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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 

W IV KWARTALE 2006 R. 
 

 
 

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) w województwie podlaskim jest prowadzone w ramach 
ogólnopolskiego programu badań statystycznych. Realizowane jest przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej  
w cyklu kwartalnym, zgodnie z metodologią opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (Internatio-
nal Labour Organization). W każdym z 13 tygodni kwartału badana jest 1/13 część kwartalnej próby wylosowa-
nych mieszkań (tzw. badany tydzień, czyli siedem kolejnych dni od poniedziałku do niedzieli). Podmiotami bada-
nia są osoby w wieku 15 lat i więcej. Wyniki badania uogólniane są na populację generalną. 

Podstawowym celem badania jest uzyskiwanie bieżących danych o sytuacji na rynku pracy. 
Z punktu widzenia analizy rynku pracy ludność  

w wieku 15 lat i więcej można podzielić – zgodnie  
z międzynarodowymi standardami – na trzy podsta-
wowe kategorie: pracujący, bezrobotni i bierni zawo-
dowo. Pracujący i bezrobotni tworzą kategorię ak-
tywnych zawodowo. 

Pracujący – osoby w wieku 15 lat i więcej, które w badanym tygodniu wykonywały przez co najmniej 1 godzinę 
pracę przynoszącą zarobek lub dochód oraz te, które miały pracę, ale jej czasowo nie wykonywały (np. z powodu 
choroby, urlopu, przerwy w działalności zakładu). 

Bezrobotni – osoby w wieku 15-74 lata pozostające bez pracy, aktywnie jej poszukujące oraz gotowe do jej 
podjęcia w ciągu kolejnych dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 

Bierni zawodowo – osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezro-
botne. 

Współczynnik aktywności zawodowej – udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludno-
ści w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). 

Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat 
i więcej (ogółem lub danej grupy). 

Stopa bezrobocia – udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wie-
ku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). 

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. 
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W IV kwartale 2006 r. zbiorowość ludności aktywnej zawodowo w województwie podlaskim liczyła  

471 tys., a biernych zawodowo – 424 tys.  

Tabl. 1 Aktywni i bierni zawodowo w IV kwartale 2006 r. 

Aktywni zawodowo 
Ogółem 

razem pracujący bezrobotni 
Bierni  

zawodowo Wyszczególnienie 
w tysiącach 

O g ó ł e m ......................................  895 471 420 51 424 
Według płci 

Mężczyźni .......................................  425 261 236 25 164 
Kobiety ............................................  470 211 184 26 260 

Według miejsca zamieszkania 
Miasta ..............................................  526 278 241 36 249 
Wieś ................................................  369 194 179 15 175 

Według wieku 
15-24 lata ........................................  162 36 26 10 126 
25-34 ...............................................  166 142 126 17 24 
35-44 ...............................................  130 117 106 11 13 
45-54 ...............................................  158 127 117 11 31 
55 lat i więcej ..................................  278 48 46 . 230 

Według poziomu wykształcenia 
Wyższe ............................................  120 102 98 . 18 
Policealne i średnie zawodowe ........  198 127 112 16 71 
Średnie ogólnokształcące ................  86 33 29 . 52 
Zasadnicze zawodowe .....................  178 127 112 14 52 
Gimnazjalne, podstawowe, niepełne      

podstawowe i bez wykształcenia      
szkolnego ...................................  313 82 69 13 231 

 
W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszy-

ła się o 28 tys. (tj. o 5,6%), natomiast populacja biernych zawodowo wzrosła o 18 tys. (tj. o 4,4%). Najwięk-

sze zmiany zaszły w grupie osób bezrobotnych, której liczebność spadła o 27 tys. (tj. o 34,6%). 

W odniesieniu do III kwartału 2006 r. liczba ludności aktywnej zawodowo zmieniła się nieznacznie 

(mniej niż o 1%), przy czym zbiorowość bezrobotnych powiększyła się o 7 tys. osób (tj. o 15,9%), zaś liczba 

osób pracujących uległa zmniejszeniu również o 7 tys. (tj. o 1,6%). Populacja biernych zawodowo wzrosła  

w tym okresie o 27 tys. osób (tj. o 6,8%). 

Opisane powyżej zmiany spowodowały wzrost obciążenia pracujących osobami niepracującymi. W IV kwar-

tale 2006 r. na 1000 pracujących przypadało 1131 niepracujących (w miastach – 1183, a na wsi – 1061), 

podczas gdy w ostatnim kwartale 2005 r. wskaźnik ten wyniósł 1147, a w III kwartale 2006 r. – 1033. 
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Aktywni zawodowo    
  

 
Współczynnik aktywności zawodowej w IV kwartale 2006 r. wynosił 52,6%, co oznacza, że osoby aktywne 

zawodowo stanowiły 52,6% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W stosunku do ostatniego kwartału 2005 r. 

współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się o 2,5 pkt, a jego spadek zaobserwowano zarówno w gru-

pie kobiet (o 3,3 pkt), jak i mężczyzn (o 1,3 pkt). Zmniejszeniu uległ również udział aktywnych zawodowo 

wśród ludności w wieku 15 lat i więcej zamieszkałej na wsi (o 6,6 pkt). Odmienną sytuację zaobserwowano  

w miastach, gdzie w analizowanym okresie współczynnik aktywności zawodowej wzrósł o 0,7 pkt. W porów-

naniu z poprzednim kwartałem 2006 r. odsetek aktywnych zawodowo zmniejszył się o 1,7 pkt, przy czym spa-

dek odnotowano we wszystkich kategoriach ludności wyodrębnionych według płci i miejsca zamieszkania.  

W IV kwartale 2006 r. współczynnik aktywności 

zawodowej w miastach i na wsi ukształtował się na 

zbliżonym poziomie i wynosił odpowiednio 52,9% 

i 52,6%. Omawiany wskaźnik był natomiast bardzo 

zróżnicowany w zależności od płci. Łączny udział 

pracujących i bezrobotnych w ogólnej populacji 

mężczyzn w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 

2006 r. osiągnął 61,4%, podczas gdy wśród kobiet 

był aż o 16,5 pkt niższy i wynosił 44,9%.  

Biorąc pod uwagę wiek, najwyższy poziom współczynnika aktywności zawodowej zaobserwowano wśród 

osób mieszczących się w przedziale wiekowym 35-44 lata.  

Pracujący         
  

 
W IV kwartale 2006 r. pracujący stanowili 46,9% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (tzn. na tym po-

ziomie ukształtował się wskaźnik zatrudnienia) i 89,2% ludności aktywnej zawodowo. Wskaźniki te były 

wyższe od zanotowanych przed rokiem, kiedy to wynosiły odpowiednio 46,6% i 84,6%. W poprzednim 

kwartale 2006 r. udział pracujących w wyżej wymienionych grupach ludności był większy; wówczas wśród 

aktywnych zawodowo 90,5% stanowiły osoby pracujące, a wskaźnik zatrudnienia osiągnął poziom 49,1%.  

 

Tabl. 2 Współczynnik aktywności zawodowej 

2006 2005 
IV kwartał III kwartał IV kwartał Wyszczególnienie 

w % 

O g ó ł e m ................. 55,1 54,3 52,6 
mężczyźni ............. 62,7 62,7 61,4 
kobiety .................. 48,2 47,0 44,9 

Miasta ........................ 52,2 54,2 52,9 

Wieś ........................... 59,2 54,5 52,6 
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W IV kwartale 2006 r. wskaźnik zatrudnienia, 

podobnie jak współczynnik aktywności zawodowej, 

znacznie różnił się w grupach wyodrębnionych 

według płci, zaś mniejsze zróżnicowanie wystąpiło 

pomiędzy miastem a wsią. W populacji mężczyzn 

omawiany wskaźnik ukształtował się na poziomie 

55,5%, a wśród kobiet – 39,1%. W porównaniu  

z ostatnim kwartałem 2005 r. wzrósł on zarówno  

w grupie mężczyzn, jak i kobiet odpowiednio o 0,4 

i 0,2 pkt. Udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej w miastach zwiększył się  

w tym okresie o 4,1 pkt, podczas gdy na wsi spadł o 4,3 pkt. W odniesieniu do III kwartału 2006 r. wskaźnik 

zatrudnienia zmniejszył się bardziej w populacji kobiet (o 3,1 pkt) niż mężczyzn (o 1,8 pkt). Spadek omawia-

nego wskaźnika zanotowano także w obydwu grupach wydzielonych ze względu na miejsce zamieszkania. 

Zarówno wśród ludności miejskiej, jak i wiejskiej zmniejszył się on o 2,2 pkt.  
 

 
 
Biorąc pod uwagę strukturę wiekową populacji pracujących w IV kwartale 2006 r., stwierdzono, że naj-

mniej liczne były skrajne grupy wiekowe (15-24 lata oraz 55 lat i więcej). Udział każdej z pozostałych grup 

w ogólnej liczbie pracujących wahał się od 25 do 30%. W stosunku do analogicznego kwartału roku po-

przedniego odnotowano zmniejszenie wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 15-24 lata (o 6,1 pkt) 

oraz 55 lat i więcej (o 2,7 pkt), natomiast w pozostałych grupach wiekowych nastąpił wzrost analizowanego 

wskaźnika w granicach 2-6 pkt. W porównaniu z III kwartałem 2006 r. we wszystkich kategoriach ludności 

wyodrębnionych pod względem wieku zaobserwowano spadek wskaźnika zatrudnienia, a największy stwier-

dzono w populacji osób w wieku 15-24 lata (o 6,5 pkt). 
 

 
 

 

Tabl. 3 Wskaźnik zatrudnienia 

2006 2005 
IV kwartał III kwartał IV kwartałWyszczególnienie 

w % 

O g ó ł e m ...................  46,6 49,1 46,9 
mężczyźni ...............  55,1 57,3 55,5 
kobiety ....................  38,9 42,2 39,1 

Miasta ..........................  41,7 48,0 45,8 

Wieś .............................  52,8 50,7 48,5 
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Analizując strukturę pracujących według poziomu wykształcenia w IV kwartale 2006 r., można zauważyć, 

że wśród pracujących najwięcej było osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (26,7%) 

oraz zasadniczym zawodowym (26,7%), zaś najmniejszą zbiorowość tworzyły osoby posiadające wykształ-

cenie średnie ogólnokształcące (6,9%). W odniesieniu do ostatniego kwartału 2005 r. największy wzrost 

wskaźnika zatrudnienia zanotowano w grupie osób legitymujących się wykształceniem wyższym (o 9,0 pkt) 

oraz średnim ogólnokształcącym (o 4,6 pkt), zaś zdecydowany spadek zaobserwowano w zbiorowości osób  

z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 4,8 pkt). W porównaniu z poprzednim kwartałem 2006 r. 

wzrost wskaźnika zatrudnienia zaobserwowano tylko w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie 

(o 2,2 pkt). W pozostałych grupach poziom tego wskaźnika zmniejszył się, przy czym największy spadek 

zanotowano w populacji osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 4,1 pkt) oraz policealnym  

i średnim zawodowym (o 3,4 pkt).  

 
Bezrobotni         
  

 
W IV kwartale 2006 r. liczba bezrobotnych wynosiła 51 tys. i była o 34,6% niższa w porównaniu z zano-

towaną w analogicznym okresie 2005 r. Spadek bezrobocia obserwowany na przestrzeni roku nastąpił za-

równo w populacji mężczyzn (o 9 tys., tj. o 26,5%), jak i kobiet (o 18 tys., tj. o 40,9%). W obydwu zbioro-

wościach wyodrębnionych według miejsca zamieszkania liczba bezrobotnych również uległa zmniejszeniu: 

w miastach o 33,3%, a na wsi o 37,5%. W odniesieniu do III kwartału 2006 r. zaobserwowano natomiast 

zwiększenie populacji osób bezrobotnych o 7 tys., tj. o 15,9%. Wzrost dotyczył wszystkich grup wydzielo-

nych ze względu na płeć i miejsce zamieszkania. 

Analizując wiek bezrobotnych, stwierdzono, że w IV kwartale 2006 r. najbardziej liczną zbiorowość sta-

nowiły osoby mające od 25 do 34 lat (aż 33,3% ogółu bezrobotnych), zaś najmniejszą grupę tworzyły osoby 

55-letnie i starsze. Udział pozostałych grup wiekowych wynosił od 19,6% (osoby w wieku 15-24 lata) do 

21,6% (ludność w wieku 35-44 lata i 45-54 lata).  

Pod względem poziomu wykształcenia najmniejszą grupę stanowili bezrobotni legitymujący się wykształ-

ceniem wyższym i średnim ogólnokształcącym, natomiast najliczniejszą zbiorowość tworzyły osoby posia-

dające wykształcenie policealne i średnie zawodowe (31,4%). Udział osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 27,5%, natomiast z najniższym poziomem wykształce-

nia i bez wykształcenia szkolnego – 25,5%. 

Stopa bezrobocia w IV kwartale 2006 r. osią-

gnęła 10,8% i w odniesieniu do ostatniego kwarta-

łu 2005 r. uległa znacznemu obniżeniu (o 4,8 pkt). 

Największy spadek stopy bezrobocia odnotowano 

wśród osób mieszkających w miastach (o 7,2 pkt). 

Pomimo tak istotnej zmiany, stopa bezrobocia dla 

mieszkańców miast pozostała nadal zdecydowanie 

wyższa niż dla mieszkańców wsi (12,9% wobec 

7,7%). Znacznie zmniejszyła się również stopa 

bezrobocia wśród kobiet – o 7,1 pkt. Mimo tak 

Tabl. 4 Stopa bezrobocia według płci  
i miejsca zamieszkania 

2006 2005 
IV kwartał III kwartał IV kwartałWyszczególnienie 

w % 

O g ó ł e m .................... 15,6 9,3 10,8 
mężczyźni ................ 12,5 8,7 9,6 
kobiety ..................... 19,4 10,1 12,3 

Miasta ........................... 20,1 11,3 12,9 

Wieś .............................. 10,3 7,1 7,7 
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dużego spadku, utrzymała się ona na wyższym poziomie niż stopa bezrobocia wśród mężczyzn, która  

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego uległa zmniejszeniu o 2,9 pkt. W odniesieniu do  

III kwartału 2006 r. nastąpiło zwiększenie stopy bezrobocia o 1,5 pkt. Obserwowany wzrost bardziej doty-

czył populacji kobiet niż mężczyzn (2,2 pkt wobec 0,9 pkt), a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania był więk-

szy w miastach niż na wsi (1,6 pkt wobec 0,6 pkt). 

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród 

ludzi młodych, dopiero wkraczających na rynek 

pracy. W IV kwartale 2006 r. stopa bezrobocia dla 

osób w wieku 15-24 lata wynosiła aż 27,8%. Naj-

niższa stopa bezrobocia charakteryzowała nato-

miast ludność w wieku 55 lat i więcej. W analizo-

wanym okresie ukształtowała się ona w tej grupie 

osób na poziomie 4,2%. Udział bezrobotnych w po-

pulacji aktywnych zawodowo dla pozostałych grup wiekowych rozkładał się pomiędzy 8,7% (osoby w wie-

ku 45-54 lata) a 12,0% (osoby w wieku 25-34 lata). W skali roku najbardziej zauważalną poprawę na rynku 

pracy stwierdzono w przypadku osób w wieku 25-34 lata. Natężenie stopy bezrobocia dla tej grupy zmniej-

szyło się o 8,9 pkt. W pozostałych przedziałach wiekowych również zanotowano spadek stopy bezrobocia 

(od 1,2 pkt do 3,8 pkt). W stosunku do poprzedniego kwartału 2006 r. zaobserwowano niewielki wzrost sto-

py bezrobocia w większości grup wyodrębnionych według wieku. Wyjątek stanowiły osoby mające od 35 do 

44 lat; w tej grupie wiekowej stopa bezrobocia w analizowanym okresie wzrosła aż o 4,0 pkt. 

Najniższy odsetek bezrobotnych ob-

serwuje się wśród osób z wykształce-

niem wyższym. W IV kwartale 2006 r. 

stopa bezrobocia dla tej grupy wynosiła 

3,9%. Najwięcej bezrobotnych notuje się 

natomiast wśród osób bez przygotowania 

zawodowego i o najniższym poziomie wy-

kształcenia. W IV kwartale 2006 r. w po-

pulacji osób z wykształceniem gimnazjal-

nym, podstawowym, niepełnym podsta-

wowym i bez wykształcenia szkolnego stopa bezrobocia osiągnęła 15,9%. W ciągu roku największy spadek 

stopy bezrobocia zanotowano w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące  

(o 16,5 pkt) oraz wyższe (o 7,2 pkt). Zaobserwowano także, że stopa bezrobocia dla osób z najniższym po-

ziomem wykształcenia i bez wykształcenia szkolnego utrzymała się na niemalże niezmienionym poziomie. 

W odniesieniu do poprzedniego kwartału 2006 r. odnotowano natomiast spadek natężenia stopy bezrobocia 

wśród osób legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 3,7 pkt) i wyższym (o 1,5 pkt). 

W grupie osób posiadających wykształcenie średnie zawodowe i policealne stopa bezrobocia zmieniła się 

nieznacznie. W przypadku ludności z najniższym poziomem wykształcenia natężenie bezrobocia wzrosło  

z 6,6% do 15,9%. Najprawdopodobniej miało to związek z sezonowością prac wykonywanych często przez 

Tabl. 5 Stopa bezrobocia według wieku 

2006 2005 
IV kwartał III kwartał IV kwartałWiek 

w % 

15-24 lata ....................... 31,6 26,1 27,8 

25-34 ............................. 20,9 11,5 12,0 

35-44 ............................. 10,7 5,4 9,4 

45-54 ............................. 12,5 8,4 8,7 

55 lat i więcej ................ 5,4 . 4,2 

Tabl. 6 Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia 

2006 2005 
IV kwartał III kwartał IV kwartał Poziom wykształcenia 

w % 

Wyższe ........................................... 11,1 5,4 3,9 

Policealne i średnie zawodowe ...... 16,7 12,4 12,6 

Średnie ogólnokształcące ............... 28,6 15,8 12,1 

Zasadnicze zawodowe .................... 14,7 9,1 11,0 

Gimnazjalne, podstawowe, niepełne    
podstawowe i bez wykształcenia     
szkolnego .................................. 15,8 6,6 15,9 
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tę grupę osób. W ciągu kwartału stopa bezrobocia dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

zwiększyła się o 1,9 pkt. 

 
Bierni zawodowo 
  

 
W IV kwartale 2006 r. zbiorowość biernych zawodowo stanowiła 47,4% ogółu ludności w wieku 15 lat  

i więcej. Ich odsetek zwiększył się o 2,5 pkt w odniesieniu do analogicznego okresu 2005 r. i o 1,7 pkt w po-

równaniu z poprzednim kwartałem 2006 r. 

W ostatnim kwartale 2006 r. kobiety stanowiły zdecydowaną większość populacji biernych zawodowo 

(61,3%), podczas gdy w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej ich udział ukształtował się na po-

ziomie 52,5%.  

W analizowanym okresie na 1000 osób aktywnych zawodowo przypadało 900 osób biernych zawodowo, 

przy czym proporcje te w grupie mężczyzn i kobiet były bardzo odmienne i kształtowały się odpowiednio na 

poziomie 1000:628 i 1000:1232. W IV kwartale 2005 r. na 1000 aktywnych zawodowo przypadało 814 bier-

nych zawodowo (odpowiednio 596 mężczyzn i 1075 kobiet), zaś w III kwartale 2006 r. wskaźnik ten wynosił 

841 (odpowiednio 594 mężczyzn i 1128 kobiet).  

Rozkład biernych zawodowo według miejsca zamieszkania kształtował się analogicznie do rozkładu ludno-

ści ogółem według tej kategorii. W IV kwartale 2006 r. udział zamieszkujących miasta w populacji osób bier-

nych zawodowo oraz w ludności ogółem wynosił odpowiednio 58,7% i 58,8%. W porównaniu z IV kwarta-

łem 2005 r. odsetek ludności biernej zawodowo mieszkającej w miastach zmniejszył się o 1,6 pkt, natomiast 

w odniesieniu do poprzedniego kwartału 2006 r. zanotowano wzrost o 0,3 pkt. 
 

 
 

Analiza biernych zawodowo w podziale na grupy wiekowe w ostatnim kwartale 2006 r. ukazuje, że naj-

liczniejszą część omawianej populacji tworzyły osoby 55-letnie i starsze (54,2%). Kolejną pod względem 

udziału grupę stanowiły osoby w wieku 15-24 lata (29,7%). W porównaniu z analogicznym kwartałem 2005 r. 

znaczny wzrost liczby biernych zawodowo zanotowano w grupie wiekowej 25-34 lata – o 33,3%. Osób  

w wieku 15-24 lata przybyło o 8,6%, a w wieku 55 lat i więcej – o 2,2%. Liczebność pozostałych grup wie-

kowych omawianej populacji uległa zmniejszeniu, przy czym wśród osób w wieku 35-44 lata spadek wynosił 

13,3%, a w grupie 45-54-latków – 3,1%. W stosunku do poprzedniego kwartału 2006 r. największy przyrost 

liczby osób biernych zawodowo stwierdzono w grupie wiekowej 45-54 lata (o 29,2%) oraz 15-24 lata  

(o 20,0%), natomiast wśród osób w wieku 35-44 lata zaobserwowano spadek liczebności biernych zawodowo 

(o 18,8%). 
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W omawianym okresie, w porównaniu z IV kwartałem 2005 r., w grupie biernych zawodowo zmniejszyła 

się liczba osób z wykształceniem wyższym (o 14,3%). W innych kategoriach ludności biernej zawodowo 

wyodrębnionych ze względu na poziom wykształcenia, zaobserwowano wzrost liczebności, przy czym naj-

większy stwierdzono w grupie osób posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe – o 14,5%. 

W pozostałych grupach był on niewielki i kształtował się na poziomie od 2 do 5%. W odniesieniu do  

III kwartału 2006 r. także zanotowano spadek liczby osób biernych zawodowo legitymujących się wykształ-

ceniem wyższym – o 14,3%. Liczebność każdej z pozostałych grup zwiększyła się natomiast o kilkanaście 

procent, i tak w grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym wzrost wyniósł 15,6%, zasadni-

czym zawodowym – 13,0%, a policealnym i średnim zawodowym – 12,7%, 

Główną przyczynę bierności zawodowej w IV kwartale 2006 r. stanowiła emerytura. Była ona powodem 

bierności zawodowej dla 44,3% ogółu nieaktywnych zawodowo, a 28,5% omawianej populacji to osoby 

bierne z powodu nauki i uzupełniania kwalifikacji. Do ważnych przyczyn bierności zawodowej należały 

również: 

− choroba lub niepełnosprawność (13,0%), 

− zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy (2,8%), 

− powody osobiste lub rodzinne (2,6%). 

 
 

 
 
Opracowanie: Wydział Badań Ankietowych oraz Wydział Analiz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 


