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INFORMACJE SYGNALNE 

Osoby powyżej 50. roku życia na rynku pracy 
w 2017 r. 
 

W Polsce w 2017 r. w porównaniu z poprzednim rokiem 
zaobserwowano wzrost liczby aktywnych zawodowo 
powyżej 50. roku życia wynikający ze zwiększenia liczby 
pracujących i zmniejszenia liczby bezrobotnych. W tym 
czasie zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo. 
Przełożyło się to na wzrost współczynnika aktywności 
zawodowej oraz wskaźnika zatrudnienia przy 
jednoczesnym spadku stopy bezrobocia. 

 

Współczynnik aktywności zawodowej dla ludności powyżej 50. roku życia w Polsce w 2017 r. 
wyniósł 34,4%. Był on o 22,0 p. proc. niższy niż dla ludności ogółem i wyższy niż 
w poprzednim roku o 0,3 p. proc.  W stosunku do poprzedniego roku liczba aktywnych 
zawodowo powyżej 50. roku życia zwiększyła się o 65 tys. osób. Nieznacznie większy wpływ 
miał na to wzrost liczby aktywnych zawodowo kobiet, których przybyło 34 tys. W 2017 r. 
co czwarta kobieta powyżej 50. roku życia była aktywna zawodowo (27,3%). W przypadku 
mężczyzn w tym samym wieku współczynnik aktywności zawodowej był znacznie wyższy  
i wyniósł 43,4%.  

 

Wykres 1. Aktywni i bierni zawodowo (lewa oś) oraz współczynnik aktywności zawodowej (prawa oś) 
osób powyżej 50. roku życia  

 

W Polsce w 2017 r. pracowało 4543 tys. osób powyżej 50. roku życia. W porównaniu z rokiem 
poprzednim liczba pracujących w tej grupie wiekowej zwiększyła się o 2,2%. Wzrost liczby 
pracujących wystąpił niezależnie od płci, ale w większym stopniu wśród mężczyzn, których 
przybyło 52 tys. W tym czasie wśród pracujących nadal przeważali mężczyźni (55,5%).  
Biorąc pod uwagę odsetek pracujących w ogólnej liczbie ludności zauważyć można, że w skali 
roku wystąpił nieznaczny wzrost tego wskaźnika dla osób powyżej 50. roku życia o 0,6 p. proc. 
Większy wzrost odnotowano wśród mężczyzn (o 0,7 p. proc.) niż wśród kobiet (o 0,5 p. proc.). 
Podobnie jak w przypadku współczynnika aktywności zawodowej, wyższy wskaźnik 
zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia wystąpił wśród mężczyzn (41,8%) i był o 15,4 p. proc. 
wyższy niż w  grupie kobiet (26,4%). 
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Wykres 2. Pracujący i bezrobotni (lewa oś) oraz wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia (prawa oś)  
osób powyżej 50. roku życia 

 

W 2017 r. wśród osób aktywnych zawodowo powyżej 50. roku życia było 168 tys. bezrobotnych. 
Nadal wśród bezrobotnych większość stanowili mężczyźni – ich udział wyniósł 58,3%. W skali 
roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 16,4%. W większym stopniu wpływ na to miał 
spadek liczby bezrobotnych mężczyzn, których ubyło o 21 tys. Stopa bezrobocia osób powyżej 
50. roku życia w Polsce w 2017 r. wyniosła 3,6%. W porównaniu z poprzednim rokiem 
natężenie bezrobocia zmniejszyło się o 0,7 p. proc. Biorąc pod uwagę płeć, wyższy poziom 
omawianego zjawiska odnotowano wśród mężczyzn niż wśród kobiet (3,7% wobec 3,4%).  

Pracujący i bezrobotni powyżej 50. roku życia według wybranych grup wiekowych 

W trakcie 2017 r. w analizowanej grupie wieku wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn był wyższy 
niż dla kobiet. W IV kwartale 2017 r. najwyższą wartość osiągnął dla mężczyzn i kobiet 
w przedziale wiekowym 50-54 lata (odpowiednio 79,7% i 73,6%). W tej grupie wiekowej, 
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, odnotowano wzrost omawianego 
wskaźnika wśród mężczyzn (o 1,1 p. proc.) i wśród kobiet (1,0 p. proc.). W tym samym czasie 
miał miejsce wzrost wskaźnika zatrudnienia w większości analizowanych grup wiekowych. 
Wśród kobiet największy wzrost tego wskaźnika wystąpił dla osób w wieku 55-59 lat 
(o 1,3 p. proc.), a wśród mężczyzn – dla osób wieku 60-64 lata (o 3,4 p. proc.). 

 

Wykres 3. Wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50. roku życia według płci i grup wiekowych  
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W IV kwartale 2017 r. w odniesieniu do sytuacji sprzed roku wzrost liczby pracujących 
odnotowano wśród osób w wieku 60-64 lata. Wpływ na to miał wzrost pracujących mężczyzn, 
których przybyło 47 tys. W tym samym czasie największy spadek odnotowano wśród osób 
w przedziale wiekowym od 55 do 59 lat. W większym stopniu przyczynił się do tego spadek 
liczby pracujących kobiet, których ubyło 30 tys. 

 

Wykres 4. Pracujący powyżej 50. roku życia według płci i grup wiekowych 

 

W IV kwartale 2017 r. liczba bezrobotnych powyżej 50. roku życia wyniosła 142 tys. i była 
niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku o 45 tys. (spadek o 24,1%). W tym czasie 
wśród pięcioletnich grup wiekowych najbardziej zmniejszyła się liczebność bezrobotnych 
w wieku 55-59 lat, przy czym większy spadek w tej grupie wiekowej wystąpił wśród mężczyzn. 
W stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano nieznaczny wzrost bezrobotnych 
mężczyzn w wieku 60-64 lata. 

 

Wykres 5. Bezrobotni powyżej 50. roku życia według płci i grup wiekowych 

 

 

Wśród osób powyżej 50. roku 
życia w IV kwartale 2017 r.  
w porównaniu z analogicznym 
okresem poprzedniego roku 
najbardziej zmniejszyła się 
liczba bezrobotnych mających 
od 55 do 59 lat, których ubyło 
24 tys.  
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Wykres 6. Stopa bezrobocia powyżej 50. roku życia według grup wiekowych 

 

 

W IV kwartale 2017 r. najwyższa stopa bezrobocia w badanej zbiorowości wystąpiła wśród 
osób w wieku 55-59 lat (3,4%). W tym przedziale wiekowym nastąpił największy spadek stopy 
bezrobocia (o 1,2 p. proc.) w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. 
W odniesieniu do poprzedniego kwartału minimalny wzrost stopy bezrobocia odnotowano 
wśród osób w wieku od 60 do 64 lat (o 0,4 p. proc.). 
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