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U w a g a. Od II kwartału 2006 r. dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia, wcześniej (z wy-

jątkiem osób w wieku 15 lat) były liczone według roku urodzenia. 

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania, zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi o wartości 

mniejszej niż 15 tys. W niniejszym opracowaniu w przypadku danych mniejszych niż 5 tys. nie podano konkretnych 

wartości ze względu na wysoki losowy błąd próby; dane te zastąpiono znakiem umownym: „.” (kropka). 

Sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych 

przy uogólnianiu wyników badania. 

 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 
    

 

W IV kwartale 2011 r. w województwie podlaskim ogólna liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wynio-

sła 965 tys., przy czym zbiorowość osób aktywnych zawodowo liczyła 541 tys., a biernych zawodowo  

– 424 tys. 

Tabl. 1. Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2011 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Bierni  
zawodowo razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach 

O g ó ł e m  ......................................  965 541 486 55 424 

Według płci 

Mężczyźni  .......................................  461 293 266 27 168 
Kobiety  ............................................  504 248 220 28 256 

Według miejsca zamieszkania 

Miasta  ..............................................  597 344 303 41 252 
Wieś  ................................................  368 196 183 13 171 

Według wieku 

15–24 lata  ........................................  157 50 36 14 107 
25–34  ..............................................  175 152 134 18 23 

35–44  ..............................................  144 131 123 9 13 

45–54  ..............................................  169 140 130 10 29 

55 lat i więcej  ..................................  319 67 63 . 252 

Według poziomu wykształcenia 

Wyższe  ............................................  175 142 133 10 32 
Policealne i średnie zawodowe  ........  222 153 138 15 69 

Średnie ogólnokształcące  ................  92 44 36 8 48 

Zasadnicze zawodowe  .....................  203 141 127 14 62 

Gimnazjalne, podstawowe, niepełne      
podstawowe i bez wykształcenia      
szkolnego  ...................................  273 60 52 8 212

 

W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ograniczeniu uległa zarówno liczba osób aktyw-

nych – o 3 tys. (o 0,6%), jak i biernych zawodowo – o 28 tys. (o 6,2%). Zbiorowość pracujących zmniejszyła 

się o 9 tys. (o 1,8%), natomiast liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 6 tys. (o 12,2%). W odniesieniu 

do III kwartału 2011 r. odnotowano spadek liczebności populacji aktywnych zawodowo o 16 tys. (o 2,9%) 

oraz biernych zawodowo o 5 tys. (o 1,2%). Na przestrzeni kwartału liczba osób pracujących zmniejszyła się 

o 25 tys. (o 4,9%), natomiast osób bezrobotnych wzrosła o 9 tys. (o 19,6%). 
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AKTYWNI ZAWODOWO 
 

 

Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2011 r. ukształtował się na poziomie 56,1%, co 

oznacza, że na 100 osób w wieku 15 lat i więcej przypadało 56 osób aktywnych zawodowo. W stosunku do 

analogicznego okresu 2010 r. jego wartość wzrosła o 1,5 pkt proc., natomiast w porównaniu z poprzednim 

kwartałem zmniejszyła się o 0,4 pkt proc. 

Utrzymało się znaczne zróżnicowanie omawianego wskaźnika w zależności od płci. Łączny udział pracu-

jących i bezrobotnych w ogólnej populacji mężczyzn w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2011 r. wyniósł 

63,6%, podczas gdy w grupie kobiet ukształtował się 

na poziomie 49,2%. Na przestrzeni roku zaobserwo-

wano wzrost aktywności zawodowej w obydwu gru-

pach ludności wyodrębnionych ze względu na płeć. 

Wartość analizowanego wskaźnika wśród kobiet 

zwiększyła się o 1,2 pkt proc., a w grupie mężczyzn 

– o 1,7 pkt proc. W porównaniu z III kwartałem 2011 r. 

zanotowano spadek współczynnika aktywności za-

wodowej w wyżej wymienionych grupach (w populacji kobiet – o 0,2 pkt proc., a w populacji mężczyzn  

– o 0,7 pkt proc.).  

W omawianym okresie, podobnie jak to miało miejsce w poprzednich kwartałach 2011 r., współczynnik 

aktywności zawodowej w miastach osiągnął wartość wyższą (57,6%) niż wśród ludności wiejskiej (53,3%). 

W populacjach wyodrębnionych ze względu na miejsce zamieszkania na przestrzeni roku analizowany 

wskaźnik zwiększył się po 1,4 pkt proc. zarówno wśród mieszkańców miast, jak i wsi. W odniesieniu do po-

przedniego kwartału 2011 r. odsetek aktywnych zawodowo liczony dla ludności miejskiej wzrósł o 0,2 pkt 

proc., natomiast wśród ludności wiejskiej zmniejszył się o 1,6 pkt proc. 

Analizując ludność województwa według wieku, najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zaob-

serwowano wśród osób mieszczących się w przedziałach wiekowych: 35–44 lata (91,0%), 25–34 lata (86,9%) 

i 45–54 lata (82,8%). Najmniejszy udział aktywnych zawodowo odnotowano w skrajnych grupach wieko-

Tabl. 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

Wyszczególnienie 

2010 
IV kwartał  

2011 

III kwartał IV kwartał

w % 

O g ó ł e m  ...............  54,6 56,5 56,1 

mężczyźni  ............  61,9 64,3 63,6 

kobiety  .................  48,0 49,4 49,2 

Miasta  .......................  56,2 57,4 57,6 

Wieś  .........................  51,9 54,9 53,3 
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nego wskaźnika w obydwu wyżej wymienionych grupach: w miastach – o 0,8 pkt proc., a wśród ludności za-

mieszkującej tereny wiejskie – o 2,5 pkt proc.  

Analiza populacji pracujących w IV kwartale 2011 r. pod względem wieku wykazała, że najmniej liczne 

były skrajne grupy wiekowe, tj. 15–24 lata oraz 55 lat i więcej. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących wy-

nosił odpowiednio 7,4% oraz 13,0%. Odsetek pracujących zaliczanych do pozostałych przedziałów wieko-

wych kształtował się między 25,3% a 27,6%. 
 

 

Wskaźnik określający udział pracujących w ogólnej liczbie osób w wieku 15 lat i więcej kształtował się 

na różnym poziomie w zależności od grupy wiekowej. Wśród osób w wieku 35–44 lata wskaźnik zatrudnie-

nia osiągnął wartość 85,4%, w wieku 45–54 lata – 76,9%, a w wieku 25–34 lata – 76,6%. W pozostałych 

grupach wiekowych wskaźnik był znacznie niższy, przyjmując wartość 22,9% wśród osób mieszczących się  

w przedziale 15–24 lata oraz 19,7% dla osób 55-letnich i starszych. Na przestrzeni roku wskaźnik zmniejszył 

się nieznacznie w najmłodszej grupie wiekowej, a także obejmującej osoby w wieku 45–54 lata. Jego wzrost 

zanotowano natomiast w najstarszej grupie wiekowej (o 2,0 pkt proc.) oraz wśród osób w wieku 35–44 lata 

(o 0,6 pkt proc.). W odniesieniu do III kwartału 2011 r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się wyłącznie  

w grupie osób 35–44-letnich. W pozostałych przedziałach wiekowych zaobserwowano spadek wskaźnika, 

przy czym największy dotyczył osób najmłodszych, tj. w wieku 15–24 lata (o 3,2 pkt proc.) i 25–34 lata  

(o 2,5 pkt proc.).  
 

 

Podczas analizy struktury pracujących według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2011 r. stwierdzo-

no, że w omawianej populacji największy udział miały osoby z wykształceniem policealnym i średnim za-

wodowym – 28,4%, wyższym – 27,4% oraz zasadniczym zawodowym – 26,1%. Osoby z wykształceniem 
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gimnazjalnym, podstawowym i bez wykształcenia szkolnego stanowiły 10,7% ogółu pracujących, zaś ab-

solwenci liceów ogólnokształcących – 7,4%. 

Najwyższą wartość wskaźnika zatrudnienia wynoszącą 76,0% odnotowano wśród osób z wykształceniem 

wyższym, a najniższą kształtującą się na poziomie 19,0% wśród osób legitymujących się wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym. W odniesieniu do IV kwartału 2010 r. zanotowano spadek wskaźnika w populacji 

osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące oraz gimnazjalne i niższe, a wzrost w pozosta-

łych grupach wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia, przy czym najwyższy (o 1,9 pkt proc.) 

dotyczył osób z ukończoną szkołą policealną i średnią zawodową. Na przestrzeni kwartału udział pracują-

cych w ogólnej liczbie osób w wieku 15 lat i więcej zwiększył się tylko wśród osób legitymujących się wy-

kształceniem wyższym (o 2,5 pkt proc.). W pozostałych grupach wyodrębnionych pod względem poziomu 

wykształcenia nastąpiło zmniejszenie poziomu wartości wskaźnika. Największy spadek (o 5,2 pkt proc.)  

zanotowano w populacji osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym.  

W IV kwartale 2011 r. na 1000 pracujących przypadało 986 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 

Była to sytuacja bardziej korzystna niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, kiedy to na 1000 pracu-

jących przypadało 1012 osób pozostających bez pracy. W odniesieniu do poprzedniego kwartału zaobser-

wowano natomiast wzrost obciążenia pracujących osobami niepracującymi; wówczas na 1000 pracujących 

przypadało 930 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 

 
Bezrobotni 
 

 

W IV kwartale 2011 r. liczba bezrobotnych ukształtowała się na poziomie 55 tys. i była o 6 tys.  

(o 12,2%) wyższa w porównaniu z zanotowaną w analogicznym okresie poprzedniego roku. W stosunku do 

III kwartału 2011 r. w województwie podlaskim przybyło 9 tys. (19,6%) osób bezrobotnych. Zarówno  

w skali roku, jak i na przestrzeni kwartału bardziej zwiększyła się liczba bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. 

Analiza omawianej zbiorowości według miejsca zamieszkania wykazała, że tak w odniesieniu do analogicz-

nego okresu 2010 r., jak i poprzedniego kwartału niekorzystne zmiany w większym stopniu dotyczyły 

mieszkańców miast. W ujęciu rocznym liczba bezrobotnych z obszarów wiejskich uległa nawet niewielkie-

mu zmniejszeniu.  

Analizując wiek bezrobotnych stwierdzono, że w IV kwartale 2011 r. najliczniejszą zbiorowość stanowiły 

osoby w wieku 25–34 lata (aż 32,7% ogółu bezrobotnych). Najmniejszą populację tworzyły osoby 55-letnie  

i starsze. Udziały pozostałych grup wiekowych kształtowały się następująco: 16,4% – osoby w wieku 35–44, 

18,2% – ludność w wieku 45–54 lata, a 25,5% – osoby w wieku 15–24 lata. 

Z punktu widzenia poziomu wykształcenia w ogólnej liczbie bezrobotnych zanotowano najwięcej osób 

legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (27,3%), zaś najmniej z wykształce-

niem średnim ogólnokształcącym oraz gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wy-

kształcenia szkolnego (po 14,5%).  
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W IV kwartale 2011 r. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdowały się osoby najmłodsze  

(w wieku 15–24 lata), wśród których stopa bezrobocia wyniosła 28,0%, natomiast najniższą wartość oma-

wianego wskaźnika wynoszącą 6,0% zaobserwowano 

w grupie osób w wieku 55 lat i więcej. Udział bezro-

botnych w populacji aktywnych zawodowo dla pozo-

stałych przedziałów wiekowych kształtował się na-

stępująco: 6,9% – wśród osób w wieku 35–44 lata, 

7,1% – w przypadku osób 45–54-letnich i 11,8%  

– dla osób mających 25–34 lata. W skali roku sytua- 

cja na rynku pracy pogorszyła się prawie we wszyst-

kich grupach wiekowych. Największy wzrost wartości stopy bezrobocia odnotowano w najmłodszej z nich 

(o 5,4 pkt proc.). Wyjątek stanowiły osoby 55-letnie i starsze, dla których wskaźnik natężenia bezrobocia 

uległ obniżeniu o 2,1 pkt proc. Podobne zmiany obserwowano w odniesieniu do poprzedniego kwartału. 

Spadek stopy bezrobocia (o 1,2 pkt proc.) dotyczył tylko osób najstarszych, natomiast wśród osób z pozos-

tałych wyodrębnionych przedziałów nastąpił wzrost analizowanego wskaźnika, przy czym największy  

(o 7,2 pkt proc.) wśród osób najmłodszych (w wieku 15–24 lata).  

W IV kwartale 2011 r. najniższy odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo stwierdzono w gru-

pie osób z wykształceniem wyższym, dla 

których stopa bezrobocia osiągnęła po-

ziom 7,0%. Największy udział bezrobot-

nych w grupie aktywnych zawodowo za-

notowano natomiast wśród osób legity-

mujących się wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym i wyniósł on 18,2%. 

W analizowanym okresie wartość stopy 

bezrobocia dla pozostałych grup wyod-

rębnionych według poziomu wykształcenia kształtowała się pomiędzy 9,8% a 13,3%. Zarówno na przestrze-

ni roku, jak i w skali kwartału odnotowano wzrost wartości omawianego wskaźnika we wszystkich grupach 

wyszczególnionych według posiadanego poziomu wykształcenia, zaś największy dotknął osoby z wykształ-

ceniem średnim ogólnokształcącym (odpowiednio o 4,6 pkt proc. i 3,9 pkt proc.).  

 
BIERNI ZAWODOWO 
 

 

W IV kwartale 2011 r. zbiorowość biernych zawodowo obejmowała 43,9% ogółu ludności w wieku 15 lat  

i więcej. W odniesieniu do analogicznego okresu 2010 r. odsetek ten zmniejszył się o 1,5 pkt proc., natomiast  

w porównaniu z poprzednim kwartałem nieznacznie wzrósł. 

 

Tabl. 5. Stopa bezrobocia według wieku 

Wiek 

2010 
IV kwartał 

2011 

III kwartał  IV kwartał 

w % 

15–24 lata  ..............  22,6 20,8 28,0 

25–34  .....................  9,7 9,4 11,8 

35–44  .....................  5,9 4,6 6,9 

45–54  .....................  6,7 6,2 7,1 

55 i więcej  ..............  8,1 7,2 6,0 

Tabl. 6. Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia 

Poziom wykształcenia 

2010 
IV kwartał 

2011 

III kwartał  IV kwartał 

w % 

Wyższe  .......................................... 6,3 6,7 7,0 

Policealne i średnie zawodowe  ...... 9,1 6,9 9,8 

Średnie ogólnokształcące  ............... 13,6 14,3 18,2 

Zasadnicze zawodowe  ................... 9,4 7,9 9,9 

Gimnazjalne, podstawowe, niepełne    
podstawowe i bez wykształcenia   
szkolnego .................................. 10,9 13,1 13,3 
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W omawianym kwartale zdecydowaną większość biernych zawodowo stanowiły kobiety. Ich odsetek 

osiągnął wartość 60,4%, przy udziale kobiet w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej wynoszącym 

52,2%. W stosunku do analogicznego kwartału 

2010 r. zbiorowość biernych zawodowo męż-

czyzn zmniejszyła się o 8,2%, natomiast kobiet 

– o 4,8%. W porównaniu z poprzednim kwarta- 

łem także zaobserwowano zmniejszenie oby-

dwu zbiorowości wyodrębnionych ze względu 

na płeć. Liczba biernych zawodowo mężczyzn 

zmalała o 0,6%, a kobiet – o 1,5%. Analizując 

populację biernych zawodowo przez pryzmat miejsca zamieszkania zaobserwowano, że w IV kwartale 2011 r. 

59,4% tej zbiorowości mieszkało w miastach. W porównaniu z sytuacją sprzed roku liczba biernych zawo-

dowo mieszkańców miast zmniejszyła się o 8,0%, a w przypadku populacji zamieszkującej tereny wiejskie 

spadek wyniósł 3,9%. W odniesieniu do poprzedniego kwartału liczba nieaktywnych zawodowo mieszkań-

ców miast zmniejszyła się o 4,2%, natomiast populacja biernych zawodowo mieszkańców wsi wzrosła  

o 3,0%. 
 

 
 

Struktura biernych zawodowo według grup wiekowych w IV kwartale 2011 r. nie różniła się znacząco od 

obserwowanych w poprzednich kwartałach. Najliczniejszą zbiorowość tworzyły osoby 55-letnie i starsze 

(59,4%), zaś kolejną pod względem liczebności stanowiły osoby w wieku 15–24 lata (25,3%). Udziały każ-

dej z pozostałych grup wiekowych w strukturze biernych zawodowo nie przekroczyły 7,0%. Najmniejszy 

udział w omawianej zbiorowości należał do biernych zawodowo w wieku 35–44 lata (3,1%). 

Z punktu widzenia poziomu wykształcenia, struktura biernych zawodowo w IV kwartale 2011 r. kształtowa-

ła się następująco: 50,1% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, najmniejszą grupę 

obejmującą 7,6% ogółu biernych zawodowo tworzyły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, zaś 

udziały pozostałych grup mieściły się w granicach od 11,3% do 16,3%. 
 

Tabl. 7. Bierni zawodowo według płci 
i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

2010 
IV kwartał 

2011 

III kwartał IV kwartał 

w tysiącach 

O g ó ł e m  ......................  452 429 424 
mężczyźni  ...................  183 169 168 
kobiety  ........................  269 260 256 

Miasta  ..............................  274 263 252 

Wieś  ................................  178 166 171 
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Główną przyczynę bierności zawodowej w IV kwartale 2011 r., podobnie jak w poprzednich okresach, 

stanowiła emerytura. Była ona głównym powodem braku aktywności zawodowej dla 51,4% ogółu biernych 

zawodowo, natomiast 24,1% omawianej populacji to osoby nieaktywne głównie z powodu nauki i uzupeł-

niania kwalifikacji zawodowych. Pozostałe najczęściej wymieniane jako główne przyczyny bierności zawo-

dowej to: choroba lub niepełnosprawność (10,4%), powody osobiste lub rodzinne (4,0%) oraz zniechęcenie 

bezskutecznością poszukiwań pracy (3,8%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie:  Wydział Badań Ankietowych oraz Wydział Opracowań Statystycznych Urzędu Statystycznego  

w Białymstoku. 


