
 

1 

INFORMACJE SYGNALNE 
30 marca 2020 r. 

Aktywność ekonomiczna ludności 
w województwie lubuskim w IV kwartale 2020 r. 

 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) wskazują, że osoby aktywne 
zawodowo stanowiły w IV kwartale 2020 r. 54,8% 
liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. Odsetek 
ten zmniejszył się w porównaniu z III kwartałem 
2020 r. (o 0,4 p. proc.), natomiast zwiekszył się 
w odniesieniu do IV kwartału 2019 r. (o 0,5 p. proc.). 
W ujęciu kwartalnym odnotowano spadek liczby 

osób pracujących (o 0,7%), natomiast wzrost liczby osób biernych zawodowo (o 1,1%). 

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

a Liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 10 tys., znak (”.”) oznacza, że konkretna wartość nie może być 
pokazana ze względu na wysoki losowy błąd próby. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2020 r. 

W IV kwartale 2020 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 54,8% 
ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 432 tys. osób, w tym 423 tys. pra-
cujących. Liczba osób bezrobotnych spadła poniżej 10 tys. (stąd nie może być prezentowana 
ze względu na wysoki losowy błąd próby). Osoby bierne zawodowo w liczbie 357 tys. stano-
wiły 45,2% liczby ludności w wieku 15 lat i więcej. 

W IV kwartale 2020 r. liczba osób aktywnych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z po-
przednim kwartałem (o 4 tys., tj. o 0,9%), natomiast zwiększyła się w odniesieniu do analo-
gicznego okresu poprzedniego roku (o 3 tys., tj. o 0,7%). Liczba osób biernych zawodowo 
wzrosła w porównaniu z poprzednim kwartałem i spadła w odniesieniu do analogicznego 
kwartału 2019 r. w takim samym stopniu (o 4 tys. tj. o 1,1%). 

Wartość wskaźnika określającego relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych, jak  
i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących była niższa zarówno 
w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu z analogicznym kwartałem 2019 r. 
W IV kwartale 2020 r. na 1000 osób pracujących przypadały 844 osoby bezrobotne lub bierne 
zawodowo, natomiast w III kwartale 2020 r. i IV kwartale 2019 r. odpowiednio: 852 i 860 osób. 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2020 r. 
ukształtował się na poziomie 54,8%. Wskaźnik wykazywał istotne zróżnicowanie w zależności 
od płci – odsetek aktywnych zawodowo mężczyzn wyniósł 64,7% i był większy o 19,1 p. proc.  
w porównaniu z odsetkiem aktywnych zawodowo kobiet. Uwzględniając miejsce 
zamieszkania, udział osób aktywnych zawodowo w miastach (55,0%) był nieznacznie większy 
niż na wsi (54,7%). 

  

Wyszczególnienie IV kwartał 2019 III kwartał 2020 IV kwartał 2020 

Aktywni zawodowo w tys. 429 436 432 

pracujący w tys. 420 426 423 

bezrobotni w tys.a . 10 . 

Bierni zawodowo w tys. 361 353 357 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 54,3 55,2 54,8 

Wskaźnik zatrudnienia w % 53,2 53,9 53,6 

Stopa bezrobocia w %a . 2,3 . 

54,8% 
Współczynnik aktywności zawodowej 

w IV kwartale 2020 r.  

Współczynnik aktywności  
zawodowej zmniejszył się  
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących spadła  
w stosunku do poprzedniego 
kwartału 
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Tablica 2. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15 lat i więcej w IV kwartale 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo 
Bierni zawodowo 

ogółem pracujący bezrobotnia 

w tys. 

Ogółem 432 423 . 357 

Mężczyźni 246 240 . 134 

Kobiety 187 183 . 223 

Miasta 281 276 . 231 

Wieś 152 148 . 126 

a Liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 10 tys., znak (”.”) oznacza, że konkretna wartość nie może być 
pokazana ze względu na wysoki losowy błąd próby. 

W porównaniu z III kwartałem 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się  
o 0,4 p. proc. Spadek wskaźnika odnotowano wśród kobiet (o 0,7 p. proc.), a wśród mężczyzn 
wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. Udział aktywnych zawodowo zmniejszył się 
bez względu na miejsce zamieszkania: wśród mieszkańców miast – o 0,5 p. proc., natomiast 
wśród mieszkańców wsi – o 0,3 p. proc. 

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 0,5 p. proc. Wzrost wskaźnika odnotowano wśród mężczyzn (o 1,3 p. proc.), natomiast 
spadek wśród kobiet (o 0,3 p. proc.). Uwzględniając miejsce zamieszkania, wskaźnik zwiększył 
w miastach (o 0,8 p. proc.), natomiast zmniejszył się na wsi (o 0,2 p. proc.). 

W IV kwartale 2020 r. współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku produkcyjnym 
wyniósł 76,0%, to oznacza, że na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, 76 osób 
miało pracę lub jej poszukiwało. Wskaźnik ten zmniejszył się w odniesieniu do III kwartału 
2020 r. (o 0,4 p. proc.), natomiast zwiększył się w relacji do IV kwartału 2019 r. (o 1,5 p. proc.). 

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

 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata – 
87,4% (spadek o 1,3 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), następnie w grupie 
wieku 45-54 lata – 83,2% (wzrost o 0,1 p. proc.). Nieco ponad 79% aktywnych zawodowo było  
w wieku 25-34 lata (spadek o 1,1 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem). W najmłod-
szej grupie wieku (15-24 lata) udział aktywnych zawodowo wyniósł 31,1% (o 2,5 p. proc. więcej 
niż w poprzednim kwartale), a w najstarszej (55 lat i więcej) – 25,6% (o 0,6 p. proc. mniej).  
W porównaniu z III kwartałem 2019 r. wzrost aktywności zawodowej ludności odnotowano  
w większości grup, z wyjątkiem wieku 35-44 lata (spadek udziału o 0,6 p. proc.) oraz 55 lat 
i więcej (spadek o 0,4 p. proc.). 

 

Wyszczególnienie 

2019 2020 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

współczynnik aktywności zawodowej w % 

wzrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

IV kwartałem 
2019 

III kwartałem 
2020 

Ogółem 54,3 55,2 54,8 0,5 -0,4 

mężczyźni 63,4 64,7 64,7 1,3 – 

kobiety 45,9 46,3 45,6 -0,3 -0,7 

Miasta 54,2 55,5 55,0 0,8 -0,5 

Wieś 54,9 55,0 54,7 -0,2 -0,3 

Współczynnik aktywności  
zawodowej wśród osób  
w wieku produkcyjnym zmniej-
szył się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem 
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Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu  
wykształcenia i stanu cywilnego 

W IV kwartale 2020 r. w zbiorowości aktywnych zawodowo najwięcej osób posiadało wyższe 
wykształcenie (30,7%). Wykształceniem policealnym i średnim zawodowym legitymowało się 
28,9%, a zasadniczym zawodowym 25,2%. Najmniej było osób z wykształceniem co najwyżej 
gimnazjalnym (4,8%). W odniesieniu do III kwartału 2020 r. zwiększył się udział osób  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 2,0 p. proc.). Wśród pozostałych osób 
odnotowano spadek udziału: z wykształceniem zasadniczym zawodowym – o 0,9 p. proc., gim-
nazjalnym i podstawowym – o 0,6 p. proc., wyższym – o 0,4 p. proc. oraz średnim ogólno-
kształcącym – o 0,2 p. proc. 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej odnotowano, podobnie jak w poprzednich 
kwartałach, wśród osób z wyższym wykształceniem – 78,7 %, w porównaniu z poprzednim 
kwartałem wskaźnik ten zmniejszył się o 1,5 p. proc. Wśród osób z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym aktywnych zawodowo było 59,5% (spadek o 0,2 p. proc.  
w porównaniu z poprzednim kwartałem), a wśród osób z zasadniczym zawodowym – 55,9% 
(spadek o 0,8 p. proc.). Najniższa aktywność zawodowa dotyczyła osób z niskim poziomem 
wykształcenia – w tej grupie 15,8% osób posiadało pracę lub jej poszukiwało (spadek 
o 1,0 p. proc.). 

Uwzględniając stan cywilny, najliczniejszą grupę stanowili żonaci mężczyźni i zamężne 
kobiety – łącznie 466 tys. osób, tj. 59,1% liczby ludności w wieku 15 lat i więcej; dla tej 
zbiorowości współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 61,4% (w ujęciu kwartalnym spadek 
o 1,1 p. proc.). Kolejna duża grupa to kawalerowie i panny – łącznie 207 tys. osób (tj. 26,2% 
ludności w wieku 15 lat i więcej). W tej grupie udział aktywnych zawodowo zwiększył się  
w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1,9 p. proc. i wyniósł 55,1%. Wzrost wskaźnika 
odnotowano także wśród osób rozwiedzionych (40 tys.) – o 1,4 p. proc. do 62,5%, natomiast 
spadek wśród wdów i wdowców (76 tys.) – o 1,6 p. proc. do 9,2%. 

Tablica 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu 
wykształcenia w IV kwartale 2020 r. 

 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej aktywnej zawodowo według poziomu  
wykształcenia w IV kwartale 2020 r. 

 

Wyszczególnienie Aktywni zawodowo w tys. 
Współczynnik aktywności  

zawodowej w % 

Ogółem 432 54,8 

wyższe 133 78,7 

policealne i średnie zawodowe 125 59,5 

średnie ogólnokształcące 45 54,9 

zasadnicze zawodowe 109 55,9 

gimnazjalne, podstawowe, niepełne 
podstawowe i bez wykształcenia 
szkolnego 

21 15,8 

Współczynnik aktywności  
zawodowej zmniejszył się 
wśród osób z wykształceniem 
wyższym, policealnym i śred-
nim zawodowym, także zasad-
niczym zawodowym i co najwy-
żej gimnazjalnym w porówna-
niu z poprzednim kwartałem 
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Pracujący 

W IV kwartale 2020 r. zbiorowość pracujących w wieku 15 lat i więcej liczyła 423 tys. Liczba 
pracujących zmniejszyła się w odniesieniu do poprzedniego kwartału i zwiększyła się w po-
równaniu z IV kwartałem 2019 r. w takim samym stopniu – o 3 tys., tj. o 0,7%. Większość 
(95,7%) pracujących była w wieku produkcyjnym. Z ogólnej liczby pracujących 56,7% to męż-
czyźni (wobec 56,3% w poprzednim kwartale), a 65,2% to mieszkańcy miast (wobec 65,3%  
w poprzednim kwartale). 

Spadek liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił wśród kobiet  
(o 3 tys., tj. 1,6%), natomiast wśród mężczyzn liczba ta utrzymała się na tym samym poziomie. 
Uwzględniając miejsce zamieszkania, w miastach liczba osób pracujących zmniejszyła się  
(o 2 tys., tj. o 0,7%), natomiast na wsi zwiększyła się (o 1 tys., tj. o 0,7%). 

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. liczba pracujących wzrosła wśród mężczyzn – o 5 tys.,  
tj. o 2,1%, natomiast spadła wśród kobiet – o 2 tys., tj. o 1,1%. Wzrost liczby pracujących 
odnotowano w miastach – o 3 tys., tj. 1,1%, a na wsi zbiorowość ta utrzymała się na tym 
samym poziomie.  

 

Wykres 2. Pracujący 

 

Wskaźnik zatrudnienia w IV kwartale 2020 r. wyniósł 53,6%, co oznacza, że na każde 100 osób, 
które ukończyły 15 lat przypadało prawie 54 pracujących. Wskaźnik ten zmniejszył się  
o 0,3 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Spadek wystąpił wśród kobiet  
(o 0,8 p. proc.), natomiast wśród mężczyzn wskaźnik utrzymał się na tym samym poziomie. 
Poziom zatrudnienia zmniejszył się bez względu na miejsce zamieszkania, w takim samym 
stopniu wśród mieszkańców miast i wsi (o 0,3 p. proc.). 

W porównaniu z IV kwartałem 2019 r. odnotowano wzrost wskaźnika zatrudnienia –  
o 0,4 p. proc. Uwzględniając płeć, wskaźnik zwiększył się wśród mężczyzn (o 1,4 p. proc.),  
natomiast zmniejszył się wśród kobiet (o 0,5 p. proc.). Uwzględniając miejsce zamieszkania, 
wzrost wskaźnika odnotowano wśród mieszkańców miast (o 0,8 p. proc.), natomiast spadek 
wśród mieszkańców wsi (o 0,2 p. proc.). 

W IV kwartale 2020 r., podobnie jak w poprzednich kwartałach, wyraźnie wyższy wskaźnik  
zatrudnienia odnotowano wśród mężczyzn – 63,2%, dla kobiet wyniósł 44,6%. 

Wśród osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia wyniósł 74,3% i był mniejszy  
o 0,1 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast większy o 1,5 p. proc.  
w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób w grupie wieku 35-44 lata (86,1%), 
kolejno w wieku 45-54 lata (82,4%) i 25-34 lata (77,5%). Natomiast najniższy poziom zatrudnie-
nia zanotowano wśród osób w wieku 55 lat i więcej (24,9%) oraz 15-24 lata (27,8%). W porów-
naniu z poprzednim kwartałem wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się wśród osób w grupie 
wieku 35-44 lata oraz 55 lat i więcej. 

  

Wskaźnik zatrudnienia  
zmniejszył się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem 

Liczba osób pracujących 
zmniejszyła się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem 

Najniższy poziom zatrudnienia 
odnotowano w grupie wieku 
55 lat i więcej (24,9%) oraz  
15-24 lata (27,8 %) 

Wskaźnik zatrudnienia nadal 
jest wyraźnie wyższy  
w populacji mężczyzn  
niż wśród kobiet 
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Tablica 5. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej 

Wyszczególnienie 

2019 2020 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

wskaźnik zatrudnienia w % 

wzrost(+)/spadek(-)  
w porównaniu z 

IV kwartałem 
2019 

III kwartałem 
2020 

Ogółem 53,2 53,9 53,6 0,4 -0,3 

mężczyźni 61,8 63,2 63,2 1,4 – 

kobiety 45,1 45,4 44,6 -0,5 -0,8 

Miasta 53,2 54,3 54,0 0,8 -0,3 

Wieś 53,4 52,9 53,2 -0,2 0,3 

 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

W IV kwartale 2020 r. w charakterze pracowników najemnych pracowało 352 tys. osób,  
tj. 83,0% ogółu pracujących (w tym 69,6% w sektorze prywatnym). Odsetek osób pracujących 
na własny rachunek wyniósł 16,3%, a pomagający członkowie rodzin stanowili 0,7 %.  
W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba pracowników najemnych wzrosła  
o 2 tys. (o 0,6%), a w odniesieniu do IV kwartału 2019 r. spadła o 5 tys. (o 1,4%). 

Liczba pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników najemnych (47 tys.) 
zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 4,1%), natomiast zwiększyła się 
w odniesieniu do analogicznego okresu 2019 r. (o 11,9%). 

Tablica 6. Pracujący według statusu zatrudnienia w IV kwartale 2020 r. 

Wybrane kategorie  
statusu zatrudnienia 

Pracownicy najemni Pracujący na rachunek  
własny 

ogółem 
w sektorze 

ogółem 
w tym  

pracodawcy publicznym prywatnym 

w tys. 

Ogółem 352 107 245 69 22 

praca stała 288 94 194 – – 

praca na czas określony 64 13 51 – – 

Mężczyźni 193 43 150 47 15 

Kobiety 159 64 95 22 . 

Miasta 237 76 161 38 11 

Wieś 114 31 84 31 10 

 

W IV kwartale 2020 r. zbiorowość pracujących posiadających umowę na czas określony liczyła 
64 tys. osób (18,2% ogółu pracowników najemnych) i zwiększyła się w porównaniu  
z poprzednim kwartałem (o 3 tys., tj. o 4,9%), natomiast zmniejszyła się w odniesieniu do  
IV kwartału 2019 r. (o 11 tys., tj. o 14,7%). 

Pracę stałą wykonywało 288 tys. osób (81,8% ogółu pracowników najemnych), tj. o 1 tys.  
(o 0,3%) mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem, za to o 6 tys. (o 2,1%) więcej niż  
w IV kwartale 2019 r. 

Ponad 61% pracujących w sektorze prywatnym stanowili mężczyźni. Ich udział w strukturze 
pracujących zwiększył się o 2 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. W sektorze  
publicznym przeważały kobiety (59,8%), których odsetek zwiększył się o 0,7 p. proc. w porów-
naniu z poprzednim kwartałem. 

 

Pracujący według wieku 

W IV kwartale 2020 r., podobnie jak w poprzednim kwartale, najliczniejszą zbiorowość wśród 
pracujących stanowiły osoby w grupie wieku 35-44 lata – 30,7 %. Nieco ponad 23,0% wszyst-
kich pracujących to osoby w wieku 45-54 lata, a 22,0% - osoby w wieku 25-34 lata. Najmniej 
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pracujących było w wieku 15-24 lata (5,9%). W odniesieniu do poprzedniego kwartału zmniej-
szył się udział pracujących wieku 55 lat i więcej (o 0,6 p. proc.), 35-44 lata (o 0,2 p. proc.) oraz 
25-34 lata (o 0,1 p. proc.). Natomiast wzrósł udział osób w wieku 15-24 lata (o 0,5 p. proc.)  
i 45-54 lata (o 0,4 p. proc.).  

 

Wykres 3. Struktura pracujących według wieku w IV kwartale 2020 r. 

 

 

Bierni zawodowo 

W IV kwartale 2020 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 357 tys. Liczba ta zwiększyła się 
w porównaniu z poprzednim kwartałem i zmniejszyła się w stosunku do analogicznego kwar-
tału 2019 r. w takim samym stopniu (o 4 tys., tj. o 1,1%). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba biernych zawodowo zwiększyła się wśród ko-
biet (o 3 tys., tj. o 1,4%), zaś wśród mężczyzn utrzymała się na tym samym poziomie. Wzrost 
liczby biernych zawodowo odnotowano bez względu miejsce zamieszkania, przy czym był 
większy w miastach (o 3 tys., tj. o 1,3%) niż na wsi (o 1 tys. tj. o 0,8%). 

W ujęciu rocznym też wzrosła liczba biernych zawodowo kobiet (o 1 tys., tj. o 0,5%), natomiast 
spadła liczba biernych zawodowo mężczyzn (o 5 tys., tj. o 3,6%). Uwzględniając miejsce za-
mieszkania, w miastach odnotowano spadek (o 4 tys. tj. o 1,7%), natomiast na wsi liczba bier-
nych zawodowo utrzymała się na tym samym poziomie. 

Kobiety stanowiły większość zbiorowości biernych zawodowo (62,5%). 

W wieku produkcyjnym było 36,7% ogółu biernych zawodowo. Blisko 2/3 biernych zawodowo 
stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej (64,4 %). Ich udział zmniejszył się w porównaniu z po-
przednim kwartałem (o 0,2 p. proc.), natomiast zwiększył się w odniesieniu do analogicznego 
okresu 2019 r. (o 1,2 p. proc.). 

Tablica 7. Ludność bierna zawodowo 

Wyszczególnienie 

2019 2020 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

w tysiącach 
IV kwartał  
2019 = 100 

III kwartał  
2020 = 100 

Ogółem 361 353 357 98,9 101,1 

mężczyźni 139 134 134 96,4 – 

kobiety 222 220 223 100,5 101,4 

Miasta 235 228 231 98,3 101,3 

Wieś 126 125 126 – 100,8 
 
Uwzględniając wykształcenie osób biernych zawodowo, najwięcej – 31,4% deklarowało  
co najwyżej gimnazjalne. Blisko 24,1% osób posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe,  
a 23,8% osób – policealne i średnie zawodowe. Osoby z wyższym wykształceniem stanowiły 
10,1%. 
  

Liczba osób biernych zawodowo, 
w tym kobiet zwiększyła się  
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 
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Tablica 8.Wybrane przyczyny bierności zawodowej 

Wyszczególnienie 

2019 2020 

IV kwartał III kwartał IV kwartał 

w tysiącach 
IV kwartał  
2019 = 100 

III kwartał  
2020 = 100 

Nauka, uzupełnianie  
kwalifikacji 

57 58 58 101,8 – 

Obowiązki rodzinne związane 
z prowadzeniem domu 

33 31 27 81,8 87,1 

Emerytura 194 197 202 104,1 102,5 

Choroba, niesprawność 51 40 43 84,3 107,5 

 

Głównym powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla ponad połowy (57,1%) bier-
nych zawodowo było pobieranie świadczenia emerytalnego (wobec 56,0% w poprzednim 
kwartale). Kobiety stanowiły 63,9% ogółu świadczeniobiorców. Liczba osób pobierających 
emeryturę wzrosła zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 5 tys., tj. o 2,5%), jak  
i w odniesieniu do IV kwartału 2019 r. (o 8 tys., tj. o 4,1%). Zwiększenie tej zbiorowości  
w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano tak wśród kobiet (o 3 tys., tj. o 2,4%),  
jak i wśród mężczyzn (o 2 tys., tj. 2,8%). Również w ujęciu rocznym liczba świadczeniobiorców 
wzrosła niezależnie od płci, przy czym tempo wzrostu było nieco większe wśród mężczyzn  
(o 3 tys., tj. o 4,3%), niż wśród kobiet (o 5 tys., tj. o 4,0%). 

Kolejne najczęstsze przyczyny niepodejmowania pracy to nauka oraz uzupełnianie 
kwalifikacji (16,4% wobec 16,5% w poprzednim kwartale), także choroba lub niesprawność 
(12,1% wobec 11,4% w poprzednim kwartale). Ponad 7,6% osób wskazało na powody osobiste 
lub rodzinne (wobec 8,8% w poprzednim kwartale). Liczba osób zniechęconych 
bezskutecznością poszukiwania pracy spadła poniżej 10 tys. (stąd nie może być 
prezentowana ze względu na wysoki losowy błąd próby). 

 

Wykres 4. Bierni zawodowo 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie  
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych  
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne  
na podstawie danych GUS”.

Dla 7,6% osób biernych  
zawodowo przyczyną  
niepodejmowania pracy były 
powody osobiste lub rodzinne 
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Współpraca z Mediami:  

tel.: (+48) 68 322 31 12 

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 zielonagora.stat.gov.pl 

 @ZielonaGoraSTAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
Dyrektor Roman Fedak 
Tel: 68 322 31 12 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Tel: 68 322 31 28 

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
https://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/platforma-analityczna-swaid-dziedzinowe-bazy-wiedzy/
https://stat.gov.pl/banki-i-bazy-danych/platforma-analityczna-swaid-dziedzinowe-bazy-wiedzy/
https://strateg.stat.gov.pl/
https://strateg.stat.gov.pl/
https://geo.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1227,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/183,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/591,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/884,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/486,pojecie.html

