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INFORMACJE SYGNALNE 

28 czerwca 2019 r. Aktywność ekonomiczna ludności 
w województwie lubuskim 
w I kwartale 2019 r. 
 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne 
zawodowo stanowiły w województwie lubuskim  
w I kwartale 2019 r. 55,1% liczby ludności w wieku 
15 lat i więcej. Odsetek ten zwiększył się zarówno 
w odniesieniu do poprzedniego kwartału  
(o 0,3 p. proc.), jak i w porównaniu z I kwartałem 
2018 r. (o 0,5 p .proc.). W ujęciu kwartalnym 
wzrosła liczba pracujących (o 1,2%), natomiast 
spadła liczba bezrobotnych (o 38,5%); zmniejszyła 
się liczba biernych zawodowo (o 0,8%) i stopa 
bezrobocia (o 1,2 p. proc.). 

 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (wybrane dane) 

 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w I kwartale 2019 r.  

Wyszczególnienie I kwartał 2018 IV kwartał 2018 I kwartał 2019 

Aktywni zawodowo w tys. 436 436 436 

pracujący w tys. 425 423 428 

bezrobotni w tys. 11 13 8 

Bierni zawodowo w tys. 361 359 356 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 54,6 54,8 55,1 

Wskaźnik zatrudnienia w % 53,3 53,2 54,0 

Stopa bezrobocia w % 2,5 3,0 1,8 

55,1% 
 
Współczynnik aktywności zawodowej 

w I kwartale 2019 r.  
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2019 r. 

W I kwartale 2019 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 55,1% 
liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 436 tys. (z tego 428 tys. pracują-
cych i 8 tys. bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo w liczbie 356 tys. stanowiły 44,9% bada-
nej grupy ludności. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba osób aktywnych zawodowo nie uległa zmianie, 
natomiast zmniejszyła się liczba osób biernych zawodowo - o 3 tys., tj. o 0,8%. Wśród osób  
aktywnych zawodowo wzrosła liczba pracujących – o 5 tys., tj. o 1,2%, natomiast spadła liczba 
bezrobotnych – o 5 tys. osób, tj. o 38,5%. 

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. kierunek zmian był podobny: liczba osób aktywnych  
zawodowo nie uległa zmianie, natomiast spadła liczba osób biernych zawodowo (o 5 tys.,  
tj. o 1,4%). Wśród osób aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 3 tys., 
o 0,7%), natomiast spadek – liczby bezrobotnych (o 3 tys., o 27,3%). 

 
Tablica 2. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2019 r. 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo 
Bierni zawodowo 

ogółem pracujący bezrobotni 

w tys. 

Ogółem 436 428 8 356 

Mężczyźni 244 240 . 137 

Kobiety 192 188 . 219 

Miasta 284 277 6 231 

Wieś 152 151 . 125 

Liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) 
przypadająca na 1000 osób pracujących w badanym kwartale wyniosła 850 i była mniejsza  
zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału (879), jak i w relacji do I kwartału 2018 r. 
(875). 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2019 r. ukształ-
tował się na poziomie 55,1%. Wskaźnik wykazywał istotne zróżnicowanie w zależności od płci 
– odsetek aktywnych zawodowo mężczyzn wyniósł 64,0% i był większy o 17,3 p. proc. w po-
równaniu z odsetkiem aktywnych zawodowo kobiet (46,7%). Uwzględniając miejsce zamiesz-
kania, udział osób aktywnych zawodowo w miastach (55,1%) był większy niż na wsi (54,9%).  

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 0,3 p. proc. Wzrost wskaźnika dotyczył kobiet (o 0,5 p. proc.), w przypadku mężczyzn wskaź-
nik utrzymał się na podobnym poziomie (64,0%). Uwzględniając miejsce zamieszkania, udział 
aktywnych zawodowo zwiększył się wśród mieszkańców wsi (o 0,9 p. proc.), natomiast nieco 
zmniejszył się wśród mieszkańców miast (o 0,1 p. proc.). 

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 0,5 p. proc. Wzrost odnotowano zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, a także wśród ludno-
ści miejskiej i wiejskiej. 

Tablica 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej 

 

Wyszczególnienie 

2018 2019 
I kwartał IV kwartał I kwartał 

współczynnik aktywności zawodowej w % 

wzrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem 
2018 

Ogółem 54,6 54,8 55,1 0,5 0,3 

mężczyźni 63,3 64,0 64,0 0,7 - 

kobiety 46,6 46,2 46,7 0,1 0,5 

Miasta 54,8 55,2 55,1 0,3 -0,1 

Wieś 54,3 54,0 54,9 0,6 0,9 

Liczba osób niepracujących przy-
padająca na 1000 osób pracują-
cych spadła w stosunku do po-
przedniego kwartału 
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W I kwartale 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku produkcyjnym 
wyniósł 74,8%, to oznacza, że na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, prawie  
75 osób były to osoby aktywne zawodowo, czyli miały pracę lub jej poszukiwały. Wskaźnik ten 
zwiększył się zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2018 r. (o 0,4 p. proc.), jak i w relacji  
do I kwartału 2018 r. (o 1,2 p. proc.). 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej, podobnie jak w poprzednim kwartale,  
zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata – 86,6% (spadek o 1,3 p. proc. w porównaniu  
z poprzednim kwartałem), następnie wśród osób w wieku 45-54 lata – 83,3% (utrzymał się  
na podobnym poziomie). Ponad 81% aktywnych zawodowo było w wieku 25-34 lata (wzrost  
o 2,9 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem). W najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) 
udział aktywnych zawodowo wyniósł 34,0% (o 1,4 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale), 
a w najstarszej (55 lat i więcej) – 24,8% (o 0,3 p. proc. mniej). W porównaniu z I kwartałem 
2018 r. wzrost aktywności zawodowej odnotowano niemal we wszystkich grupach wieku  
(z wyjątkiem wieku 15-24 lata). 

 
Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu  
wykształcenia i stanu cywilnego 

W I kwartale 2019 r. w zbiorowości aktywnych zawodowo najwięcej osób posiadało wykształ-
cenie zasadnicze zawodowe (28,4%). Wykształceniem wyższym legitymowało się 27,9%, a poli-
cealnym i średnim zawodowym – 27,7%. Najmniej osób posiadało wykształcenie co najwyżej 
gimnazjalne (5,9%). 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej, podobnie jak w poprzednim kwartale, zano-
towano wśród osób z wyższym wykształceniem – 80,8%, w ujęciu kwartalnym wskaźnik ten 
zwiększył się o 0,2 p. proc. Wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
aktywnych zawodowo było 60,8% (spadek o 0,2 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwarta-
łem), a wśród osób z zasadniczym zawodowym – 57,9% (wzrost o 0,8 p. proc.). Najniższą  
aktywność zawodową wykazywały osoby z niskim poziomem wykształcenia, w tej grupie 17,9% 
osób posiadało pracę lub jej poszukiwało.  

Uwzględniając stan cywilny, najliczniejszą grupę stanowili żonaci mężczyźni i zamężne kobiety – 
łącznie 492 tys. osób, tj. 62,1% liczby ludności w wieku 15 lat i więcej; współczynnik aktywno-
ści zawodowej dla tej zbiorowości wyniósł 62,2% (o 0,4 p. proc. mniej niż w poprzednim kwar-
tale). Kolejna duża grupa to kawalerowie i panny – łącznie 189 tys. osób (tj. 23,9%), wśród  
których udział aktywnych zawodowo wyniósł 52,4% (wzrost o 1,9 p. proc.). W skali kwartału 
współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się wśród wdów i wdowców (73 tys.) –  
o 0,9 p. proc. do 9,6%, a także wśród osób rozwiedzionych (38 tys.) – o 3,5 p. proc. do 63,2%. 
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Tablica 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu 
wykształcenia w I kwartale 2019 r. 

 

Wykres 3. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej aktywnej zawodowo według poziomu  
wykształcenia w I kwartale 2019 r. 

 

Pracujący 

W I kwartale 2019 r. liczba pracujących zwiększyła się zarówno w odniesieniu do poprzed-
niego kwartału, jak i analogicznego kwartału poprzedniego roku. 

W omawianym kwartale pracowało 428 tys. osób, czyli o 5 tys., tj. o 1,2% więcej niż w IV kwar-
tale 2018 r. Większość (95,6%) pracujących była w wieku produkcyjnym. W ujęciu kwartalnym 
wzrosła zarówno liczba pracujących mężczyzn (o 1,3% do 240 tys.), jak i liczba pracujących  
kobiet (o 1,6% do 188 tys.). Kobiety stanowiły 43,9% ogółu pracujących (wobec 43,7%  
w poprzednim kwartale). Z ogólnej liczby pracujących 64,7% to mieszkańcy miast (wobec 
65,7% w poprzednim kwartale). 

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. liczba pracujących była większa o 3 tys. (o 0,7%). Odnoto-
wano wzrost liczby pracujących mężczyzn (o 4 tys., tj. o 1,7%), natomiast spadek liczby pracu-
jących kobiet (o 2 tys., tj. o 1,1%). Uwzględniając miejsce zamieszkania, wzrosła liczba pracują-
cych na wsi (o 3 tys., tj. o 2,0%), a nieco spadła liczba ta w miastach (o 1 tys., tj. o 0,4%). 

Wskaźnik zatrudnienia w I kwartale 2019 r. wyniósł 54,0%, co oznacza, że na każde 100 osób, 
które ukończyły 15 lat przypadało 54 pracujących. W odniesieniu do poprzedniego kwartału 
wskaźnik zwiększył się o 0,8 p. proc., natomiast w porównaniu z I kwartałem 2018 r. - o 0,7 p. proc. 
Wskaźnik był wyraźnie wyższy wśród mężczyzn (63,0% wobec 45,7% dla kobiet). 

W porównaniu z IV kwartałem 2018 r. wzrost wskaźnika zatrudnienia odnotowano zarówno 
wśród kobiet (o 0,9 p. proc.), jak i wśród mężczyzn (o 1,1 p. proc.). Uwzględniając miejsce  
zamieszkania osób pracujących, zarówno w miastach, jak i na wsi poziom zatrudnienia zwiększył 
się, przy czym na wsi jego wzrost był większy (o 2,3 p. proc. wobec o 0,1 p. proc. w miastach). 

 

Wyszczególnienie Aktywni zawodowo w tys. 
Współczynnik aktywności  

zawodowej w % 

Ogółem 436 55,1 

wyższe 122 80,8 

policealne i średnie zawodowe 121 60,8 

średnie ogólnokształcące 44 53,0 

zasadnicze zawodowe 124 57,9 

gimnazjalne, podstawowe, niepełne 
podstawowe i bez wykształcenia 
szkolnego 

26 17,9 

27,9%

27,7%
10,1%

28,4%

5,9% Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne, podstawowe, niepełne
podstawowe i bez wykształcenia
szkolnego

Wskaźnik zatrudnienia zwiększył 
się w porównaniu z poprzednim 
kwartałem  

 

Wskaźnik zatrudnienia jest wyraź-
nie wyższy wśród mężczyzn  
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Wykres 4. Pracujący 

W porównaniu z I kwartałem 2018 r. poziom zatrudnienia zwiększył się wśród mężczyzn  
(o 1,5 p. proc.), natomiast zmniejszył się wśród kobiet (o 0,2 p. proc.). Większy wzrost zatrud-
nienia odnotowano wśród pracujących na wsi (o 1,6 p. proc.), niż w miastach (o 0,1 p. proc.).  

Wśród osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia wyniósł 73,2%. W porównaniu  
z poprzednim kwartałem wzrósł o 1,1 p. proc., natomiast w porównaniu z I kwartałem 2018 r.  
– o 1,5 p. proc.  

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (85,2%), następ-
nie w grupie wieku 45-54 lata (81,6%). Odsetek pracujących wśród osób w wieku 25-34 lata 
wyniósł 79,1%. Niezmiennie najniższy poziom zatrudnienia występuje wśród osób w wieku  
55 lat i więcej (24,5%), następnie wśród osób w grupie wieku 15-24 lata (31,9%). 

 
Tablica 5. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

wskaźnik zatrudnienia w % 

wzrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem 
2018 

Ogółem 53,3 53,2 54,0 0,7 0,8 

mężczyźni 61,5 61,9 63,0 1,5 1,1 

kobiety 45,9 44,8 45,7 -0,2 0,9 

Miasta 53,7 53,7 53,8 0,1 0,1 

Wieś 52,9 52,2 54,5 1,6 2,3 

 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

W I kwartale 2019 r. w charakterze pracowników najemnych pracowało 365 tys. osób, tj. 85,3% 
ogółu pracujących (w tym 71,5% w sektorze prywatnym). Odsetek osób pracujących na własny 
rachunek wyniósł 14,2%, a pomagający członkowie rodzin stanowili 0,5%. W porównaniu z po-
przednim kwartałem liczba pracowników najemnych zwiększyła się o 6 tys. (o 1,7%), podobnie 
jak w odniesieniu do I kwartału 2018 r.  

Liczba pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników najemnych (43 tys.) 
zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 2,3%), jak i w odniesieniu 
do analogicznego kwartału poprzedniego roku (o 6,5%).  

W I kwartale 2019 r. zbiorowość pracujących posiadających umowę na czas określony liczyła 
95 tys. osób (26,0% ogółu pracowników najemnych). W porównaniu z poprzednim kwartałem 
była mniejsza o 3 tys. (o 3,1%) oraz w odniesieniu do I kwartału 2018 r. – o 10 tys. (o 9,5%).  
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Pracę stałą wykonywało 269 tys. osób (73,7% ogółu pracowników najemnych), tj. więcej  
o 8 tys. (o 3,1%) w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz więcej o 15 tys. (o 5,9%) niż  
w I kwartale 2018 r.  

Wśród pracujących w sektorze prywatnym ponad połowę stanowili mężczyźni (60,2%),  
ich liczba wzrosła o 7 tys. (o 4,7%) w porównaniu z poprzednim kwartałem. W sektorze  
publicznym przeważały kobiety (60,6%), których liczebność zmniejszyła się o 2 tys. (o 3,1%)  
w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

 

Tablica 6. Pracujący według statusu zatrudnienia w I kwartale 2019 r. 

Wybrane kategorie  
statusu zatrudnienia 

Pracownicy najemni 
Pracujący na rachunek  

własny 

ogółem 
w sektorze 

ogółem 
w tym  

pracodawcy publicznym prywatnym 

w tys. 

Ogółem 365  104 261 61 18 

praca stała 269  87 183 – – 

praca na czas określony 95 17 78 – – 

Mężczyźni 197  41 157 41 13 

Kobiety 167 63 104 20 5 

Miasta 245 75 170 32 9 

Wieś 119 29 90 29 9 
 

Pracujący według wieku 

Podobnie jak w poprzednim kwartale, w I kwartale 2019 r. najliczniejszą zbiorowość pracują-
cych stanowiły osoby w grupie wieku 35-44 lata – 29,7% ogólnej liczby pracujących. Blisko 
24,0% pracujących to osoby w wieku 25-34 lata, a 21,8% osoby w wieku 45-54 lata. Najmniej – 
7,0% pracujących było w wieku 15-24 lata. 

 
Wykres 5. Struktura pracujących według wieku w I kwartale 2019 r. 

 

Bezrobotni i stopa bezrobocia 

W I kwartale 2019 r. zbiorowość bezrobotnych w województwie lubuskim liczyła 8 tys.  
i zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 5 tys., tj. o 38,5%), jak  
i w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku (o 3 tys., tj. o 27,3%). Stopa 
bezrobocia wyniosła 1,8% i zmniejszyła się, odpowiednio, o 1,2 p. proc. i 0,7 p. proc.  

Udział bezrobotnych w wieku produkcyjnym wśród ludności aktywnej zawodowo w tym wieku 
wyniósł 1,9%. 

Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn, a także bezrobotnych zamieszkałych na wsi spadła 
poniżej 5 tys. (stąd nie może być prezentowana ze względu na wysoki losowy błąd próby). 

  

7,0%

23,9%

29,7%

21,8%

17,6%

15-24 lata

25-34

35-44

45-54

55 lat i więcej

Stopa bezrobocia według BAEL 
zmniejszyła się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem 



 

 

7 

  

Wykres 6. Stopa bezrobocia 

 

Tablica 7. Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej 

Wyszczególnienie 

2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

stopa bezrobocia w % 

wzrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem  
2018 

Ogółem 2,5 3,0 1,8 -0,7 -1,2 

mężczyźni 3,3 3,3 x x x 

kobiety x 3,1 x x x 

Miasta 2,1 2,8 2,1 - -0,7 

Wieś x 3,3 x x x 

 

Wykres 7. Bezrobotni 

Bierni zawodowo 

W I kwartale 2019 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 356 tys., tj. 44,9% ogółu ludności  
w wieku 15 lat i więcej (wobec 45,2% w poprzednim kwartale). Liczba biernych zawodowo 
zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 0,8%), jak i w odniesieniu 
do I kwartału 2018 r. (o 1,4%). 

Wśród biernych zawodowo przeważały kobiety (219 tys., tj. 61,5% ogółu) oraz mieszkańcy 
miast (231 tys., tj. 64,9%). W omawianym kwartale liczba kobiet biernych zawodowo zmniej-
szyła się tak w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 3 tys., tj. o 1,4%), jak i w relacji  
do I kwartału 2018 r. (o 2 tys., tj. o 0,9%). 

W wieku produkcyjnym było 39,6% biernych zawodowo (wobec 40,1% w poprzednim kwar-
tale). Większość biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej (64,6%).  
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Ich liczba wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 1 tys., tj. o 0,4%), natomiast  
w odniesieniu do I kwartału 2018 r. utrzymała się na podobnym poziomie.  

Uwzględniając wykształcenie osób biernych zawodowo, 33,4% zbiorowości deklarowało co 
najwyżej gimnazjalne. Nieco częściej niż co czwarta (25,6%) osoba posiadała wykształcenie 
zasadnicze zawodowe, a częściej niż co piąta (21,9%) – policealne i średnie zawodowe. Osoby 
z wyższym wykształceniem stanowiły 8,4%.    

Głównym powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla ponad połowy (53,4%)  
biernych zawodowo było pobieranie świadczenia emerytalnego (wobec 52,6% w poprzednim 
kwartale). Kobiety stanowiły 63,2% liczby świadczeniobiorców. Liczba osób pobierających 
emeryturę w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się o 1 tys. (tj. o 0,5%),  
a w odniesieniu do I kwartału 2018 r. wzrosła o 4 tys. (tj. o 2,2%). Uwzględniając płeć, zarówno 
wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn, zanotowano w skali roku wzrost liczby świadczeniobior-
ców, natomiast w ujęciu kwartalnym liczby te utrzymały się na podobnym poziomie.  

Kolejne najczęstsze przyczyny niepodejmowania pracy to nauka oraz uzupełnianie kwalifika-
cji (16,3% wobec 15,9% w poprzednim kwartale), a także choroba lub niesprawność (13,2%  
wobec 14,2% w poprzednim kwartale). Blisko 8,4% osób wskazało na powody osobiste lub  
rodzinne (wobec 7,8% w poprzednim kwartale). Liczba osób zniechęconych bezskutecznością 
poszukiwania pracy spadła poniżej 5 tys. (stąd nie może być prezentowana ze względu  
na wysoki losowy błąd próby). 

 

Wykres 8. Bierni zawodowo 
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Tel: 68 322 31 93 
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Rozpowszechnianie: 
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Tel: 68 322 31 28 
e-mail: A.Krol@stat.gov.pl 
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