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INFORMACJE SYGNALNE 

30.03.2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności  
w województwie zachodniopomorskim  
w IV kwartale 2017 r. 
 

W populacji ludności w wieku 15 lat i więcej, która w IV kwar-
tale 2017 r. liczyła 1350 tys. osób, przeważały kobiety (52,1%),  
a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – mieszkańcy miast 
(68,7%). W ciągu roku liczba ludności w wieku 15 lat i więcej 
zmniejszyła się o 7 tys. osób, tj. o 0,5%, z tego liczba kobiet  
o 0,4%, a mężczyzn – o 0,6%. Zmniejszeniu uległa także liczba 

mieszkańców wsi oraz miast (po 0,5%). 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

Wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 727 tys. osób to osoby aktywne zawodowo,  
a 624 tys. – bierne zawodowo.  

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. liczba osób aktywnych zawodowo ogółem wzrosła  
o 11 tys., tj. o 1,5%, natomiast biernych zawodowo – zmniejszyła się o 17 tys., tj. o 2,7%. 

W poszczególnych kategoriach tej grupy wiekowej odnotowano następujące zmiany: 

 wzrost liczby aktywnych zawodowo mężczyzn i kobiet, odpowiednio o 7 tys. (o 1,8%)  

i o 3 tys. (o 0,9%); 

 wzrost liczby osób aktywnych zawodowo zarówno wśród ludności wiejskiej o 8 tys.,  

(o 3,7%), jak i miejskiej o 3 tys. (o 0,6%); 

 spadek liczby biernych zawodowo mężczyzn o 11 tys. (o 4,2%) i kobiet o 7 tys.  

(o 1,8%); 

W stosunku do III kwartału 2017 r. odnotowano: 

 wzrost liczby osób aktywnych zawodowo o 8 tys. (o 1,1%), w tym aktywnych zawodowo 

kobiet – o 6 tys. (o 1,9%) i mężczyzn – o 2 tys. (o 0,5%); 

 spadek liczby osób aktywnych zawodowo w miastach o 1 tys. (o 0,2%) natomiast wzrost 

liczby osób aktywnych zawodowo na wsi o 9 tys. (o 4,1%); 

 spadek liczby osób biernych zawodowo o 8 tys. (o 1,3%), w tym biernych zawodowo 

kobiet o 6 tys. (o 1,6%), a mężczyzn – o 2 tys. osób (o 0,8%); 

 spadek liczby osób biernych zawodowo w populacji ludności wiejskiej o 9 tys.  

(o 4,4%), natomiast liczba osób biernych zawodowo w populacji ludności miejskiej 

nie zmieniła się i wyniosła 426 tys. osób. 

 
W wyniku tych zmian na rynku pracy nastąpił spadek obciążenia pracujących osobami 

niepracującymi (zarówno bezrobotnymi, jak i biernymi zawodowo). W IV kwartale 2017 r. na 
1000 pracujących przypadało 915 niepracujących (w analogicznym okresie 2016 r. – 1022);  
obciążenie pracujących osobami niepracującymi w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. spadło 
zarówno na wsi (z 1157 do 940 osób), jak i w miastach (z 966 do 900 osób). 

W IV kwartale 2017 r. na dziesięciu aktywnych zawodowo mężczyzn przypadało ponad 
sześciu biernych zawodowo, a wśród kobiet – ponad jedenaście 

Udział osób aktywnych zawodowo w populacji ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwar-
tale 2017 r. wyniósł 53,9% i był wyższy dla mężczyzn (61,7%) niż dla kobiet (46,5%), a także  
wyższy w miastach (54,0%) niż na wsi (53,4%).  

W skali roku liczba osób  
aktywnych zawodowo  
wzrosła o 1,5% 

W porównaniu z poprzednim 
kwartałem odnotowano 
wzrost liczby osób aktywnych 
zawodowo o 1,1% 

Zmniejszyło się obciążenie 
pracujących osobami  
niepracującymi 

 

727 tys.
Liczba osób aktywnych
zawodowo
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Wykres 1.   Zmiany liczby ludności w wieku 15 lat  
i więcej według statusu na rynku pracy w IV kwartale 
2017 r. 

Wykres 2.   Zmiany wskaźników aktywno-
ści ekonomicznej w IV kwartale 2017 r. 

 

 

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 1,1 p. proc. Wzrost tego współczynnika dotyczył zarówno kobiet, jak i mężczyzn (odpowiednio 
o 0,6 p. proc. i o 1,5 p. proc.) oraz mieszkańców wsi i ludności miejskiej (odpowiednio o 2,1 p. proc. 
i o 0,6 p. proc.).  

W stosunku do III kwartału 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 0,7 p. proc., w tym w populacji mężczyzn i kobiet (odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,9 p. proc.) 
oraz na wsi (o 2,1 p. proc.); w miastach zmniejszył się o 0,1 p. proc. 

Współczynnik aktywności zawodowej charakteryzował się wysokim zróżnicowaniem  
w grupach według wieku i poziomu wykształcenia. Najwyższą aktywnością zawodową charak-
teryzowały się osoby w wieku 35-44 lata (84,4%), a najniższą – w wieku 55 lat i więcej (25,6%). 

Na 10 osób z wykształceniem wyższym przypadało prawie ośmiu aktywnych zawodowo,  
z policealnym i średnim zawodowym – prawie sześciu, z wykształceniem średnim ogólnokształ-
cącym i zasadniczym zawodowym – ponad pięciu, a z gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym 
podstawowym i bez wykształcenia szkolnego – prawie dwóch. 

 

Wykres 3.   Współczynnik aktywności zawodowej  
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Pracujący 

W IV kwartale 2017 r. pracowało 705 tys. osób, z tego 388 tys. mężczyzn i 317 tys. kobiet. 
Wśród pracujących przeważali mieszkańcy miast (69,2%). 

W porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. liczba pracujących wzrosła o 34 tys.  
(o 5,1%), w tym liczba pracujących mężczyzn o 18 tys. (o 4,9%) i kobiet o 16 tys. (o 5,3%). Wzrost 
liczby pracujących nastąpił również w miastach – o 14 tys. (o 3,0%) oraz na wsi – o 21 tys.  
(o 10,7%).  

W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba pracujących zwiększyła się o 21 tys. osób  
(o 3,1%). Wzrost dotyczył liczby pracujących mężczyzn o 12 tys. (o 3,2%) i kobiet o 9 tys.  
(o 2,9%), a także mieszkańców miast o 9 tys. (o 1,9%) i wsi o 12 tys. (o 5,8%).  

W IV kwartale 2017 r. wskaźnik zatrudnienia wyniósł 52,2% i był wyższy niż przed rokiem  
o 2,8 p. proc., a 1,6 p. proc. niż w poprzednim kwartale. Mężczyzn charakteryzował wyższy 
wskaźnik zatrudnienia niż kobiety (60,0% wobec 45,1%); wskaźnik zatrudnienia dla mieszkań-
ców miast przekroczył wartość tego wskaźnika dla mieszkańców wsi (52,6% wobec 51,5%). 

W strukturze pracujących według wieku udział osób z grupy wiekowej 35-44 lata wyniósł 
28,5%, 25-34 lata – 25,2%, 45-54 lata – 21,6%, 55 lat i więcej – 18,7%, a 15-24 lata – 6,0%. 

 

Wykres 4.   Wskaźnik zatrudnienia 

 

 
Pod względem wykształcenia największy udział wśród pracujących miały osoby z wy-

kształceniem wyższym (32,6%), a najmniejszy – z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, 
niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (6,2%). 

Struktura pracujących według statusu zatrudnienia w IV kwartale 2017 r. przedstawiała 
się następująco: 

 w charakterze pracowników najemnych pracowało 589 tys. osób (83,5% ogółu pra-

cujących), w tym 63,8% w sektorze prywatnym. Wśród pracowników najemnych prze-

ważali mieszkańcy miast (70,5%). W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba  

pracowników najemnych ogółem zwiększyła się o 23 tys. osób (o 4,1%), natomiast  

w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. wzrosła o 21 tys. osób (o 3,7%); 

 w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. liczba pracodawców i pracujących na własny 

rachunek zwiększyła się o 7 tys. osób (o 7,1%), natomiast w stosunku do poprzedniego 

kwartału ich liczba zmniejszyła się o 3 tys. osób (o 2,8%);  

 najmniej liczną grupą wśród ogółu pracujących byli pomagający członkowie rodzin (1,6%). 

Do grupy tej należało 11 tys. osób, tj. o 1 tys. więcej (o 10,0%) niż w poprzednim kwartale  

i o 6 tys. więcej (o 120,0%) niż w analogicznym okresie 2016 r.;  

 ponad 40 godzin tygodniowo pracowało 72,8% populacji pracujących – częściej byli  

to mężczyźni niż kobiety. 
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W IV kwartale 2017 r. struktura pracujących według zawodów przedstawiała się następu-
jąco: 

 najliczniejsze grupy stanowili specjaliści (18,2%) oraz technicy i inny średni perso-

nel (15,7%). Udział robotników przemysłowych i rzemieślników w strukturze pracu-

jących wyniósł 14,9%, pracowników usług osobistych i sprzedawców – 14,2%, ope-

ratorów i monterów maszyn i urządzeń – 10,5% oraz pracowników wykonujących 

prace proste – 7,9%. Najmniej liczne grupy tworzyli rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i ry-

bacy (4,3%), przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (6,1%) 

oraz pracownicy biurowi (6,2%); 

 wśród pracujących kobiet najliczniejsze grupy to: specjaliści (26,8%) oraz pracow-

nicy usług osobistych i sprzedawcy (21,1%); technicy i inny średni personel stano-

wili 17,4% ogółu pracujących kobiet, pracownicy wykonujący prace proste – 10,1%,  

pracownicy biurowi – 8,2%, a przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy – 5,4%. Najmniej liczne zawody to: rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 

(2,2%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (3,8%) oraz robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (5,0%); 

 najliczniejszymi grupami zawodowymi wśród mężczyzn byli robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (22,9%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (16,2%); tech-

nicy i inny średni personel stanowili 14,4%, specjaliści – 11,3%, pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy – 8,8%, a przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzęd-

nicy i kierownicy – 6,7%. Najmniej licznymi grupami zawodowymi byli pracownicy 

biurowi (4,6%), rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (5,7%), a także pracownicy  

wykonujący prace proste (6,2%). 

 

Bezrobotni 

W IV kwartale 2017 r. zbiorowość bezrobotnych liczyła 21 tys. osób i w ciągu roku zmniej-
szyła się o 24 tys. osób (o 53,3%). Spadek odnotowano zarówno wśród bezrobotnych kobiet, 
jak i mężczyzn (odpowiednio o 13 tys. osób, tj. o 56,5% i o 11 tys. osób, tj. o 50,0%). Zmniejszyła 
się również liczba bezrobotnych mieszkańców wsi – o 13 tys. osób (o 61,9%) oraz miast  
– o 11 tys. osób (o 45,8%).  

W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o 13 tys. 
(o 38,2%), w tym liczba bezrobotnych kobiet o 3 tys. osób (o 23,1%), mężczyzn – o 10 tys. osób 
(o 47,6%) oraz mieszkańców miast – o 10 tys. osób (o 43,5%) i wsi – o 3 tys. osób (o 27,3%).  

W zbiorowości bezrobotnych przeważali mieszkańcy miast (61,9%). 
Wśród bezrobotnych 28,6% stanowiły osoby w wieku 15-24 lata, 23,8% – 35-44 lata,  

po 19,0% – 55 lat i więcej oraz 25-34 lata, 9,5% – 45-54 lata. 
Największą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym (38,1%), a najmniejszą – osoby z wykształceniem wyższym oraz gimnazjalnym, 
podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (po 9,5%). 

Liczba osób poszukujących pracy dłużej niż 1 rok wyniosła 6 tys. (według definicji BAEL  
– długotrwale bezrobotni), tj. o 4 tys. mniej niż w poprzednim kwartale i o 9 tys. mniej niż przed 
rokiem. 

Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczyło kobiet (4 tys. osób) niż mężczyzn  
(3 tys. osób) oraz częściej występowało wśród mieszkańców miast niż wsi (4 tys. osób wobec  
2 tys. osób). 

Przeciętny czas poszukiwania pracy w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. skrócił się  
o 0,8 miesiąca do 10,7 miesiąca. Średni czas poszukiwania pracy przez bezrobotne kobiety  
wynosił 13,9 miesiąca, a przez bezrobotnych mężczyzn – 7,9 miesiąca. W miastach i na wsi bez-
robotni poszukiwali pracy przez odpowiednio 11,0 i 10,1 miesięcy.  

Bezrobotni, poszukując pracy, informacje o pracy najczęściej uzyskiwali od krewnych  
i znajomych (71,4%). Osoby poszukujące pracy często również korzystały z pośrednictwa biur 

Liczba bezrobotnych zmniej-
szyła się w ciągu roku o 53,5% 
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pracy (66,7%) oraz z ogłoszeń w prasie (61,9%). Bezpośredni kontakt z zakładem pracy wybrało 
52,4% bezrobotnych. Żadna z osób nie podjęła starań o zorganizowanie własnego miejsca 
pracy. 

 

Wykres 5.   Stopa bezrobocia 

 

 
Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 2,9%, tj. niższym wobec poprzedniego 

kwartału i IV kwartału 2016 r. odpowiednio o 1,8 p. proc. i o 3,4 p. proc.; dla osób w wieku 
produkcyjnym wskaźnik ten wyniósł 3,0% (wobec 4,9% w III kwartale 2017 r. i 6,3% w IV kwartale 
2016 r.). 

Uzyskane z badania BAEL informacje o skali bezrobocia wskazują na znaczne zróżnicowa-
nie tego wskaźnika według cech demograficznych i terytorialnych: 

 stopa bezrobocia dla mężczyzn była niższa niż dla kobiet i ukształtowała się  

na poziomie odpowiednio 2,8% i 3,1% (niższym w stosunku do IV kwartału 2016 r. 

zarówno dla kobiet – o 4,0 p. proc., jak i dla mężczyzn – o 2,8 p. proc.). Analizowany 

wskaźnik bezrobocia obniżył się wobec III kwartału 2017 r. dla kobiet o 0,9 p. proc., 

a dla mężczyzn – o 2,5 p. proc.; 

 stopa bezrobocia dla mieszkańców miast była niższa niż dla mieszkańców wsi (2,6% 

wobec 3,5%). W ciągu roku nastąpił spadek tego wskaźnika zarówno dla miast, jak 

i wsi (odpowiednio o 2,2 p. proc. i o 6,1 p. proc.), natomiast w stosunku do poprzed-

niego kwartału – odpowiednio o 1,6 p. proc. i o 2,0 p. proc.; 

 najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w grupie wiekowej 15-24 lata (12,5%).  

Niższy wskaźnik bezrobocia charakteryzował grupy wiekowe: 55 lat i więcej (2,9%), 

35-44 lata (2,4%), 25-34 lata (2,2%) i 45-54 lata (1,3%); 

 spadek stopy bezrobocia w stosunku do analogicznego okresu 2016 r. odnotowano 

we wszystkich grupach wiekowych: 15-24 lata – o 7,9 p. proc., 25-34 lata – o 4,7 p. proc., 

55 lat i więcej – o 3,4 p. proc., 45-54 lata – o 2,7 p. proc. i 35-44 lata – o 1,6 p. proc.;  

 czynnikiem różnicującym natężenie bezrobocia jest również wykształcenie.  

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w grupie osób z wykształceniem średnim 

ogólnokształcącym (5,7%), gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym 

i bez wykształcenia szkolnego oraz policealnym i średnim zawodowym (po 4,3%),  

a najniższa dotyczyła osób z wykształceniem wyższym (0,9%). 
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Bierni zawodowo 

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. liczba biernych zawodowo obniżyła się o 17 tys. osób 

(o 2,7%) do 624 tys. osób. Liczba biernych zawodowo mężczyzn zmniejszyła się o 11 tys.  

(o 4,2%) do 248 tys. osób, a kobiet –  o 7 tys. (o 1,8%) do 376 tys. osób. Liczba ludności biernej 

zawodowo zarówno na wsi, jak i w mieście była niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego 

roku odpowiednio o 10 tys. (o 4,8%) i o 8 tys. (o 1,8%). 

W odniesieniu do III kwartału 2017 r. liczba osób biernych zawodowo ogółem zmniejszyła 

się o 8 tys. (o 1,3%). Spadek odnotowano wśród mężczyzn o 2 tys. (o 0,8%) i kobiet o 6 tys.  

(o 1,6%) oraz na wsi o 9 tys. (o 4,4%). W miastach natomiast liczba osób biernych zawodowo 

nie zmieniła się i wyniosła 426 tys. osób. 

Jako główną przyczynę swojej bierności 50,8% osób podało emeryturę (częściej wskazy-

wały ją kobiety oraz mieszkańcy miast). Kolejne, często wymieniane przyczyny bierności zawo-

dowej to nauka i uzupełnianie kwalifikacji (16,2%) oraz choroba, niesprawność (13,8%).  

Obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu były przyczyną bierności zawodowej  

u 8,8% tej zbiorowości, ale w mniejszym stopniu dotyczyły mężczyzn niż kobiet. Osoby znie-

chęcone bezskutecznością poszukiwania pracy stanowiły 2,6%, przy czym na wsi odsetek tych 

osób był wyższy niż w miastach (wyniósł odpowiednio 4,1% i 1,9%). 

 

Wykres 6.   Ludność w wieku 15 lat i więcej według wieku w IV kwartale 2017 r. 

 

 

Wykres 7.   Ludność w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia w IV kwartale 2017 r. 
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Wykres 8.   Ludność w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy 

 

 

Informacja metodologiczna o badaniu 

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego 

Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r. 

Do uogólnienia wyników badania na populację generalną wykorzystano dane o ludności Polski 

w wieku 15 lat i więcej, pochodzące z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodo-

wego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. 

 

Od I kwartału 2016 r. stosowana jest kalibracja wag na poziomie województwa w miejsce 

stosowanej dotąd kalibracji na poziomie kraju, z uwzględnieniem stosowanych dotąd kryte-

riów demograficznych. 
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Wydział Współpracy z Mediami  

tel.: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

faks: 22 608 38 86  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Szczecinie 
Karolina Chmura, Elżbieta Klimaszewska 
Tel: 91 459 75 98 
e-mail: R.Kowalska@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Dawidziuk 
Tel: 22 608 3475, 22 608 3009 
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w IV kwartale 2016 r. 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie zachodniopomorskim w III kwartale 2017 r. 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Bezrobotni według BAEL 

Bezrobotny długotrwale według BAEL 

Ludność aktywna zawodowo według BAEL 

Ludność bierna zawodowo według BAEL 

Pracujący według BAEL 

Stopa bezrobocia według BAEL 
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