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INFORMACJE SYGNALNE 

30 marca 2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności 
w województwie lubuskim 
w IV kwartale 2017 r. 
 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) przeprowadzonego w IV kwartale 2017 r., 
wskazują na nieznaczny spadek liczby osób 
aktywnych zawodowo w odniesieniu do analo-
gicznego okresu poprzedniego roku. Zwiększyła się 
nieznacznie liczba osób pracujących – o 0,2% do  
428 tys., natomiast zmniejszyła się liczba osób 
bezrobotnych – o 16,7% do 15 tys. Spadek liczby 
osób bezrobotnych dotyczył tak kobiet, jak  

i mężczyzn; bezrobotnych ubyło także w miastach, na wsi ich liczba nie uległa zmianie. 
Wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 0,4 p. proc. do 53,4%, zaś stopa bezrobocia obniżyła się 
o 0,7 p. proc. do 3,4%. Liczba osób biernych zawodowo zmalała o 0,8%, udział tej 358 tys. 
zbiorowości wśród ludności w wieku 15 lat i więcej wyniósł 44,7%. W porównaniu  
z III kwartałem 2017 r. liczba pracujących zmalała o 0,5% oraz liczba bezrobotnych o 21,1%. 
Zmniejszył się nieznacznie wskaźnik zatrudnienia (o 0,3 p. proc.). Obniżyła się także stopa 
bezrobocia (o 0,8 p. proc.).  

 

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

 

Wykres 1. Zmiany na rynku pracy w IV kwartale 2017 r.  

Wyszczególnienie IV kwartał 2016 III kwartał 2017 IV kwartał 2017 

Aktywni zawodowo w tys. 444 449 443 

pracujący w tys. 427 430 428 

bezrobotni w tys. 18 19 15 

Bierni zawodowo w tys. 361 352 358 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 55,2 56,1 55,3 

Wskaźnik zatrudnienia w % 53,0 53,7 53,4 

Stopa bezrobocia w % 4,1 4,2 3,4 

99,8 
Dynamika liczby osób aktywnych 
zawodowo w porównaniu  
z IV kwartałem 2016 r. 

-6 -4 -2 0 2 4 6 8

Pracujący

Bezrobotni

Bierni zawodowo

tys.

Zmiana w stosunku do IV kw. 2016 r. Zmiana w stosunku do III kw. 2017 r.

Dane o aktywności ekonomicznej 
ludności obejmują osoby w wieku 
15 lat i więcej będące członkami 
gospodarstw domowych w wyloso-
wanych mieszkaniach i prezento-
wane są na podstawie reprezenta-
cyjnego Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności (BAEL); bada-
nie prowadzone jest metodą ob-
serwacji ciągłej, tj. aktywność eko-
nomiczną ludności bada się w każ-
dym tygodniu w ciągu całego kwar-
tału. 
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Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2017 r. 

W IV kwartale 2017 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 55,3% 
ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 443 tys. osób (z tego 428 tys. pra-
cujących i 15 tys. bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo natomiast liczyły 358 tys. osób i sta-
nowiły 44,7% badanej grupy ludności. 

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. zmniejszyła się zarówno liczba osób aktywnych zawodowo 
(o 1 tys., tj. o 0,2%), jak i liczba osób biernych zawodowo (o 3 tys., tj. o 0,8%). Wśród osób 
aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 1 tys., tj. o 0,2%) i spadek liczby 
bezrobotnych (o 3 tys., tj. o 16,7%). 

W porównaniu z III kwartałem 2017 r. spadła liczba osób aktywnych zawodowo (o 6 tys.,  
tj. o 1,3%), natomiast wzrosła liczba osób biernych zawodowo (o 6 tys., tj. o 1,7%). Zmniejszyła 
się tak liczba pracujących (o 2 tys., tj. o 0,5%), jak i liczba bezrobotnych (o 4 tys. osób,  
tj. o 21,1%). 

 

Tablica 2. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2017 r. 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo 
Bierni zawodowo 

ogółem pracujący bezrobotni 

w tys. 

Ogółem 443 428 15 358 

Mężczyźni 245 237 8 141 

Kobiety 198 192 6 217 

Miasta 286 278 7 235 

Wieś 157 150 7 123 

Liczba osób niepracujących (bezrobotnych, jak i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) 
przypadających na 100 osób pracujących zmniejszyła się w stosunku do IV kwartału 2016 r., 
natomiast  zwiększyła się w odniesieniu do III kwartału 2017 r. W IV kwartale br. wskaźnik ten 
wyniósł 87 (wobec odpowiednio 89 i 86). 

W IV kwartale 2017 r. współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej ukształ-
tował się na poziomie 55,3%, przy czym wyższy był wśród mężczyzn – 63,5%, dla kobiet wyniósł 
47,7%. Uwzględniając miejsce zamieszkania, aktywność zawodowa ludności wiejskiej była wyż-
sza (55,9%), niż mieszkańców miast (55,0%). 

 

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

W skali roku współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się nieznacznie, bo o 0,1 p. proc., 
przy czym dla mężczyzn wzrósł o 0,4 p. proc., a dla kobiet obniżył się o 0,3 p. proc. Wzrost 
wskaźnika zanotowano dla mieszkańców miast (o 0,6 p. proc.), natomiast spadek dla ludności 
wiejskiej (o 1,0 p. proc.). W ujęciu kwartalnym wskaźnik zmalał o 0,8 p. proc.; w przypadku męż-
czyzn zanotowano spadek o 1,8 p. proc., w przypadku kobiet wzrost – o 0,2 p. proc. Uwzględ-
niając miejsce zamieszkania, spadek wskaźnika zanotowano zarówno wśród osób zamieszka-
łych w miastach (o 0,9 p. proc.), jak i na wsi (o 0,3 p. proc.). 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym w IV kwartale 2017 r. wyniósł 
74,4%, to oznacza, że na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, blisko 74 osoby 
były aktywne zawodowo, czyli miały pracę lub jej poszukiwały. Wskaźnik ten zwiększył się  

Wyszczególnienie 

2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

współczynnik aktywności zawodowej w % 

przyrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

IV kwartałem 
2016 

III kwartałem 
2017 

Ogółem 55,2 56,1 55,3 +0,1 -0,8 

mężczyźni 63,1 65,3 63,5 +0,4 -1,8 

kobiety 48,0 47,5 47,7 -0,3 +0,2 

Miasta 54,4 55,9 55,0 +0,6 -0,9 

Wieś 56,9 56,2 55,9 -1,0 -0,3 
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w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. (o 1,2 p. proc.), natomiast zmalała w stosunku do III kwartału 
2017 r. (o 0,4 p. proc.). 

W badanym kwartale, najwyższą aktywność zawodową odnotowano wśród osób w wieku 35-44 
lata (podobnie jak w poprzednich kwartałach), współczynnik aktywności dla tej grupy wyniósł 
88,5% i w skali roku zwiększył się o 3,7 p. proc. Wysoka była także aktywność zawodowa osób 
w grupie wieku 45-54 lata (81,6%) oraz 25-34 lata (78,5%). W najmłodszej grupie wiekowej  
(15-24 lata) współczynnik wyniósł 37,4%, a w najstarszej (55 lat i więcej) – 25,2%. Wśród mło-
dzieży zanotowano wzrost wskaźnika (o 3,1 p. proc.), natomiast wśród osób starszych spadek 
(o 1,0 p. proc.). 

 

Wykres 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

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

Biorąc pod uwagę wykształcenie zbiorowości aktywnych zawodowo, w IV kwartale 2017 r. naj-
więcej osób w tej grupie posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (30,3%). Odsetek osób 
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym wyniósł 27,5%, z wyższym – 26,6%. Naj-
mniej, bo 5,9% stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym i niższym.  

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, współczynnik aktywności zawodowej był najwyższy 
wśród osób z wyższym wykształceniem, przy czym wskaźnik zmniejszył się w skali roku  
o 1,0 p. proc. do 79,7%. Wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
zmniejszył się do 61,9% (o 1,8 p. proc.), a dla osób z zasadniczym zawodowym – do 58,8%  
(o 1,0 p. proc.). Najniższą aktywność zawodową wykazywały osoby z niskim poziomem wykształ-
cenia (spadek o 0,5 p. proc. do 17,9%). 

 

Tablica 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu 
wykształcenia w IV kwartale 2017 r. 

Wyszczególnienie Aktywni zawodowo w tys. 
Współczynnik aktywności  

zawodowej w % 

Ogółem 443 55,3 

wyższe 118 79,7 

policealne i średnie zawodowe 122 61,9 

średnie ogólnokształcące 43 51,8 

zasadnicze zawodowe 134 58,8 

gimnazjalne, podstawowe, niepełne 
podstawowe i bez wykształcenia 
szkolnego 

26 17,9 
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Uwzględniając stan cywilny ludności w wieku 15 lat i więcej, najliczniejszą grupę wśród aktyw-
nych zawodowo stanowili żonaci mężczyźni i zamężne kobiety – łącznie 299 tys. osób (67,5%), 
dla których współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 62,2% (wobec 61,9% przed rokiem). 
Kawalerowie i panny – łącznie 114 tys. osób, stanowili 25,7% wszystkich aktywnych zawodowo; 
dla tej zbiorowości współczynnik wyniósł 54,8%. Najniższy poziom aktywności zawodowej od-
notowano wśród wdów i wdowców (8,3%). 

 

Wykres 3. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej aktywnej zawodowo według poziomu  
wykształcenia w IV kwartale 2017 r. 

 

Pracujący 

W IV kwartale 2017 r. liczba pracujących zwiększyła się w odniesieniu do analogicznego kwar-
tału 2016 r., natomiast zmalała w porównaniu z III kwartałem 2017 r.  

W omawianym kwartale pracowało 428 tys. osób, tj. o 1 tys. (o 0,2%) więcej niż przed rokiem. 
Większość (96,3%) pracujących była w wieku produkcyjnym. W ujęciu rocznym wzrosła zarówno 
liczba pracujących mężczyzn (o 0,4% do 237 tys.), jak i liczba pracujących kobiet (o 0,5% do 192). 
Kobiety stanowiły 44,9% ogółu pracujących. Z ogółu pracujących 65,0% to mieszkańcy miast 
(64,2% przed rokiem). 

 

Wykres 4. Pracujący 
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Pracujący ogółem w tym wiek produkcyjny

Do pracujących zaliczono osoby, 
które w badanym tygodniu: 

- wykonywały, przez co najmniej  
1 godzinę, pracę przynoszącą zaro-
bek lub dochód albo pomagały 
(bez wynagrodzenia) w prowadze-
niu rodzinnego gospodarstwa  
w rolnictwie lub rodzinnej działal-
ności gospodarczej poza rolnic-
twem, 

- formalnie miały prace, ale jej nie 
wykonywały (np. z powodu cho-
roby), jeżeli przerwa w pracy wyno-
siła mniej niż 3 miesiące; jeżeli 
przerwa w pracy wynosiła ponad  
3 miesiące, dodatkowym kryterium 
w przypadku pracowników najem-
nych był fakt otrzymywania co  
najmniej 50% dotychczasowego 
wynagrodzenia. 
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W porównaniu z III kwartałem 2017 r. liczba pracujących zmalała o 2 tys., tj. o 0,5%. Odnotowano 
spadek liczby pracujących mężczyzn (o 3 tys. osób, tj. o 1,3%), natomiast wzrost liczby pracują-
cych kobiet (o 2 tys. osób, tj. o 1,1%). Uwzględniając miejsce zamieszkania, na wsi zanotowano 
wzrost liczby pracujących o 2 tys., tj. o 1,4%, natomiast w miastach ich liczba zmniejszyła się  
o 4 tys., tj. o 1,4%. 

Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2017 r. wyniósł 53,4%, co oznacza, że na każde 100 osób, 
które ukończyły 15 lat przypadało ponad 53 pracujących. W porównaniu z analogicznym kwar-
tałem 2016 r. wskaźnik wzrósł o 0,4 p. proc., a w odniesieniu do III kwartału 2017 r. zmalał  
o 0,3 p. proc. W ujęciu rocznym wzrost poziomu zatrudnienia zanotowano tak wśród mężczyzn 
(o 0,6 p. proc. do 61,4%), jak i wśród kobiet (o 0,5 p. proc. do 46,3%). Uwzględniając miejsce 
zamieszkania, odsetek pracujących zwiększył się wśród ludności miejskiej (o 1,2 p. proc.  
do 53,5%), natomiast zmalał wśród mieszkańców wsi (o 1,0 p. proc. do 53,4%). W ujęciu kwar-
talnym spadek wskaźnika odnotowano dla mężczyzn (o 0,8 p. proc.) oraz w przypadku osób 
zamieszkałych w miastach (o 0,6 p. proc.).  

Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku produkcyjnym w IV kwartale 2017 r. wyniósł 71,8%  
i w skali roku zwiększył się o 1,5 p. proc. Nieznaczny wzrost wskaźnika odnotowano także  
w odniesieniu do III kwartału 2016 r. (o 0,1 p. proc.). 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, najwyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano wśród 
osób w wieku 35-44 lata (86,5%). Wysoki był również dla grupy wieku 45-54 lata (78,9%) oraz  
25-34 lata (76,3%). Niezmiennie, najniższe wskaźniki zatrudnienia notuje się wśród osób  
w wieku 55 lat i więcej (24,9%), następnie wśród osób w wieku 15-24 lata (32,3%), przy czym  
w ujęciu rocznym zanotowano spadek wskaźnika zatrudnienia wśród osób najstarszych  
(o 0,7 p .proc.) oraz wzrost wśród młodzieży (o 2,8 p. proc.). 

 

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

Wyszczególnienie 

2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

wskaźnik zatrudnienia w % 

przyrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

IV kwartałem 
2016 

III kwartałem 
2017 

Ogółem 53,0 53,7 53,4 +0,4 -0,3 

mężczyźni 60,8 62,2 61,4 +0,6 -0,8 

kobiety 45,8 45,8 46,3 +0,5 +0,5 

Miasta 52,3 54,1 53,5 +1,2 -0,6 

Wieś 54,4 52,7 53,4 -1,0 +0,7 

 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

W IV kwartale 2017 r. w charakterze pracowników najemnych pracowało 358 tys. osób, tj. 83,6% 
ogółu pracujących (w tym 70,1% w sektorze prywatnym). Odsetek osób pracujących na własny 
rachunek wyniósł 15,0%, a pomagający członkowie rodzin stanowili 1,4%. 

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. liczba pracowników najemnych nieznacznie się zwiększyła 
(o 0,8%). Liczba pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników najemnych 
zmalała o 3,7% i wyniosła 52 tys. (12,1% ogółu pracujących), wzrosła natomiast w porównaniu  
z III kwartałem 2017 r. (o 2,0%). 

W analizowanym kwartale zbiorowość pracujących, posiadających umowę na czas określony, 
liczyła 107 tys. osób, tj. 29,9% ogółu pracowników najemnych i była podobna jak przed rokiem 
(30,1%). W odniesieniu do III kwartału 2017 r. liczba ta wzrosła o 1 tys., tj. o 0,9%.  

W IV kwartale 2017 r. pracę stałą wykonywało 250 tys. osób, tj. o 2 tys. (o 0,8%) więcej  
w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. 
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Tablica 6. Pracujący według statusu zatrudnienia w IV kwartale 2017 r. 

Wybrane kategorie  
statusu zatrudnienia 

Pracownicy najemni 
Pracujący na rachunek  

własny 

ogółem 
w sektorze 

ogółem 
w tym  

pracodawcy publicznym prywatnym 

w tys. 

Ogółem 358 107 251 65 13 

praca stała 250 89 162 - - 

praca na czas określony 107 18 89 - - 

Mężczyźni 191 41 150 45 9 

Kobiety 167 65 101 20 . 

Miasta 240 76 165 37 9 

Wieś 117 31 86 28 . 

 

Wśród pracujących w sektorze prywatnym większość stanowili mężczyźni (59,8%), ich zbioro-
wość zwiększyła się w okresie roku o 1,4% i liczyła w omawianym kwartale 150 tys. W sektorze 
publicznym przeważały kobiety (60,7%), ich liczebność zmniejszyła się o 3,0% do 65 tys. 

 

Pracujący według wieku 

Podobnie jak w przed rokiem, najliczniejszą zbiorowość pracujących w IV kwartale 2017 r. sta-
nowiły osoby w grupie wieku 35-44 lata – 29,8% ogółu pracujących (w skali roku wzrost  
o 1,7 p. proc.). Co czwarta osoba (24,0%) była w wieku 25-34 lata. Najmniej pracujących było 
wśród osób w wieku poniżej 25 lat, ich udział wyniósł 7,5% (wobec 7,3% przed rokiem). 

 

Wykres 5. Pracujący 

 

Bezrobotni 

W IV kwartale 2017 r. zbiorowość osób bezrobotnych w województwie lubuskim liczyła 15 tys.  
i zmalała w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. o 3 tys., tj. o 16,7%. Spadek zanotowano także  
w odniesieniu do III kwartału 2017 r. – o 4 tys., tj. o 21,1%. W grupie bezrobotnych w omawianym 
kwartale kobiety stanowiły 40,0%, w porównaniu z 44,4% przed rokiem. Spadek liczby osób 
bezrobotnych, zaobserwowany w skali roku, dotyczył zarówno kobiet (o 2 tys., tj. o 25,0%), jak 
i mężczyzn (o 1 tys., tj. o 11,1%). Uwzględniając miejsce zamieszkania, liczba bezrobotnych 
zmniejszyła się w miastach (o 4 tys., tj. o 36,4%), na wsi nie uległa zmianie. 

 

7,5%

24,0%

29,8%

21,0%

17,7%

15-24 lata

25-34

35-44

45-54

55 lat i więcej
Za bezrobotne uznaje się osoby  
w wieku 15-74 lata, które spełniały 
jednocześnie trzy warunki:  

- w okresie badanego tygodnia nie 
były osobami pracującymi, 

- w ciągu 4 tygodni (wliczając jak  
o ostatni tydzień badany) aktywnie 
poszukiwały pracy, 

- były gotowe podjąć pracę w ciągu 
2 tygodni następujących po tygo-
dniu badanym.  

Do bezrobotnych zaliczono także 
osoby, które znalazły pracę i ocze-
kiwały na jej rozpoczęcie w okresie 
3 miesięcy oraz były gotowe tę 
pracę podjąć. 
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Stopa bezrobocia 

W IV kwartale 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 3,4% (w kraju – 4,5%) i obniżyła się w skali roku 
o 0,7 p. proc., natomiast w porównaniu z III kwartałem 2017 r. – o 0,8 p. proc. Udział bezrobot-
nych kobiet w liczbie ludności aktywnej zawodowo wyniósł 3,0% i był niższy niż mężczyzn 
(3,3%). 

 

Wykres 6. Stopa bezrobocia 

W porównaniu z IV kwartałem 2016 r. stopa bezrobocia, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, 
zmniejszyła się, odpowiednio o 1,0 i 0,4 p. proc. Uwzględniając miejsce zamieszkania, w mia-
stach bezrobocie obniżyło się o 1,5 p. proc., natomiast na wsi wzrosło o 0,1 p proc. 

W odniesieniu do poprzedniego kwartału, poziom bezrobocia także zmalał dla mężczyzn  
i kobiet (odpowiednio o 1,1 i 0,6 p. proc.). Spadek zanotowano także w miastach i na wsi (od-
powiednio o 0,7 i 1,8 p. proc.). 

 

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

Wyszczególnienie 

2016 2017 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

stopa bezrobocia w % 

przyrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

IV kwartałem 
2016 

III kwartałem 
2017 

Ogółem 4,1 4,2 3,4 -0,7 -0,8 

mężczyźni 3,7 4,4 3,3 -0,4 -1,1 

kobiety 4,0 3,6 3,0 -1,0 -0,6 

Miasta 3,9 3,1 2,4 -1,5 -0,7 

Wieś 4,4 6,3 4,5 +0,1 -1,8 

 

Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia 

W IV kwartale 2017 r. liczba osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym wyniosła 14 tys., co sta-
nowiło 3,3% ludności aktywnej zawodowo w wieku produkcyjnym. Analiza bezrobotnych  
według grup wieku wykazała, że 5 tys. bezrobotnych było w wieku poniżej 25 lat (33,3% ogółu 
bezrobotnych). Bezrobotni w innych grupach wieku liczyli mniej niż 5 tys. osób (stąd nie mogą 
być prezentowani ze względu na wysoki losowy błąd próby).  

Z ogółu bezrobotnych 1/3 stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, dla któ-
rych stopa bezrobocia wyniosła 3,7%. Pozostałe 2/3, to osoby bezrobotne z innym wykształce-
niem, których liczebności po uogólnieniu wyników z próby wyniosły mniej niż 5 tys. 
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Wykres 7. Bezrobotni 

 

Bierni zawodowo 

W IV kwartale 2017 r. zbiorowość osób biernych zawodowo liczyła 358 tys., tj. 44,7% ogółu lud-
ności w wieku 15 lat i więcej. Liczba biernych zawodowo spadła w porównaniu z IV kwartałem 
2016 r. o 3 tys. tj. o 0,8%, natomiast wzrosła o 6 tys., tj. o 1,7% w porównaniu z III kwartałem 
2017 r.  

Wśród osób biernych zawodowo przeważały kobiety (217 tys., tj. 60,6% ogółu) oraz mieszkańcy 
miast (235 tys., tj. 65,6%). Liczba kobiet biernych zawodowo nie zmieniła się w stosunku do IV 
kwartału 2016 r., natomiast zmalała o 1 tys. tj. 0,5% w porównaniu z III kwartałem 2017 r.  

W wieku produkcyjnym było 41,1% wszystkich biernych zawodowo (147 tys. osób). Większość – 
63,7% biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej (228 tys. osób).  

Uwzględniając wykształcenie biernych zawodowo, 1/3 zbiorowości posiadała wykształcenie co 
najwyżej gimnazjalne. Częściej niż co czwarta osoba (26,3%) miała wykształcenie zasadnicze 
zawodowe, a co piąta osoba (20,7%) – policealne i średnie zawodowe. Osoby z wykształceniem 
wyższym stanowiły 8,4%. 

Głównym powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy było pobieranie świadczenia 
emerytalnego – 50,6% ogółu biernych zawodowo (wobec 46,5% przed rokiem). Ponad 64,6% 
świadczeniobiorców stanowiły kobiety. Liczba osób pobierających emeryturę zwiększyła się 
zarówno w porównaniu z IV kwartałem 2016 r. (o 13 tys. tj. o 7,7%), jak i w stosunku do III kwar-
tału 2017 r. (o 8 tys. tj. o 4,6%). Wzrost liczby świadczeniobiorców zanotowano podobnie dla 
kobiet, jak i dla mężczyzn (w skali roku o ponad 8,0%, natomiast w stosunku do poprzedniego 
kwartału o ponad 4,0%). Kolejne najczęstsze przyczyny niepodejmowania pracy to nauka oraz 
uzupełnianie kwalifikacji, a także choroba lub niesprawność – po ok. 15,0% (wobec 16,0% przed 
rokiem). Powody osobiste lub rodzinne wskazało ok. 10,0% osób, podobnie jak przed rokiem. 
Odsetek zniechęconych bezskutecznością poszukiwania pracy wyniósł 1,4% (wobec 3,6% przed 
rokiem). 
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Wykres 8. Bierni zawodowo 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2014 2015 2016 2017

tys.

kw

Bierni zawodowo ogółem w tym wiek produkcyjny



 

 

10 

  

 

 

 

Współpraca z Mediami:  

tel.: (+48) 68 322 31 12 

faks: (+48) 68 325 36 79  

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 zielonagora.stat.gov.pl 

 @ZielonaGoraSTAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Zuzanna Sikora 
Tel: 68 322 31 93 
e-mail: Z.Sikora@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Agnieszka Król 
Tel: 68 322 31 28 
e-mail: A.Krol@stat.gov.pl 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL) 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW) 

System Monitorowania Rozwoju STRATEG 

Portal Geostatystyczny 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność aktywna zawodowo 

Pracujący 

Bezrobotni 

Ludność bierna zawodowo 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności 

Wskaźnik zatrudnienia 

Stopa bezrobocia 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/
https://geo.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1227,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/183,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/591,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/884,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/486,pojecie.html
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