiet struktura wieku jest analogiczna 
jak dla Polski. Natomiast wśród mężczyzn brak jest wyraźnie zaznaczonej dominanty,  
a najliczniejsze grupy wieku to 25–34 i 35–44 lat. We wszystkich grupach wieku wskaźnik 
zatrudnienia jest wyższy dla mężczyzn niż dla kobiet, zwłaszcza dotyczy to grupy wieku 25–34 
lata (por. wykres 43). 

Wykres 43. Wskaźnik zatrudnienia według płci i wieku w 2002 r. 
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Podobną strukturę wieku obserwujemy we wszystkich województwach, ale nieco inny 
jest kształt rozkładu. Obserwujemy bowiem wyraźne terytorialne zróżnicowanie udziału 
pracujących w poszczególnych grupach wieku (por. tablica 74). 
 
Tabl. 74. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku wskaźników zatrudnienia osób 

w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

Ogółem     
   15-24 18,6 27,2 2,4 0,8 
   25-34 61,5 73,8 3,5 0,0 
   35-44 65,9 76,7 3,5 -0,1 
   45-54 52,7 69,3 4,5 0,3 
   55-64 19,6 35,9 4,9 0,3 
   65 lat i więcej 3,6 13,0 3,3 0,8 
mężczyźni     
   15-24 20,5 30,2 2,6 0,7 
   25-34 68,3 79,5 3,8 0,1 
   35-44 67,9 79,1 3,6 -0,7 
   45-54 55,6 71,3 4,4 -0,2 
   55-64 26,4 46,5 5,4 0,4 
   65 lat i więcej 6,2 16,9 3,9 0,6 
kobiety     
   15-24 16,3 24,2 2,3 0,7 
   25-34 54,4 68,5 3,9 0,2 
   35-44 62,7 74,5 4,3 0,5 
   45-54 49,9 67,5 4,9 0,8 
   55-64 13,6 27,5 4,8 0,4 
   65 lat i więcej 2,0 10,5 2,8 1,0 
Źródło: obliczenia własne 
 

Niższym zaangażowaniem w procesie pracy w porównaniu z ogólnopolską oceną we 
wszystkich grupach wieku charakteryzują się województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, 
lubuskie, warmińsko-mazurskie, opolskie, i zachodniopomorskie. Wyższą wartością wskaźnika 
zatrudnienia odznaczają się: łódzkie, małopolskie, mazowieckie i podlaskie. W województwie 
lubelskim, podlaskim, podkarpackim i świętokrzyskim natężenie pracujących jest wyższe  
od krajowego jedynie w środkowych i starszych grupach wieku, w pomorskim, śląskim  
i wielkopolskim – w najmłodszych, a w województwie opolskim – w środkowych grupach 
wieku. Podobny obraz obserwujemy w zbiorowości kobiet i mężczyzn. Wyjątek stanowią 
województwa pomorskie i wielkopolskie, gdzie zaangażowanie mężczyzn jest wyższe niż 
obserwowane dla Polski we wszystkich grupach wieku, a w zbiorowości kobiet – niższe. 

5.4. Wskaźnik zatrudnienia według miejsca zamieszkania w miastach i na wsi 

 Miejsce zamieszkania istotnie wpływa na wysokość wskaźnika zatrudnienia. W miastach 
wynosił on 42,9%, a na wsi – 45,2%. W obu zbiorowościach wartość miary była zróżnicowana 
terytorialnie. Ponad połowa województw charakteryzowała się wskaźnikami wyższymi niż 
ogólnopolski (por. tablica 75). 
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Tabl. 75. Charakterystyki rozkładu województw według wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15 lat i więcej 
i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 

Ogółem 39,6 48,1 2,5 0,2 

   mężczyźni 44,6 53,6 2,8 0,0 
   kobiety 34,5 43,2 2,4 0,5 
Miasto 39,5 47,5 2,0 1,3 

Wieś 36,1 50,3 4,6 -0,2 
Źródło: obliczenia własne 
 
 W miastach najwyższy wskaźnik zatrudnienia obserwujemy w województwie 
mazowieckim i wielkopolskim, a najniższy w dolnośląskim, lubuskim i świętokrzyskim. Na wsi 
zanotowano odpowiednio: najwyższy – w województwie łódzkim i podlaskim oraz najniższy – 
w warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W większości województw wskaźnik 
zatrudnienia jest wyższy na wsi niż w miastach. Wyjątek stanowią: województwa dolnośląskie, 
lubuskie, opolskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie (por. wykres 44). 
 
Wykres 44. Wskaźnik zatrudnienia według miejsca zamieszkania i województw w 2002 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W przekroju miasta-wieś rozkład wskaźnika zatrudnienia według wieku jest taki, jak dla 
Polski – z dominantą w grupie wieku 35–44 lata. W grupie wieku 15–24 lata i powyżej 45 lat 
jest on na wsi nieznacznie wyższy niż w miastach (por. wykres 45).  
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Wykres 45. Wskaźnik zatrudnienia według miejsca zamieszkania i wieku w 2002 r. 

W układzie przestrzennym struktura wieku jest zachowana, ale kształty rozkładów są 
nieco odmienne. Obserwujemy tu wyraźne przestrzenne zróżnicowanie udziałów pracujących  
w grupach wieku (por. tablica 76). 
 
Tabl. 76. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku wskaźników zatrudnienia osób 

w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

miasto     
   15-24 12,4 23,6 3,1 -0,1 
   25-34 63,4 74,6 3,0 0,5 
   35-44 67,8 76,1 2,2 0,6 
   45-54 54,5 68,7 3,4 0,9 
   55-64 19,2 35,7 3,6 1,7 
   65 lat i więcej 2,6 5,9 0,8 1,3 
wieś     
   15-24 20,2 33,5 4,0 0,2 
   25-34 54,4 76,7 6,5 -0,2 
   35-44 58,7 81,6 7,0 -0,1 
   45-54 48,0 73,6 8,3 0,2 
   55-64 18,8 42,6 8,7 0,4 
   65 lat i więcej 4,3 17,6 4,8 0,6 
Źródło: obliczenia własne 
 

Oceniając wojewódzkie natężenie liczby pracujących w stosunku do notowanego dla 
kraju możemy zaobserwować, że dla wszystkich grup wieku jest ono wyższe w miastach  
w województwie mazowieckim, pomorskim i wielkopolskim, a na wsi, w lubelskim, łódzkim, 
mazowieckim, podlaskim i świętokrzyskim. Niższe wskaźniki zatrudnienia niż ogólnopolski 
odnotowujemy w miastach i na wsi województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, 
lubuskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Dodatkowo dla ludności miast 
wyższe niż w kraju zaangażowanie obserwowano w województwie świętokrzyskim  
i podkarpackim, a dla populacji wsi – w opolskim, pomorskim i śląskim.  
 Więcej województw charakteryzuje się relatywnie wyższym natężeniem pracujących 
wśród mieszkańców wsi niż w miastach. 
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6. BEZROBOTNI 
6.1. Bezrobotni według płci 

W 2002 r. spisano 3558,2 tys. osób bezrobotnych. Mężczyźni stanowili 52,0% tej 
zbiorowości. W ujęciu przestrzennym liczba bezrobotnych wykazuje duże zróżnicowanie.  
W ponad połowie województw była ona wyższa niż średnia wojewódzka. Podobnie sytuacja 
przedstawia się w zbiorowości mężczyzn i kobiet z tym, że dla mężczyzn rozproszenie było 
nieco większe (por. tablica 77). 
 
Tabl. 77. Charakterystyki rozkładu województw według bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe średnia wojewódzka współczynnik 
skośności 

Ogółem 416025 92646 99379 222385 0,7 

   mężczyźni 223387 47675 511556 115717 0,8 

   kobiety 209588 44971 48576 106668 0,8 

Źródło: obliczenia własne 
 

Największą liczbę bezrobotnych odnotowujemy w województwie mazowieckim i śląskim 
zaś najmniejszą – w opolskim i podlaskim, zarówno dla kobiet i mężczyzn. Prawie we 
wszystkich województwach przeważają mężczyźni. Wyjątek stanowi województwo śląskie (por. 
wykres 46). 

Wykres 46. Bezrobotni według płci i województw w 2002 r. 
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Rozkład bezrobotnych według wieku wskazuje, że z wiekiem ich liczba maleje. 
Najwięcej osób bezrobotnych zanotowano w wieku 15–24 lat (29,4%). Następne grupy wieku  
w kolejności według udziału w liczbie bezrobotnych to: 25–34 lat (26,6%), 35–44 lat (22,2%), 
45–54 lat (18,6%), 55–64 lat (2,9%) i powyżej 65 lat (0,3%). Podobna struktura wieku występuje 
w zbiorowości kobiet i mężczyzn z tym, że dla kobiet brak jest wyraźnie zaznaczonej 
dominanty. W grupie wieku 25–34 lata i 35–44 lat wielkości odsetków pozostają na zbliżonym 
poziomie. Udział bezrobotnych w grupie wieku 25–54 lat jest wyższy wśród kobiet niż  
u mężczyzn (por. wykres 47).  
Wykres 47. Struktura bezrobotnych według płci i wieku w 2002 r. 

Podobny rozkład według wieku obserwujemy we wszystkich województwach, ale kształty 
rozkładów są nieco inne. Wynika to z faktu, że w grupach wieku obserwujemy wyraźne przestrzenne 
zróżnicowanie udziałów liczby bezrobotnych (por. tablica 78). W zbiorowości kobiet w ponad 
połowie województw dominuje grupa wieku 25–34 lat, a w pozostałych – 15–24 lata. 

Tabl. 78. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku bezrobotnych w wieku 15 lat 
i więcej i płci w 2002 r. 

Miary odchylenie współczynnik 
statystyczne maksimum minimum standardowe skośności 

Ogółem     
   15-24 26,7 33,7 28,4 0,8 
   25-34 24,8 31,2 26,3 1,3 
   35-44 20,4 24,5 22,5 0,1 
   45-54 12,6 21,5 19,0 -0,9 
   55-64 1,6 4,3 2,7 0,7 
   65 lat i więcej 0,1 0,5 0,2 2,4 
mężczyźni     
   15-24 27,4 34,9 29,7 0,7 
   25-34 23,3 29,6 25,0 1,1 
   35-44 19,4 23,2 20,8 0,5 
   45-54 13,7 22,1 19,7 -0,8 
   55-64 2,2 5,4 3,6 0,4 
   65 lat i więcej 0,2 0,5 0,2 1,8 
kobiety     
   15-24 25,6 32,3 27,4 0,9 
   25-34 26,3 33,1 27,7 1,4 
   35-44 21,5 25,9 24,1 -0,2 
   45-54 11,4 20,9 18,5 -1,0 
   55-64 0,9 2,9 1,6 1,0 
   65 lat i więcej 0,1 0,5 0,2 2,7 
Źródło: obliczenia własne 
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O młodszej strukturze wieku bezrobotnych w stosunku do struktury ogólnopolskiej 
możemy mówić w przypadku województw: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, małopolskiego, 
podkarpackiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Województwo dolnośląskie, lubuskie, 
opolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie charakteryzują się średnią strukturą 
wieku. Z kolei średnio-stara struktura wieku występuje w województwach: dolnośląskim, 
łódzkim, mazowieckim, podlaskim, pomorskim i śląskim. W zbiorowości kobiet i mężczyzn 
sytuacja nieznacznie różni się, co przedstawia tablica 79. 
 
Tabl. 79. Ocena wojewódzkich struktur wieku bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej w porównaniu ze 

strukturą ogólnopolską według płci w 2002 r. 

Struktura wieku mężczyźni kobiety 

młodsza kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, 
podkarpackie, świętokrzyskie, wielkopolskie

lubelskie, małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie, wielkopolskie 

młodo-średnia   
średnia dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-

mazurskie, zachodniopomorskie 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, opolskie, 
podlaskie, warmińsko-mazurskie, 
zachodniopomorskie 

średnio-stara łódzkie, mazowieckie, opolskie, podlaskie, 
pomorskie 

dolnośląskie, łódzkie, mazowieckie, 
pomorskie, śląskie 

starsza   
falująca śląskie  

Źródło: obliczenia własne 
 

Wyższy odsetek bezrobotnych mężczyzn w grupie wieku 15–24 lata i 45 lat i więcej niż 
wśród kobiet odnotowujemy we wszystkich województwach. Dodatkowo w województwie 
dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim, świętokrzyskim oraz w łódzkim występuje przewaga 
bezrobotnych mężczyzn w grupie wieku 25–44 lat, a w województwie zachodniopomorskim –  
w wieku 25–34 lata. 

6.2. Bezrobotni według miejsca zamieszkania w miastach lub na wsi 

Wśród bezrobotnych mieszkańcy miast stanowili 64,9% ogółu, a mieszkańcy wsi – 
35,1%.  

Miejsce zamieszkania istotnie wpływa na rozkład liczby bezrobotnych według regionów. 
O ile w mieście zróżnicowanie było dość znaczne i ponad połowa województw 
charakteryzowała się wartościami wyższymi od średniej, o tyle na wsi zróżnicowanie było 
niewielkie i podobna liczba województw przyjmowała wartości wyższe i niższe jak średnia 
wojewódzka (por. tablica 80).  
 
Tabl. 80. Charakterystyki rozkładu województw według bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej i płci w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe średnia wojewódzka współczynnik 
skośności 

miasto 342368 53138 80695 144219 1,3 

wieś 137274 26628 29893 78166 0,3 

Źródło: obliczenia własne 
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Najwięcej bezrobotnych zanotowano w miastach województwa śląskiego i mazo-
wieckiego, a najmniej – w województwie opolskim i świętokrzyskim. Na wsi sytuacja 
przedstawia się następująco: maksymalne liczby stwierdzono w województwie mazowieckim  
i małopolskim, najniższe – w podlaskim i opolskim. W prawie wszystkich województwach 
liczby bezrobotnych były wyższe w miastach. Wyjątek stanowiło województwo podkarpackie 
(por. wykres 48).  
Wykres 48. Bezrobotni według miejsca zamieszkania i województw w 2002 r. 

 Rozkład bezrobotnych według wieku przekroju miasta-wieś jest podobny, ale spadek 
liczby bezrobotnych w wieku powyżej 54 lat jest znacznie wyraźniejszy wśród mieszkańców wsi 
W grupie wieku 15–44 lat odsetek bezrobotnych na wsi jest istotnie wyższy niż w miastach  
(por. wykres 49). 
Wykres 49. Struktura bezrobotnych według miejsca zamieszkania i wieku w 2002 r. 
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We wszystkich województwach struktura wieku osób bezrobotnych jest podobna w przekroju 
miasta–wieś ale terytorialne zróżnicowanie jest istotne nieco wyraźniejsze na wsi i w starszych 
grupach wieku. Powoduje to różnice w strukturach wieku między województwami (por.  
tablica 81).  

Tabl. 81. Charakterystyki rozkładu województw według struktury wieku bezrobotnych w wieku 15 lat 
i więcej i miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Miary odchylenie współczynnik 
statystyczne maksimum minimum standardowe skośności 

miasto     
   15-24 24,4 30,5 26,6 0,8 
   25-34 24,0 28,9 25,4 0,9 
   35-44 21,0 25,3 22,7 0,6 
   45-54 17,0 23,9 21,0 -0,3 
   55-64 2,3 5,2 3,2 1,3 
   65 lat i więcej 0,2 0,7 0,3 2,4 
wieś     
   15-24 27,6 38,0 33,6 -0,1 
   25-34 26,6 33,8 27,7 1,3 
   35-44 18,2 25,0 21,8 -0,1 
   45-54 9,1 18,9 14,8 -0,5 
   55-64 1,0 2,5 1,6 0,1 
   65 lat i więcej 0,1 0,2 0,1 0,5 
Źródło: obliczenia własne 
 

W tablicy 82 przedstawiamy ocenę wojewódzkich struktur wieku w porównaniu  
z ogólnopolską dla obu zbiorowości – bezrobotnych mieszkańców miast i wsi. 
 
Tabl. 82. Ocena wojewódzkich struktur wieku bezrobotnych w wieku 15 lat i więcej w porównaniu ze 

strukturą ogólnopolską według miejsca zamieszkania w 2002 r. 

Struktura wieku miasto wieś 

młodsza kujawsko-pomorskie, lubelskie, małopolskie, 
podkarpackie, śląskie, wielkopolskie 

lubelskie, łódzkie, małopolskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie 

młodo-średnia   
średnia dolnośląskie, lubuskie, podlaskie, 

świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 
kujawsko-pomorskie, lubuskie,  śląskie, 
warmińsko-mazurskie 

średnio-stara łódzkie, mazowieckie, opolskie, pomorskie, 
zachodniopomorskie 

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, 
pomorskie, zachodniopomorskie 

starsza   
falująca   

Źródło: obliczenia własne 

 
Dokonana ocena wskazuje, że jej rozkład w przekroju miasta-wieś jest podobny oraz wykazuje 
nieznaczną polaryzację. 

6.3. Stopa bezrobocia według płci 

 Jedną z miar najczęściej wykorzystywanych do oceny sytuacji na rynku pracy jest stopa 
bezrobocia, liczona jako iloraz liczby osób bezrobotnych i liczby aktywnych zawodowo w wieku 
15 lat i więcej.  
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Według wyników NSP w 2002 r. stopa bezrobocia wynosiła 21,2%. Dla mężczyzn była 
niższa niż dla kobiet tj. 20,6% i 22,0% odpowiednio. W ujęciu przestrzennym obserwujemy jej 
znaczne zróżnicowanie. W ponad połowie województw miara ta była wyższa od notowanej dla 
Polski. Podobna sytuacja występuje w zbiorowości kobiet i mężczyzn, chociaż dla kobiet 
przestrzenne zróżnicowanie było nieznacznie większe (por. tablica 83).  

 
Tabl. 83.Charakterystyki rozkładu województw według stopy bezrobocia osób w wieku 15 lat i więcej i płci 

w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum 
odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 
Ogółem 17,4 28,2 3,4 0,6 
   mężczyźni 17,3 27,3 3,4 0,7 
   kobiety 17,2 29,7 3,6 0,3 
Źródło: obliczenia własne 

Najwyższą wartość stopy bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko- 
-mazurskim i zachodniopomorskim, zaś najniższą w mazowieckim i lubelskim. W populacji 
kobiet sytuacja przedstawia się analogicznie. Natomiast dla mężczyzn najwyższe wskaźniki 
obserwowano w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim, a najniższe –  
w mazowieckim i wielkopolskim. Nie we wszystkich województwach stopy bezrobocia były 
wyższe dla kobiet. Wyjątek stanowiły województwa: lubuskie, lubelskie i mazowieckie. Z kolei 
w województwie dolnośląskim i łódzkim różnice były nieznaczne (por. wykres 50). 

Wykres 50. Stopa bezrobocia według płci i województw w 2002 r. 
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Rozkład stopy bezrobocia według wieku wskazuje na wyraźne różnice między grupami 
wieku i z wiekiem jej wartość maleje. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowujemy w wieku  
15–24 lata i jest ona prawie dwukrotnie wyższa od obserwowanej w kolejnej grupie, tj. 25–34 
lata (21,3%). Różnice między kolejnymi grupami wieku nie są już tak wyraźne, ale w grupie 
wieku 65 lat i więcej wartość miary jest wielokrotnie niższa. Dla mężczyzn stopa bezrobocia 
kształtuje się na zbliżonym poziomie w środkowych grupach wieku a w większości grup wieku 
jest ona wyższa dla kobiet. Wyjątek stanowią grupy wieku 45–54 lata i 55–64 lat (por. wykres 51). 
Wykres 51. Stopa bezrobocia według płci i wieku w 2002 r. 

 We wszystkich województwach rozkład stopy bezrobocia według wieku jest analogiczny 
jak dla kraju, ale kształty rozkładów znacznie się różnią. Obserwujemy bowiem istotne 
przestrzenne zróżnicowanie udziałów w grupach wieku, zwłaszcza w tych najmłodszych (por. 
tablica 84).  
Tabl. 84.Charakterystyki rozkładu województw według stopy bezrobocia osób w wieku 15 lat i więcej, wieku 

i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum 
odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 
Ogółem     
   15-24 36,9 50,7 4,3 -0,1 
   25-34 17,0 28,4 3,4 0,1 
   35-44 14,4 24,1 3,3 0,6 
   45-54 12,0 22,8 3,6 0,4 
   55-64 5,4 15,2 3,1 -0,4 
   65 lat i więcej 0,9 6,1 1,7 -0,1 
mężczyźni     
   15-24 35,7 49,8 4,4 0,0 
   25-34 16,0 25,4 3,4 0,1 
   35-44 13,5 23,7 3,5 0,7 
   45-54 12,9 23,7 3,6 0,6 
   55-64 7,0 16,5 3,1 -0,3 
   65 lat i więcej 0,8 5,6 1,5 0,1 
kobiety     
   15-24 36,6 52,4 4,4 -0,2 
   25-34 18,0 32,0 3,7 0,2 
   35-44 14,4 25,6 3,4 0,2 
   45-54 10,5 22,3 3,6 0,2 
   55-64 3,3 12,7 3,0 -0,4 
   65 lat i więcej     
Źródło: obliczenia własne 
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W następujących województwach odnotowano prawie we wszystkich grupach wieku 

stopę bezrobocia wyższą od ogólnopolskiej: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim (poza 

najmłodszą grupą wieku), warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. W województwie 

lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim miara jest znacznie wyższa w młodszych grupach 

wieku. Z kolei w łódzkim i śląskim stopa bezrobocia ma wyższe wartości jedynie w starszych 

grupach wieku. Podobną sytuację obserwujemy w zbiorowości kobiet i mężczyzn. Wyjątek 

stanowi województwo opolskie, gdzie dla kobiet cząstkowe współczynniki stopy bezrobocia są 

wyższe niż dla Polski, a dla mężczyzn – województwo pomorskie, w którym są one wyższe 

jedynie w młodszych grupach wieku. 

6.4. Stopa bezrobocia według miejsca zamieszkania w miastach i na wsi 

Stopa bezrobocia ma wyższą wartość dla ludności wsi (22,1%) niż wśród mieszkańców 

miast (19,8%). Podobnie jak w ujęciu ogólnopolskim odznacza się ona wyraźnym przestrzennym 

zróżnicowaniem, nieco wyraźniejszym na wsi. W ponad połowie województw w miastach jest 

ona wyższa niż ogólnopolska, a na wsi – niższa (por. tablica 85). 
 
Tabl. 85. Charakterystyki rozkładu województw według stopy bezrobocia osób w wieku 15 lat i więcej i płci 

w 2002 r. 

Miary 
statystyczne maksimum minimum odchylenie 

standardowe 
współczynnik 

skośności 

miasto 18,0 27,1 2,6 -0,4 

wieś 12,3 33,4 6,4 0,6 

Źródło: obliczenia własne 
 

Najwyższą stopę bezrobocia dla mieszkańców miast odnotowujemy w województwie 

świętokrzyskim i lubuskim, a najniższą – w mazowieckim i wielkopolskim. Na wsi sytuacja 

przedstawia się inaczej: województwa zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie 

charakteryzując się największymi wskaźnikami, a najmniejszymi – podlaskie i lubelskie.  

W większości województw stopa bezrobocia jest wyższa dla ludności mieszkającej w miastach, 

zwłaszcza w województwie lubelskim i łódzkim (o prawie 60%) oraz podlaskim (o około 95%). 

Wyjątek stanowią województwa: dolnośląskie, lubuskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie  

i zachodniopomorskie. W województwach warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim 

wartość miary jest wyższa o 21% i 34% wśród mieszkańców wsi (por. wykres 52). 
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Wykres 52. Stopa bezrobocia według miejsca zamieszkania i województw w 2002 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozkład stopy bezrobocia według wieku jest podobny w miastach i na wsi oraz 
analogiczny jak dla Polski. Dominuje grupa wieku 15–24 lata i wraz z wiekiem stopa bezrobocia 
maleje, znacznie szybciej dla ludności wsi. Prawie we wszystkich grupach wieku wskaźnik 
bezrobocia jest wyższy wśród mieszkańców miast, z wyjątkiem grup wieku 25–34 lat (por. 
wykres 53). 

Wykres 53. Stopa bezrobocia według miejsca zamieszkania i wieku w 2002 r. 
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Podobną strukturę wieku obserwujemy we wszystkich województwach, lecz znaczne 
przestrzenne zróżnicowanie tej miary wystąpiło w poszczególnych grupach wieku. Wśród 
ludności miast dotyczy to głównie grup młodszych, a na wsi – starszych (por. tablica 86).  
 
Tabl. 86.Charakterystyki rozkładu województw według stopy bezrobocia osób w wieku 15 lat i więcej, wieku 

i płci w 2002 r. 
Miary 

statystyczne maksimum minimum odchylenie 
standardowe 

współczynnik 
skośności 

miasto     
   15-24 38,8 56,6 5,0 -0,1 

   25-34 16,4 28,3 3,2 -0,3 

   35-44 15,6 22,9 2,3 -0,1 

   45-54 14,2 21,6 2,4 -0,1 

   55-64 9,9 16,2 2,0 -0,5 

   65 lat i więcej 4,8 8,2 1,0 -0,4 
wieś     
   15-24 28,4 52,8 6,6 0,2 

   25-34 14,6 33,8 5,9 0,5 

   35-44 10,0 29,3 6,1 0,7 

   45-54 7,4 27,6 6,6 0,7 

   55-64 2,3 16,4 4,3 0,6 

   65 lat i więcej 0,2 1,9 0,6 -0,1 
Źródło: obliczenia własne 

We wszystkich grupach wieku wyższą stopę bezrobocia od ogólnopolskiej odnotowano 
wśród mieszkańców miast w województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, 
łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodnio-
pomorskiego i podobnie na wsi – w województwie dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, 
opolskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, ale również i w lubuskim oraz 
pomorskim. W województwie podkarpackim, w obu zbiorowościach (mieszkańców miast i wsi), 
jedynie w młodszych grupach wieku (mieszkańców miast i wsi) jest wyższa niż dla kraju. 
Podobna sytuacja występuje w województwie świętokrzyskim – wśród ludności wsi.  

Podsumowując tę część opracowania należy podkreślić, że wyniki wskazują na wyraźne 
przestrzenne zróżnicowanie aktywności zawodowej ludności oraz wyróżnionych uczestników 
rynku pracy tj. pracujących i bezrobotnych. To zróżnicowanie występuje zarówno w zbiorowości 
kobiet i mężczyzn, jak i w przekroju miasto–wieś. W ujęciu przestrzennym w grupach wieku 
obserwujemy istotne rozproszenie omawianych charakterystyk co powoduje, że kształty 
wojewódzkich rozkładów według wieku są wyraźnie odmienne, a dominanta rozkładu zawiera 
się w różnych grupach wieku. Ponadto, ocena wojewódzkiej aktywności zawodowej  
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w odniesieniu do ogólnopolskiej rozpatrywana według grup wieku jest istotnie zróżnicowana 
regionalnie, ale również odmienna od uzyskanej dla ludności ogółem. 

Liczba ludności w większości województw jest wyższa niż średnia wojewódzka, zarówno 
w zbiorowości kobiet jak i mężczyzn, a we wszystkich regionach występuje przewaga kobiet.  
W porównaniu z ogólnopolską strukturą wieku większość województw odznacza się nieco 
młodszymi rozkładami. Dla kobiet i mężczyzn nie zawsze są to te same województwa.  
W przekroju miasto-wieś przeważają województwa o wyższej liczbie mieszkańców w miastach. 
W ponad połowie województw jest ona wyższa niż średnia wojewódzka, a na wsi – dla połowy 
regionów. Ponadto, dominują województwa o młodszej strukturze wieku ludności miast zaś na 
wsi – sytuacja przedstawia się odwrotnie. 

W większości województw liczba osób aktywnych zawodowo jest wyższa od średniej 
wojewódzkiej, zarówno dla kobiet i mężczyzn. Również we wszystkich regionach występuje 
przewaga aktywnych mężczyzn. Wojewódzkie struktury wieku są mało podobne do siebie i do 
wyznaczonej dla Polski. Prawie we wszystkich województwach odnotowujemy przewagę 
aktywnych zawodowo dla mieszkańców miast i w ponad połowie regionów ich liczba jest 
wyższa od średniej wojewódzkiej. Na wsi nie obserwujemy takiej dysproporcji. Wojewódzkie 
struktury wieku wskazują, że w miastach przeważa struktura średnia, a na wsi nieco młodsza.  

Analizując współczynnik aktywności zawodowej dochodzimy do nieco innych wniosków 
niż w przypadku bezwzględnych liczb aktywnych zawodowo. Miara ta eliminuje bowiem 
naturalne różnice między województwami. Jest ona również wyraźnie zróżnicowana 
terytorialnie i we wszystkich regionach wyższa dla mężczyzn, ale w połowie województw jest 
niższa od wyznaczonej dla Polski. W większości województw aktywność ekonomiczna we 
wszystkich grupach wieku jest niższa od ogólnopolskiej. W zbiorowości kobiet i mężczyzn nie 
są to jednak te same województwa. W przekroju miasto-wieś sytuacja jest podobna (duże 
przestrzenne zróżnicowanie i ponad połowa województw charakteryzuje się współczynnikiem 
wyższym od wyznaczonego dla kraju) z tym, że w większości województw współczynnik 
aktywności zawodowej jest wyższy na wsi. W obu zbiorowościach większość województw 
cechuje niższa aktywność zawodowa niż ogólnopolska we wszystkich grupach wieku. 

Rozważania prowadzone dla liczby pracujących w ujęciu przestrzennym wskazują na 
wyraźne zróżnicowanie, któremu towarzyszy nierównomierny rozkład województw według 
średniej wojewódzkiej. W większości regionów liczba ta jest wyższa niż średnia. Również 
wojewódzkie struktury wieku znacznie różnią się od siebie, zwłaszcza kobiet. Dla mężczyzn 
większość regionów wyróżnia się starszą strukturą wieku niż ogólnopolska. W miastach i na wsi 
sytuacja wygląda odmiennie. O ile w miastach ponad połowa regionów charakteryzuje się liczbą 
pracujących wyższą od średniej wojewódzkiej, o tyle na wsi – połowa. Prawie we wszystkich 
województwach występuje przewaga pracujących mieszkańców miast. Ponadto, przeważają 
regiony o średniej strukturze wieku ludności miejskiej, a na wsi – w podobnym stopniu – o 
młodej i starej.  
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Informacje dotyczące wskaźnika zatrudnienia są nieco inne niż wynikające z analizy 
liczby pracujących. Niewielkiemu zróżnicowaniu przestrzennemu towarzyszy fakt, że dla 
połowy województw miara ta ma wartość wyższa niż notowana dla Polski. We wszystkich 
regionach jest ona większą dla mężczyzn. W podobnej liczbie województw wskaźnik 
zatrudnienia jest wyższy lub niższy we wszystkich grupach wieku podobnie jak dla Polski, ale  
w wielu regionach tylko w niektórych grupach wieku. Podobnie sytuacja przedstawia się dla 
kobiet i mężczyzn i zasadniczo dotyczy tych samych województw. Nieco inny obraz 
otrzymujemy w przekroju miasta-wieś. O ile większość województw charakteryzuje się 
wyższym wskaźnikiem zatrudnienia mieszkańców miast od ogólnopolskiego to na wsi – ich 
liczba jest nieznacznie mniejsza. W większości województw wartość tej miary jest wyższa na 
wsi. Między województwami obserwujemy niewielkie podobieństwo ze względu na rozkład 
wskaźnika zatrudnienia według wieku. Jeżeli już występuje to dotyczy głównie przypadku, gdy 
wartości tej miary są wyższe lub niższe od wyznaczonego dla kraju we wszystkich grupach wieku. 

Grupą ludności szczególnie dotkliwie odczuwającą złą sytuację na rynku pracy są osoby 
bezrobotne. W większości województw liczba bezrobotnych jest wyższa od średniej 
wojewódzkiej oraz dominuje młoda lub średnia struktura wieku. Podobnie sytuacja przedstawia 
się zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn, chociaż nie dotyczy tych samych województw. Prawie 
we wszystkich regionach przeważają bezrobotni mężczyźni. Miejsce zamieszkania istotnie 
różnicuje liczbę bezrobotnych. Ponad połowa regionów odznacza się wyższą liczbą 
bezrobotnych mieszkańców miast od średniej wojewódzkiej, a w stosunku do bezrobotnej 
ludności wsi – połowa. We wszystkich regionach obserwujemy przewagę bezrobotnych osób 
mieszkających w miastach. Struktura wieku bezrobotnych według województw jest bardzo 
zróżnicowana i nie dotyczy tych samych regionów w miastach i na wsi.  

Miarą najczęściej stosowaną do oceny kondycji rynku pracy jest stopa bezrobocia.  
W ujęciu przestrzennym jest ona znacznie zróżnicowana i w ponad połowie województw jest 
wyższa od odnotowanej dla Polski. Podobnie sytuacja przedstawia się dla kobiet i mężczyzn. 
Prawie we wszystkich regionach stopa bezrobocia jest wyższa wśród kobiet. Oceniając sytuację 
województw według grup wieku ludności można zauważyć, że w niektórych regionach jest ona 
gorsza niż ogólnopolska jedynie dla młodszych lub starszych albo tylko środkowych grup wieku, 
zarówno w zbiorowości kobiet jak i mężczyzn. Miejsce zamieszkania wpływa istotnie na poziom 
stopy bezrobocia. W większości województw jest ona wyższa w miastach i w przeciwieństwie 
do wsi, w ponad połowie regionów niższa niż dla kraju. Większość regionów odznacza się 
również wyższą stopa bezrobocia we wszystkich grupach wieku od zaobserwowanej dla Polski, 
w obu badanych zbiorowościach.  

Reasumując, przeprowadzone rozważania dotyczące uczestników rynku pracy prowadzą 
do wniosku, że przy ocenie ich przestrzennego zróżnicowania należy uwzględniać ich 
charakterystykę demograficzną. Ponadto, w zależności od celu analizy powinna być ona 
prowadzona albo przy wykorzystaniu liczb bezwzględnych lub na podstawie współczynników 
czy wskaźników. Należy bowiem pamiętać, iż w zależności od przyjętych miar uzyskujemy 
informacje mogące znacznie się różnić. 
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