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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 (Internation- 
al Labour Organization). W każdym z 13 tygodni kwartału badana jest 1/13 kwartalnej próby wylosowanych 
mieszkań (tzw. badany tydzień, czyli siedem kolejnych dni od poniedziałku do niedzieli). Podmiotami badania są 
osoby w wieku 15 lat i więcej. Wyniki badania uogólniane są na populację generalną. Od I kwartału 2010 r. pró-
ba do BAEL została dwukrotnie zwiększona i w skali kraju liczy obecnie 54,7 tys. mieszkań. 

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

w wiek
ceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy oraz 
EUROSTAT-u – na trzy podstawowe kategorie: pra-
cujący, bezrobotni i bierni zawodowo. Pracujący  
i bezrobotni tworzą kategorię aktywnych zawodowo. 

Pracujący – osoby w wieku 15 lat i więcej, które w

u 15 lat i więcej dzieli się – zgodnie z zale-

 badanym tygodniu wykonywały przez co najmniej 1 godzinę 
pr

ktywnie jej poszukujące oraz gotowe do jej 
po

bo
łczynnik aktywności zawodowej – udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludno-

śc
ółem lub danej grupy) w liczbie ludności w wieku 15 lat 

i w
otnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej zawodowo w wie-

ku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). 

acę przynoszącą zarobek lub dochód albo pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospo-
darstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem oraz te, które miały pracę, ale jej nie 
wykonywały (z powodu choroby, urlopu lub z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła do 
3 miesięcy oraz od 2006 r. powyżej 3 miesięcy i dotyczyła osób, które były pracownikami najemnymi i w tym cza-
sie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia). 

Bezrobotni – osoby w wieku 15-74 lata pozostające bez pracy, a
djęcia w ciągu kolejnych dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. Do bezrobotnych zaliczono także 

osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie 3 miesięcy oraz były gotowe tę pracę podjąć. 
Bierni zawodowo – osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezro-
tne. 
Wspó
i w wieku 15 lat i więcej (ogółem lub danej grupy). 
Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących (og
ięcej (ogółem lub danej grupy). 
Stopa bezrobocia – udział bezrob
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dług roku urodzenia. 

ch mniejszych niż 5 tys. nie podano konkretnych 
wa

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ 
    

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 we

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania, zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi o wartości 
mniejszej niż 15 tys. W niniejszym opracowaniu w przypadku dany

rtości 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. 

 

 

W I kwartale 2010 r. w województwie podlaskim ogólna liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 

982 tys., przy czym zbiorowość osób aktywnych zawodowo liczyła 523 tys., a biernych  zawodowo – 459 tys. 

Tabl. 1 Aktywni i bierni zawodowo w I kwartale 2010 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Bierni  
zawodowo razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach 

O g ó ł e ............   m  .......................... 982 523 464 60 459 

Według płci 

Mężczyźni  .......................................  473 288 251 37 185 
Kobiety  ............................................  509 235 213 22 273 

We  miejsca za zkania dług mies

Miasta  ..............................................  615 339 297 42 276 
Wieś  ................................................  368 185 167 18 183 

Według wieku 

15-24 lata  ........................................  174 51 37 15 123 
25-34  ...............................................  170 145 127 18 25 
35-44  ...............................................  146 132 121 10 15 
45-54  ...............................................  169 140 128 12 29 
55 lat i więcej  ..................................  322 55 51 5 267 

Wed oziomu wy ałcenia ług p kszt

Wyższe  ............................................  167 131 121 9 37 
Policealne i średnie zawodowe  ........  226 153 135 18 73 
Średnie ogólnokształcące  ................  104 47 38 10 56 
Zasadnicze zawodowe  .....................  199 134 117 17 65 
Gimnazjalne, podstawowe, niepełne      

podstawowe i bez wykształcenia      
szkolnego  ...................................  286 59 53 6 227 

 

W okresu rok ego liczba osób akty ch zawodow wzrosła o 4 ty  

(o 0,8%), zaś biernych zawodowo – o 17 tys. (o 3,8%). Na przestrzeni roku zwiększyła się populacja bezrobot-

ny

 

ianym 

ok

rocznej zimy. Mogły one spowodować ograniczenie 

 stosunku do analogicznego u poprzedni wny o s.

ch – o 18 tys. (o 42,9%), natomiast zbiorowość pracujących uległa zmniejszeniu – o 13 tys. (o 2,7%). 

W odniesieniu do IV kwartału 2009 r. odnotowano spadek liczebności aktywnych zawodowo o 6 tys. 

(o 1,1%), przy równoczesnym wzroście populacji biernych zawodowo o 13 tys. (o 2,9%). W omaw

resie liczba osób bezrobotnych zwiększyła się o 26 tys. (o 76,5%), natomiast osób pracujących było  

o 30 tys. (o 6,1%) mniej niż w poprzednim kwartale.  

Na pogorszenie sytuacji na rynku pracy obserwowane w I kwartale 2010 r. być może miały wpływ m.in. 

trudne warunki atmosferyczne panujące podczas tego
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lic

 
 
AKTYWNI ZAWODOWO 

zby miejsc pracy, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia populacji pracujących oraz wzrostu liczby 

bezrobotnych bądź biernych zawodowo. 

 

 

Współczynnik aktywności zawodowej w I kwartale 2010 r. ukształtował się na poziomie 53,3%, co ozna-

za, że na 100 osób w wieku 15 lat i więcej przypadały 53 osoby aktywne zawodowo. W stosunku do  

I k

kaźn ł bardzo zróż an

i ólne ulac żczy wi ł 60,9%, 

po

ta (85,3%) 

or

c

wartału 2009 r. jego wartość zmniejszyła się o 0,7 pkt proc., przy czym wśród kobiet zaobserwowano 

spadek omawianego wskaźnika o 0,5 pkt proc., zaś w grupie mężczyzn – o 1,6 pkt proc. Na przestrzeni roku 

zwiększyła się aktywność zawodowa mieszkańców miast, w przypadku których współczynnik ten wzrósł  

o 0,2 pkt proc., natomiast wśród osób zamieszkujących tereny wiejskie zanotowano tendencję odwrotną  

i zmniejszenie współczynnika o 2,4 pkt proc. W odniesieniu do poprzedniego kwartału odsetek aktywnych 

zawodowo w populacji osób w wieku 15 lat i więcej 

zmalał o 1,0 pkt proc. Spadek wystąpił w obu grupach 

ludności wyodrębnionych pod względem płci (w popu-

lacji kobiet – o 1,3 pkt proc., a mężczyzn – o 1,1 pkt 

proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wskaź-

nik ten zmniejszył się wśród ludności wiejskiej  

(o 3,0 pkt proc.), a wzrósł w przypadku osób zamiesz-

kujących tereny miejskie (o 0,2 pkt proc.).  

y w zależności od płci. Łączny udział pracujących  

eku 15 lat i więcej w I kwartale 2010 r. wyniós

Tabl. 2 Współczynnik aktywności zawodowej 

2009 I kwartał 

Analizowany ws ik by nicow

 bezrobotnych w og j pop ji mę zn w 

dczas gdy w odpowiedniej grupie kobiet był o 14,7 pkt proc. niższy i ukształtował się na poziomie 46,2%. 

W omawianym okresie, podobnie jak to miało miejsce w poprzednim kwartale, współczynnik aktywności 

zawodowej osiągnął większą wartość w miastach (55,1%) niż wśród mieszkańców wsi (50,3 %).  

W podziale ludności województwa według wieku, najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zaob-

serwowano wśród osób mieszczących się w przedziałach wiekowych: 35-44 lata (90,4%), 25-34 la

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

Wyszczególnienie 2010 I kwartał IV kwartał 

w % 

O .   g ó ł e m  .............. 54,0 54,3 53,3 
mężczyźni  ...........  62,5 62,0 60,9 
kobiety  ................  46,7 47,5 46,2 

Miasta  .......................  54,9 54,9 55,1 
eś  .........................  52,7 53,3 50,3 Wi
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szą wartość omawianego wskaźnika (78,4%) stwierdzo-

no

 
Pracujący 

wych; wśród osób w wieku 15-24 lata współczynnik aktywności ukształtował się na poziomie 29,3%, zaś  

w grupie osób 55-letnich i starszych wyniósł 17,1%.  

Analizując poziom wykształcenia ludności, najwyż

 w grupie osób posiadających wykształcenie wyższe, zaś najniższą (20,6%) w populacji osób z wykształce-

niem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego. 

 

 

W I kwartale 2010 r. w województwie podlaskim pracujący stanowili 47,3% ogółu ludności w wieku  

15

nia, po-

do

n tału 2009 r. ob ł się aró  

 wieku 15 lat i więcej uległ ogranicze-

ni

– o 6,1 pkt proc.  

 lat i więcej (tzn. na tym poziomie ukształtował się wskaźnik zatrudnienia) i 88,7% ludności aktywnej 

zawodowo. Wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 2,3 pkt proc. w porównaniu z zanotowanym przed ro-

kiem, natomiast w odniesieniu do poprzedniego kwartału jego wartość obniżyła się o 3,4 pkt proc. 

W omawianym kwartale wskaźnik zatrudnieTabl. 3 Wskaźnik zatrudnienia 

bnie jak współczynnik aktywności zawodowej, cha-

rakteryzował się znacznym zróżnicowaniem pomiędzy 

grupami wyodrębnionymi ze względu na płeć. Mniej-

sze różnice zaobserwowano w przypadku podziału lud-

ności według miejsca zamieszania. Wśród mężczyzn 

omawiany wskaźnik ukształtował się na poziomie 

53,1%, podczas gdy dla kobiet wyniósł 41,8%. W od-

wno w zbiorowości pań (o 0,7 pkt proc.), jak i panów 

(o 4,3 pkt proc.). Podobną tendencję odnotowano w stosunku do poprzedniego kwartału; wskaźnik zatrud-

nienia zmniejszył się odpowiednio o 2,9 pkt proc. oraz o 4,3 pkt proc. 

Na przestrzeni roku udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w

2009  I kwartał 
2010 

iesieniu do I kwar niży on z

u zarówno wśród osób zamieszkujących tereny miejskie (o 1,2 pkt proc.), jak i wiejskie (o 4,5 pkt proc.). 

W porównaniu z IV kwartałem 2009 r. również zaobserwowano obniżenie wartości omawianego wskaźnika, 

przy czym w miastach był on o 2,0 pkt proc. mniejszy niż w poprzednim kwartale, a na obszarach wiejskich 

Wyszczególnienie I kwartał IV kwartał 

w % 

O g ó ł e m  ...............  49,6 50,7 47,3 
mężczyźni  ...........  57,4 57,4 53,1 
kobiety  ................  42,5 44,7 41,8 

Miasta  .......................  49,5 50,3 48,3 

Wieś  .........................  49,9 51,5 45,4 
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e 2010 r. na 1000 pracujących przypadało 1119 osób bezrobotnych i biernych zawodowo. 

By

Analiza populacji pracujących w I kwartale 2010 r. pod względem wieku wykazała, że najmniej liczne by-

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

od

b w wieku 25-34 lata. W pozostałych grupach wiekowych wskaźnik 

by

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia pracujących w I kwartale 2010 r. stwierdzono, że największy ich 

odsetek stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym – 29,1%. Wysoki udział 

wśród zatrudnionych miały również osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – 26,1% oraz zasadni-

Zaistniałe zmiany na rynku pracy spowodowały wzrost obciążenia osób pracujących osobami niepracują-

cymi. W I kwartal

ła to sytuacja mniej korzystna niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz w poprzednim kwartale, 

kiedy to na 1000 pracujących przypadały odpowiednio 1015 i 972 osoby pozostające bez pracy.  

 

powiednio 8,0% oraz 11,0%, podczas gdy odsetek pracujących z pozostałych przedziałów wiekowych 

kształtował się między 26,1% a 27,6%. 

Wskaźnik zatrudnienia osiągnął wartość 82,9% wśród osób w wieku 35-44 lata, 75,7% w przypadku osób 

mających 45-54 lata oraz 74,7% dla osó

ł znacznie niższy i wyniósł 21,3% wśród osób mieszczących się w przedziale 15-24 lata oraz 15,8% dla 

osób 55-letnich i starszych. W stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego wzrost wskaźnika za-

trudnienia (o 0,6 pkt proc.) odnotowano tylko w przypadku osób 55- letnich i starszych. W pozostałych gru-

pach wyodrębnionych ze względu na wiek omawiany wskaźnik uległ ograniczeniu, a największy jego spadek 

(o 4,0 pkt proc.) wystąpił wśród osób mających 25-34 lata. W odniesieniu do ostatniego  kwartału 2009 r. 

zaobserwowano podobną tendencję. Wskaźnik zatrudnienia zwiększył się wyłącznie w populacji osób  

55- letnich i starszych (o 0,1 pkt proc.). W każdej z pozostałych grup wiekowych nastąpił jego spadek, który 

kształtował się od 2,5 pkt proc. dla osób w wieku 45-54 lata do 5,6 pkt proc. w grupie osób najmłodszych,  

tj. mających 15-24 lata.  
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cz

09 r. wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się we 

ws

 

ym zawodowym – 25,2%. Absolwenci liceów ogólnokształcących oraz osoby z wykształceniem gimna-

zjalnym, podstawowym i bez wykształcenia tworzyli najmniej liczne zbiorowości, a ich odsetek w ogólnej 

populacji pracujących wynosił odpowiednio 8,2% i 11,4%.     

Najwyższą wartość wskaźnika zatrudnienia (wynoszącą 72,5%) odnotowano wśród osób legitymujących 

się wykształceniem wyższym, a najniższą (kształtującą się na poziomie 18,5%) w grupie osób z wykształce-

niem gimnazjalnym i niższym. W odniesieniu do I kwartału 20

zystkich wyodrębnionych grupach, a jego spadek wahał się od 3,2 pkt proc. dla osób o najniższym pozio-

mie wykształcenia do 9,2 pkt proc. wśród absolwentów liceów ogólnokształcących. W porównaniu z po-

przednim kwartałem również miało miejsce ograniczenie omawianego wskaźnika we wszystkich grupach 

wyodrębnionych pod względem poziomu wykształcenia. Największy jego spadek zaobserwowano wśród 

osób posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (o 6,8 pkt proc.) i średnie ogólnokształcące 

(o 6,5 pkt proc.), zaś najmniejszy dotyczył populacji osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym  

(o 0,4 pkt proc.).  

 
Bezrobotni 
 

 

 I kwartale 2010 r. liczba bezrobotnyW ch ukształtowała się na poziomie 60 tys. i była wyższa zarówno  

 z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i z poprzednim kwartałem. W stosunku do I kwar-

łu 2009 r. zbiorowość bezrobotnych zwiększyła się o 18 tys. (o 42,9%), przy czym wzrost ten w zdecydo-

wa

ezrobotnych mężczyzn niż kobiet, a wzrost 

wy

 

 25,0% – osoby w wieku 

15

enia szkolnego (10,0%).  

 

 

w porównaniu

ta

nie większym stopniu dotyczył populacji mężczyzn niż kobiet i wyniósł odpowiednio 15 tys. (68,2%)  

i 2 tys. (10,0%). Analiza liczby bezrobotnych według miejsca zamieszkania wykazała, że w omawianym okre-

sie nastąpiły niekorzystne zmiany zarówno wśród mieszkańców miast jak i wsi. Populacja osób bezrobotnych 

zamieszkujących tereny miejskie była o 10 tys. (o 31,3%) większa niż rok wcześniej, podczas gdy zbiorowość 

bezrobotnych z obszarów wiejskich wzrosła o 7 tys. (o 63,6%).  

W stosunku do poprzedniego kwartału w województwie podlaskim przybyło 26 tys. (76,5%) osób bezro-

botnych, zaś tendencja zwyżkowa objęła wszystkie grupy wydzielone ze względu na płeć i miejsce zamiesz-

kania. Na przestrzeni kwartału bardziej zwiększyła się liczba b

niósł odpowiednio 17 tys., tj. 85,0% i 8 tys., tj. 57,1%. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, w oma-

wianym okresie zdecydowanie większy przyrost populacji bezrobotnych zaobserwowano na terenach wiej-

skich (o 11 tys., tj. o 157,1%) niż wśród mieszkańców miast (o 15 tys., tj. o 55,6%).  

Analizując wiek bezrobotnych stwierdzono, że w I kwartale 2010 r. najliczniejszą zbiorowość stanowiły 

osoby w wieku 25-34 lata (aż 30,0% ogółu bezrobotnych), zaś najmniejszą grupę tworzyły osoby 55-letnie 

i starsze (8,3%). Udziały pozostałych grup wiekowych kształtowały się następująco:

-24 lata, 20,0% – osoby mające 45-54 lata, a 16,7% – osoby w wieku 35-44 lata.  

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

legitymujących się wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (30,0%), zaś najmniej – posiadają-

cych wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształc
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t proc. W omawianym kwartale 2010 r. sto-

pa bezrobocia w grupie osób zamieszkujących tereny 

miejskie wyniosła 12,4%, a wśród ludności wiejskiej 

 – 

W I kwartale 2010 r. w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy znajdowały się  osoby najmłodsze (w wie-

ku 15-24 lata), wśród których stopa bezrobocia wyniosła 29,4%, natomiast najniższą wartość omawianego 

wskaźnika, wynoszącą 7,6%, zaobserwowano 

w grupie osób w wieku 35-44 lata. Udział bez-

robotnych w populacji aktywnych zawodowo 

dla pozostałych przedziałów wiekowych kształ-

tował się następująco: 8,6% – wśród osób  

w wieku 45-54 lata, 9,1% – w przypadku osób 

55-letnich i starszych i 12,4% – dla osób ma-

jących 25-34 lata. W skali roku sytuacja na 

rynku pracy pogorszyła się we wszystkich 

Stopa bezrobocia w I kwartale 2010 r. osiągnęła 

wartość 11,5% i wzrosła zarówno w porównaniu  

z analogicznym okresem ubiegłego roku, jak i w sto-

sunku do poprzedniego kwartału. Na przestrzeni roku 

natężenie bezrobocia zwiększyło się o 3,4 pkt proc., 

przy czym w miastach – o 2,2 pkt proc., a na wsi  

– o 4,3 pk

Tabl. 4 Stopa bezrobocia według płci  
i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

2009 I kwartał 
2010 I kwartał IV kwartał 

w % 

O g ó ł e m  ................  8,1 6,4 11,5 
mężczyźni  ............  7,8 7,0 12,8 
kobiety  .................  8,4 5,7 9,4 

Miasta  .......................  10,2 8,2 12,4 

Wieś  ..........................  5,4 3,5 9,7 

9,7%. Obserwowany w tym okresie przyrost wartości stopy bezrobocia w większym stopniu dotknął męż-

czyzn (o 5,0 pkt proc.) niż kobiety (o 1,0 pkt proc.). W rezultacie tych zmian, omawiany wskaźnik w I kwarta-

le br. w wymienionych grupach ukształtował się odpowiednio na poziomie 12,8% i 9,4%. W odniesieniu do 

IV kwartału 2009 r. zanotowano wzrost natężenia bezrobocia o 5,1 pkt proc., co znalazło swoje odzwiercie-

dlenie we wszystkich grupach wyodrębnionych ze względu na płeć i miejsce zamieszkania. Wartość omawia-

nego wskaźnika bardziej zwiększyła się w populacji mężczyzn niż kobiet (5,8 pkt proc. wobec 3,7 pkt proc.) 

oraz wśród mieszkańców wsi niż miast (6,2 pkt proc. wobec 4,2 pkt proc.). 

 

Tabl. 5 Stopa bezrobocia według wieku 

2009 I kwartał 
2010 Wiek I kwartał IV kwartał 

w % 

15-24 lata  ................... 22,2 12,2 29,4 

25-34  .......................... 7,6 6,2 12,4 

35-44  .......................... 6,2 4,5 7,6 

45-54  .......................... 5,8 6,1 8,6 

55 lat i więcej  ............. 8,2 7,4 9,1 
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gr  na ę w łodszej grupie (o 7,2 pkt 

b 5 łych przedziałach wi

osc roc. do 4,8 pkt proc. orównan  

ą te bocia n egła obn iu w żadnej 

 pkt proc.) najdotkliwiej odczuły osoby mające 15-24 lata.  

W I kwartale 2010 r. najniższy odsetek bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo stwierdzono u osób  

z wykształceniem wyższym, dla których stopa bezrobocia osiągnęła poziom 6,9%. Największy udział bezro-

botnych w badanej zbiorowości zanotowano natomiast wśród osób legitymujących się wykształceniem śred-

nim ogólnokształcącym i wyniósł on 21,3%. W analizowanym okresie wartość stopy  bezrobocia dla pozo-

stałych grup wyodrębnionych według 

poziomu wykształcenia kształtowała się 

pomiędzy 10,2% a 12,7%. W skali roku 

natężenie bezrobocia zwiększyło się 

prawie we wszystkich grupach wyodręb-

nionych ze względu na poziom posiada-

nego wykształcenia (od 2,2 pkt proc. do 

7,6 pkt. proc). Wyjątek stanowiły osoby  

z wykształceniem gimnazjalnym, pod-

stawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego, dla których stopa bezrobocia w anali-

poprzednim kwartałem odnotowano wzrost war-

tości omawianego wskaźnika we wszystkich grupach, bnionych według poziomu wykształcenia, zaś 

najwię c.) dot jących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 
  

upach wiekowych. Wartość stopy bezrobocia

proc.), zaś najmniej (o 0,9 pkt proc.) wśród osó

wych zanotowano wzrost natężenia bezrobocia 

IV kwartałem 2009 r. zaobserwowano podobn

grupie wiekowej, zaś jej zwiększenie (o 17,2

W pozostałych przypadkach wzrost omawianego wskaźnika ukształtował się na poziomie od 1,7 pkt proc. do 

6,2 pkt proc. 

jbardziej zwiększyła si najm

5-letnich i starszych. W pozosta eko-

ylujący od 1,4 pkt p W p iu z

ndencję: stopa bezro ie ul iżen

 

Tabl. 6 Stopa bezrobocia według poziomu wykształcenia 

zowanym okresie zmalała o 0,1 pkt proc. W porównaniu z 

 wyodrę

kszy (o 10,9 pkt pro yczył osób legitymu

2009 I kwartał
2010 Poziom wykształcenia I kwartał IV kwartał

w % 

Wyższe  ........................................... 4,7 3,6 6,9 

Policealne i średnie zawodowe ....... 7,6 7,6 11,8 

Średnie ogólnokształcące  ............... 13,7 10,4 21,3 

Zasadnicze zawodowe  .................... 7,9 7,9 12,7 

Gimnazjalne, podstawowe, niepełne    
podstawowe i bez wykształcenia   
szkolnego  .................................. 10,3 6,9 10,2
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B
 

IERNI ZAWODOWO 
 

 

W I kwartale 2010 r. zbiorowość biernych zawodowo obejmowa  

i wi ogicz  okresu 09 r. o k te

w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrósł o 0,9 pkt proc. 

amieszkania zaobserwowano, że w I kwar-

tale 2010 r. aż 60,1% tej populacji mieszkało w miastach. W porównaniu z sytuacją sprzed roku, zbiorowość 

biernych zawodowo mieszkańców miast powiększyła się o 6,6%, podczas gdy grupa zamieszkująca tereny 

wiejskie utrzymała swój stan na niezmienionym poziomie. W odniesieniu do poprzedniego kwartału zano-

towano wzrost zarówno liczby nieaktywnych zawodowo mieszkańców wsi, jak i miast i wyniósł on odpo-

wiednio 4,0% i 2,2%.  

Struktura biernych zawodowo według grup wiekowych w I kwartale 2010 r. nie różniła się od zaobser-

wowanych w poprzednich kwartałach. Najliczniejszą zbiorowość tworzyły osoby 55-letnie i starsze (58,2% 

populacji nieaktywnych zawodowo), zaś kolejną pod względem liczebności stanowiły osoby w wieku  

15-24 lata (26,8%). Udziały każdej z pozostałych grup wiekowych w strukturze biernych zawodowo nie 

przekroczyły 6,3%, natomiast najmniejszy odsetek w omawianej zbiorowości należał do biernych zawodowo 

w wieku 35-44 lata (3,3%). 

Z punktu widzenia poziomu wykształcenia, struktura biernych zawodowo w I kwartale 2010 r. przedsta-

wiała się następująco: 49,6% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym, najmniejszą gru-

pę, obejmującą 8,1% ogółu biernych zawodowo, tworzyły osoby legitymujące się wykształceniem wyższym, 

zaś udziały pozostałych grup kształtowały się w granicach od 12,2% do 15,9%. 

ła 46,7% ogółu ludności w wieku 15 lat 

n zwiększył się o 0,7 pkt proc., natomiast  

W omawianym kwartale zdecydowaną więk-

szość biernych zawodowo stanowiły kobiety. 

Ich odsetek osiągnął wartość 59,5%, przy udzia-

le pań w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat 

i więcej wynoszącym 51,8%. W stosunku do 

analogicznego kwartału 2009 r. zbiorowość bier-

nych zawodowo kobiet uległa zwiększeniu  

o 0,4%, natomiast mężczyzn – o 8,8%. W od-

niesieniu do poprzedniego kwartału również 

zaobserwowano tendencję wzrostową, przy czym liczba nieaktywnych zawodowo kobiet zwiększyła się  

o 1,1%, zaś mężczyzn – o 5,1%.  

ęcej. W odniesieniu do anal nego  20 dsete

Tabl. 7 Bierni zawodowo według płci 
i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

2009 I kwartał
2010 I kwartał IV kwartał 

w tysiącach 

O g ó ł e m  ......................  442 446 459 
mężczyźni  ..................  170 176 185 
kobiety ........................  272 270 273 

Miasta  ..............................  259 270 276 

Wieś  ................................  183 176 183 

Analizując grupę biernych zawodowo przez pryzmat miejsca z
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G ę bie w  I k le 201

nowiła emerytura. Była ona główn em braku akt

z 5,5% ianej lacji t by

niania kwalifikacji zawodowy ozosta jczęśc ym

r ość (11,3%), po  osobi b 

p ). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 r., podobnie jak w poprzednich okresach, sta-

ywności zawodowej dla 49,9% ogółu biernych 

 nieaktywne głównie z powodu nauki i uzupeł-

ieniane przyczyny bierności zawodowej to: cho-

rodzinne (4,4%), zniechęcenie bezskutecznością 

 
 

łówną przyczyn rności za odowej w warta

ym powod

awodowo, natomiast 2 omaw popu o oso

ch. P łe na iej w

oba lub niepełnosprawn wody ste lu

oszukiwań pracy (2,6%
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