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INFORMACJE SYGNALNE 
30 września 2021 r. 

30 września 2021 r. 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących spadła  
w stosunku do poprzedniego 
kwartału 

Współczynnik aktywności 
zawodowej zwiększył się 
w  porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
lubuskim w II kwartale 2021 r. 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL) w II kwartale 2021 r. wskazują, że 
osoby aktywne zawodowo w liczbie 432 tys. 
stanowiły 55,5% populacji w wieku 15-89 lat. 
Odsetek ten zwiększył się w porównaniu 
z I kwartałem 2021 r. o 0,4 p. proc. W ujęciu 
kwartalnym odnotowano także wzrost wskaźnika 
zatrudnienia (o 0,2 p. proc.). Zwiększyła się stopa 
bezrobocia (o 0,4 p. proc.). Spadła natomiast 
liczba osób biernych zawodowo (o 1,1%).  

UWAGA: W związku z wprowadzeniem w BAEL od I kwartału 2021 r. zmian wynikających 
z wdrożenia rozporządzenia ramowego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz jego 
aktów implementacyjnych, a także w związku z trwającą oceną skutków tych zmian na 
przerwanie szeregów czasowych, dane BAEL za II kwartał 2021 r. nie mogą być porównywane 
z poprzednimi okresami. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-89 lat w II kwartale 2021 r. 

W II kwartale 2021 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 55,5% 
ogółu ludności w wieku 15-89 lat. Zbiorowość ta liczyła 432 tys. osób, z tego 419 tys. 
pracujących i 13 tys. bezrobotnych. Osoby bierne zawodowo w liczbie 347 tys. stanowiły 44,5% 
ogółem ludności w wieku 15-89 lat. 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-89 lat (wybrane dane) 

a Osoby w wieku 15-74 lata. 

W II kwartale 2021 r. w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyła się liczba osób 
aktywnych zawodowo (o 2 tys., tj. o 0,5%), natomiast zmniejszyła się liczba osób biernych 
zawodowo (o 4 tys. tj. o 1,1%). 

Wartość wskaźnika określającego relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych, jak 
i biernych zawodowo) do liczby osób pracujących była niższa w stosunku do poprzedniego 
kwartału. W II kwartale 2021 r. na 1000 osób pracujących przypadało 859 osób bezrobotnych 
i biernych zawodowo, podczas gdy w I kwartale 2021 r. – 864 osoby. 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat w II kwartale 2021 r. ukształtował 
się na poziomie 55,5%. Wskaźnik wykazywał istotne zróżnicowanie w zależności od płci – 
odsetek aktywnych zawodowo mężczyzn wyniósł 64,6% i był większy o 17,7 p. proc. 
w porównaniu z odsetkiem aktywnych zawodowo kobiet. Uwzględniając miejsce 
zamieszkania, udział osób aktywnych zawodowo w miastach (56,5%) był większy niż na wsi 
(53,6%). 

Wyszczególnienie I kwartał 2021 II kwartał 2021 

Aktywni zawodowo w tys. 430 432 

pracujący w tys. 419 419 

Bezrobotnia w tys. 11 13 

Bierni zawodowo w tys. 351 347 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 55,1 55,5 

Wskaźnik zatrudnienia w % 53,6 53,8 

Stopa bezrobocia w % 2,6 3,0 

55,5% 
Współczynnik aktywności zawodowej 

w II kwartale 2021 r.  
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Tablica 2. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15-89 lat w II kwartale 2021 r. 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo 
Bierni zawodowo 

ogółem pracujący bezrobotniab 

w tys. 

Ogółem 432 419 13 347 

Mężczyźni 243 234 . 133 

Kobiety 189 184 . 215 

Miasta 284 276 . 220 

Wieś 148 143 . 128 

a Osoby w wieku 15-74 lata. b 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 I kwartałem 2021 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się 
o 0,4 p. proc. Wzrost wskaźnika odnotowano zarówno wśród kobiet (o 0,6 p. proc.), jak i wśród 
mężczyzn (o 0,1 p. proc.). Udział aktywnych zawodowo zwiększył się bez względu na miejsce 
zamieszkania: wśród mieszkańców miast – o 0,5 p. proc., natomiast wśród mieszkańców wsi – 
o 0,3 p. proc. 

W II kwartale 2021 r. współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku produkcyjnym 
wyniósł 76,5%, to oznacza, że na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, prawie 77 
osób miało pracę lub jej poszukiwało. Wskaźnik ten zwiększył się w odniesieniu do I kwartału 
2021 r. o 0,4 p. proc. Natomiast w grupie wieku 15-64 lata (wiek produkcyjny według definicji 
Eurostat) wskaźnik ukształtował się na poziomie 69,7%, wobec 69,0% w poprzednim kwartale. 

Tablica 3. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat  

  

I kwartał 2021 II kwartał 2021 

współczynnik aktywności zawodowej w % 

wzrost(+)/spadek(-) 

w porównaniu z 

I kwartałem 2021 

Ogółem 55,1 55,5 0,4 

mężczyźni 64,5 64,6 0,1 

kobiety 46,3 46,9 0,6 

Miasta 56,0 56,5 0,5 

Wieś 53,3 53,6 0,3 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata – 
91,0% (wzrost o 2,2 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), następnie w grupie 
wieku 25-34 lata – 81,4% (spadek o 1,2 p. proc.) oraz 45-54 lata – 80,3% (spadek o 1,6 p. proc.). 
W najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) udział aktywnych zawodowo wyniósł 26,7% 
(o 3,3 p. proc. mniej niż w poprzednim kwartale), a w najstarszej (55-89 lat) – 26,3% 
(o 1,4 p. proc. więcej niż w poprzednim kwartale).  

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat według poziomu  
wykształcenia i stanu cywilnego 

W I kwartale 2021 r. w zbiorowości aktywnych zawodowo najwięcej osób posiadało 
wykształcenie wyższe (32,9%). Wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
legitymowało się 28,1%, a zasadniczym zawodowym 24,6%. Najmniej było osób z 
wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym (4,4%). W odniesieniu do I kwartału 2021 r. 
zwiększył się jedynie udział osób z wykształceniem wyższym (o 1,2 p. proc.). Wśród 
pozostałych osób odnotowano spadek udziału: z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 
o 0,5 p. proc., policealnym i  średnim zawodowym, średnim ogólnokształcącym oraz 
gimnazjalnym i podstawowym – po 0,3 p. proc. 

  

Współczynnik aktywności 
zawodowej wśród osób 
w wieku produkcyjnym 
zwiększył się w porównaniu 
z poprzednim kwartałem  
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Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej odnotowano wśród osób z wykształceniem 
wyższym – 82,1 %. Wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym było 
60,5% aktywnych zawodowo, a wśród osób z zasadniczym zawodowym/branżowym – 54,4%. 
Najniższa aktywność zawodowa dotyczyła osób z niskim poziomem wykształcenia – w tej 
grupie 15,8% osób posiadało pracę lub jej poszukiwało. 

Uwzględniając stan cywilny, najliczniejszą grupę stanowili żonaci mężczyźni i zamężne kobiety – 
łącznie 460 tys. osób, tj. 59,1% ogółu ludności w wieku 15-89 lat; dla tej zbiorowości współczynnik 
aktywności zawodowej wyniósł 61,5% (wzrost o 0,6 p. proc. w porównaniu z poprzednim 
kwartałem). Kolejna grupa to kawalerowie i panny – łącznie 212 tys. osób (tj. 27,2% ludności 
w wieku 15-89 lat). W tej grupie udział aktywnych zawodowo zwiększył się w porównaniu 
z poprzednim kwartałem o 0,8 p. proc. i wyniósł 54,7%. Wzrost wskaźnika odnotowano także 
wśród wdów i wdowców (69 tys.) – o 2,0 p. proc. do 11,6%. Natomiast wśród osób rozwiedzionych 
(38 tys.) wskażnik aktywności utrzymał się na tym samym poziomie – 65,8%. 

Tablica 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat według poziomu 
wykształcenia w II kwartale 2021 r. 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15-89 lat aktywnej zawodowo według poziomu  
wykształcenia w II kwartale 2021 r. 

 

Pracujący 

W II kwartale 2021 r. zbiorowość pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 419 tys. osób, podobnie 
jak w I kwartale 2021 r. Większość (95,7%) pracujących była w wieku produkcyjnym. Z ogólnej 
liczby pracujących 55,8% to mężczyźni, a 65,9% to mieszkańcy miast (podobnie jak 
w poprzednim kwartale). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem spadła liczba pracujących mężczyzn – o 3 tys., 
tj. o 1,3%, natomiast wzrosła liczba pracujących kobiet – o 2 tys., tj. o 1,1%. Uwzględniając 
miejsce zamieszkania, w miastach i na wsi liczba osób pracujących utrzymała się na tym 
samym poziomie. 

Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2021 r. wyniósł 53,8%, co oznacza, że na każde 100 osób 
w wieku 15-89 lat przypadało prawie 54 pracujących. W porównaniu z poprzednim kwartałem 
wskaźnik ten zwiększył się o 0,2 p. proc. Wzrost odnotowano wśród kobiet (o 0,7 p. proc.), 
natomiast wśród mężczyzn – spadek (o 0,7 p. proc.). Uwzględniając miejsce zamieszkania, 
poziom zatrudnienia zwiększył się wśród mieszkańców miast (o 0,2 p. proc.), natomiast wśród 
zamieszkałych na wsi nie uległ zmianie. 

Wyszczególnienie Aktywni zawodowo w tys. 
Współczynnik aktywności  

zawodowej w % 

Ogółem 432 55,5 

wyższe 142 82,1 

policealne i średnie zawodowe 121 60,5 

średnie ogólnokształcące 43 47,3 

zasadnicze zawodowe/branżowe 106 54,4 

gimnazjalne, podstawowe, niepełne 
podstawowe i bez wykształcenia szkolnego 

19 15,8 

Najwyższy poziom 
aktywności zawodowej 
odnotowano wśród osób 
z wyższym wykształceniem 
(82,1%), a najniższy – 
z wykształceniem co 
najwyżej gimnazjalnym 
(15,8%) 

Wskaźnik zatrudnienia 
zwiększył się w porównaniu 
z poprzednim kwartałem 
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Prawie 87% zatrudnionych 
posiadało umowę na czas 
nieokreślony  

W II kwartale 2021 r., podobnie jak w poprzednim kwartale, wskaźnik zatrudnienia był 
wyraźnie wyższy wśród mężczyzn – 62,2% niż wśród kobiet – 45,7%. 

Wśród osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia wyniósł 74,3% i był większy 
o 0,2 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dla osób w wieku 15-64 lata wyniósł 
67,7%, wobec 67,2% w poprzednim kwartale. 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób w grupie wieku 35-44 lata (88,5%), 
nestępnie w wieku 25-34 lata (78,8%) i 45-54 lata (78,6%). Natomiast najniższy poziom 
zatrudnienia zanotowano wśród osób w wieku 15-24 lata (24,4%) oraz 55-89 lat (25,7%). 
W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik zatrudnienia zwiększył się wśród osób 
w grupie wieku 35-44 lata (o 1,6 p. proc.) oraz 55-89 lat (o 1,4 p. proc.). 

Tablica 5. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-89 lat  

  

I kwartał 2021 II kwartał 2021 

Wskaźnik zatrudnienia w % 

wzrost(+)/spadek(-) 

w porównaniu z 

I kwartałem 2021 

Ogółem 53,6 53,8 0,2 

mężczyźni 62,9 62,2 -0,7 

kobiety 45,0 45,7 0,7 

Miasta 54,7 54,9 0,2 

Wieś 51,8 51,8  – 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

W II kwartale 2021 r. zatrudnionych było 355 tys. osób, tj. 84,7% ogółu pracujących (w tym 
69,0% w sektorze prywatnym). Odsetek osób pracujących na własny rachunek wyniósł 15,0%, 
a pomagający członkowie rodzin stanowili 0,3%. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. liczba 
osób zatrudnionych zwiększyła się o 1 tys., tj. o 0,3%. 

Liczba pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników najemnych (44 tys.) 
zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 6,4%. 

Zbiorowość zatrudnionych posiadających umowę na czas określony liczyła 47 tys. osób (13,2% 
ogółu zatrudnionych) i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 9 tys., 
tj. o 16,1%. Pracę na czas nieokreślony wykonywało 308 tys. osób (86,8% ogółu 
zatrudnionych), tj. o 8 tys. (o 2,7%) więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Ponad 59% osób zatrudnionych w sektorze prywatnym stanowili mężczyźni (wobec 60% 
w poprzednim kwartale). W sektorze publicznym przeważały kobiety (58,2% wobec 58,7% 
w poprzednim kwartale). 

Tablica 6. Pracujący według statusu zatrudnienia w II kwartale 2021 r. 

Wybrane kategorie  
statusu zatrudnienia 

Zatrudnieni 
Pracujący na rachunek  

własny 

ogółem 
w sektorze 

ogółem 
w tym  

pracodawcy publicznym prywatnym 

w tys. 

Ogółem 355 110 245 63 19 

praca na czas nieokreślony 308 100 208 – – 

praca na czas określony 47 . 37 – – 

Mężczyźni 191 46 145 44 12 

Kobiety 164 64 101 19 . 

Miasta 239 73 166 37 10 

Wieś 116 37 80 26 . 

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. 

Wskaźnik zatrudnienia był 
wyraźnie wyższy w populacji 
mężczyzn niż wśród kobiet 
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Pracujący według wieku 

W II kwartale 2021 r. najliczniejszą zbiorowość wśród pracujących stanowiły osoby w grupie 
wieku 35-44 lata – 32,9% (wobec 33,1 % w I kwartale 2021 r.). Blisko 22,0% ogółu pracujących 
to osoby w wieku 45-54 lata (wobec 22,4% w poprzednim kwartale), a 21,2% - osoby w wieku 
25-34 lata (wobec 21,0% w poprzednim kwartale). Najmniej pracujących było w wieku 15-24 
lata (5,3% wobec 6,0% w poprzednim kwartale).  

Wykres 2. Struktura pracujących według wieku w II kwartale 2021 r. 

 

Bezrobotni i stopa bezrobocia 

W II kwartale 2021 r. zbiorowość bezrobotnych liczyła 13 tys. i była o 2 tys. większa 
w porównaniu z I kwartałem 2021 r. Stopa bezrobocia wyniosła 3,0%, wobec 2,6% 
w poprzednim kwartale. 

Udział bezrobotnych w wieku produkcyjnym wśród ludności aktywnej zawodowo w tym wieku 
wyniósł 2,9%, tj. o 0,2 p. proc. więcej niż w I kwartale 2021 r. 

Liczba bezrobotnych mężczyzn i kobiet, a także bezrobotnych zamieszkałych w miastach i na 
wsi spadła poniżej 10 tys. (stąd nie może być prezentowana ze względu na wysoki losowy 
błąd próby).  

Bierni zawodowo 

W II kwartale 2021 r. zbiorowość biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 347 tys. osób. 
Liczba ta zmniejszyła się w porównaniu z I kwartałem 2021 r. o 4 tys., tj. o 1,1%. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem spadła liczba biernych zawodowo kobiet (o 2 tys., 
tj. o 0,9%), natomiast liczba biernych zawodowo mężczyzn utrzymała się na tym samym 
poziomie. Spadek liczby biernych zawodowo odnotowano bez względu na miejsce 
zamieszkania, przy czym w miastach był większy (o 2 tys., tj. o 0,9%) niż na wsi (o 1 tys. tj. 
o 0,8%). 

Kobiety stanowiły większość (62,0%) tej zbiorowości. W wieku produkcyjnym było 36,6% ogółu 
biernych zawodowo. Blisko 2/3 (64,6%) biernych zawodowo stanowiły osoby w wieku 55-89 lat.  

Uwzględniając wykształcenie osób biernych zawodowo, najwięcej – 29,4% deklarowało co 
najwyżej gimnazjalne (31,6% w poprzednim kwartale). Ponad 25,6% osób posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe (24,8% w poprzednim kwartale), a 22,8% osób – 
policealne i średnie zawodowe (24,2% w poprzednim kwartale). Osoby z wyższym 
wykształceniem stanowiły 8,9% (wobec 8,3% w poprzednim kwartale).  

Głównym powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla ponad połowy (51,8%) 
biernych zawodowo w wieku 15-74 lata było pobieranie świadczenia emerytalnego (wobec 
49,7% w poprzednim kwartale). Kobiety stanowiły 62,0% tej grupy (wobec 64,1% w 
poprzednim kwartale). Liczba osób ogółem pobierających emeryturę wzrosła w porównaniu 
z poprzednim kwartałem o 5 tys., tj. o 3,3%. Wzrost liczby świadczeniobiorców odnotowano 
wśród mężczyzn (o 5 tys., tj. o 9,1%), wśród kobiet liczba ta utrzymała się na tym samym 
poziomie.  

Kolejne najczęstsze przyczyny niepodejmowania pracy to nauka oraz uzupełnianie 
kwalifikacji (19,0% wobec 19,2% w poprzednim kwartale), także choroba lub niesprawność 



 

 

6 

  

Dla 6,9% osób biernych 
zawodowo przyczyną 
niepodejmowania pracy były 
powody osobiste lub rodzinne 

(12,8% wobec 15,9% w poprzednim kwartale). Blisko 6,9% osób wskazało na powody osobiste 
lub rodzinne (wobec 6,8% 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). 

Tablica 7. Ludność bierna zawodowo 

  
I kwartał 2021 II kwartał 2021 

W tysiącach I kwartał 2021 =100 

Ogółem 351 347 98,9 

mężczyźni 133 133 – 

kobiety 217 215 99,1 

Miasta 222 220 99,1 

Wieś 129 128  99,2 

Tablica 8. Wybrane przyczyny bierności zawodowej 

  
I kwartał 2021 II kwartał 2021 

W tysiącach I kwartał 2021 =100 

Nauka, uzupełnianie  
kwalifikacji 59 58 98,3 

Obowiązki rodzinne 
związane z 
prowadzeniem domu 

21 21 – 

Emerytura 153 158 103,3 

Choroba, niesprawność 49 39 79,6 

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”.
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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 

Podstawowe definicje stosowane w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności: 

Ludność aktywna zawodowo (inaczej mówiąc siła robocza) obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 - 89 lat 
uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 

Pracujący są to wszystkie osoby w wieku 15 - 89 lat, które w okresie badanego tygodnia: 

* wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód tzn. były zatrudnione 
w firmie/instytucji publicznej lub u prywatnego pracodawcy, pracowały we własnym (lub dzierżawionym) 
gospodarstwie rolnym lub prowadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez 
wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzinnego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności 
gospodarczej poza rolnictwem, 

* miały pracę, ale jej nie wykonywały: 

• z powodu choroby lub urlopu wypoczynkowego, urlopu związanego z rodzicielstwem 
(macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego lub wychowawczego), organizacji czasu pracy 
(systemu pracy lub odbioru nadgodzin), szkolenia związanego z wykonywaną pracą; 

• z powodu sezonowego charakteru pracy, jeśli w okresie poza sezonem nadal regularnie 
wypełniały zadania i obowiązki związane z pracą lub prowadzeniem działalności (z wyłączeniem 
obowiązków prawnych lub administracyjnych); 

• z innych powodów, jeśli przewidywany okres nieobecności w pracy nie przekracza 3 miesięcy. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani są również uczniowie, z którymi 
zakłady pracy lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli 
otrzymywali wynagrodzenie. 

Do pracujących nie są zaliczani: wolontariusze oraz stażyści nieotrzymujący wynagrodzenia, osoby pracujące 
w rolnictwie indywidualnym zajmujące się wytwarzaniem produktów rolnych wyłącznie lub głównie na własne 
potrzeby. 
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Pracujący według kategorii statusu zatrudnienia (zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Statusu 
Zatrudnienia ICSE-93): 

• pracujący na własny rachunek – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą 

 z tego: 

- pracodawca – osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą i zatrudnia co najmniej 
jednego pracownika, 

- pracujący na własny rachunek niezatrudniający pracowników – osoba, która prowadzi własną 
działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników,  

• zatrudniony (pracownik najemny) – osoba zatrudniona w jednostkach publicznych lub u pracodawcy 
prywatnego (na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej); do tej kategorii zalicza się 
również osoby wykonujące pracę nakładczą oraz uczniów, z którymi zakłady pracy lub osoby fizyczne 
zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymują wynagrodzenie, 

• pomagający bezpłatnie członek rodziny – osoba, która bez umownego wynagrodzenia pomaga 
w prowadzeniu rodzinnej działalności gospodarczej. 

Bezrobotni – osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 

* w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (zgodnie z definicją tej populacji), 

* aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako 
ostatni – tydzień badany), aby znaleźć pracę, 

* były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły 
i oczekiwały na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Bezrobotni długotrwale – według definicji krajowej są to osoby bezrobotne poszukujące pracy przez okres 
13 miesięcy i więcej; natomiast według definicji stosowanej przez Eurostat są to osoby bezrobotne 
poszukujące pracy przez okres 12 miesięcy i więcej. 

Ludność bierna zawodowo, tzn. pozostająca poza siłą roboczą są to wszystkie osoby w wieku 15-89 lat, które 
nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne tzn. osoby, które w badanym tygodniu: 

* nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 

* nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie w aktywny sposób lub poszukiwały pracy aktywnie, ale nie 
były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym, 

* nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ już ją znalazły i oczekiwały na jej rozpoczęcie 
w okresie: 

- dłuższym niż trzy miesiące,  

- do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 

Od 2021 roku przyczyny bierności określane są dla populacji biernych zawodowo w wieku 15-74 lata. Wśród 
tych biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby nieposzukujące pracy, 
ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą. 
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Współczynnik aktywności zawodowej obliczono jako udział aktywnych zawodowo (ogółem lub danej grupy) 
w liczbie ludności w wieku 15-89 lat (ogółem lub danej grupy). 

Wskaźnik zatrudnienia obliczono jako udział pracujących (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności 
w wieku 15-89 lat (ogółem lub danej grupy). 

Stopę bezrobocia obliczono jako udział bezrobotnych (ogółem lub danej grupy) w liczbie ludności aktywnej 
zawodowo w wieku 15-89 lat (ogółem lub danej grupy). 

Ekonomiczne grupy wieku – dodatkowy podział wprowadzony niezależnie od szczegółowych przedziałów 
wieku; obejmują one ludność w wieku: 

• przedprodukcyjnym – mężczyźni i kobiety w wieku 15-17 lat, 

• produkcyjnym – mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat; dodatkowo grupę tę 
podzielono na zawodowe grupy wieku: 

– mobilny (18-44 lata dla mężczyzn i kobiet), 

– niemobilny (45-64 lata mężczyźni i 45-59 lat kobiety), 

• poprodukcyjnym – mężczyźni w wieku 65 - 89 lat oraz kobiety w wieku 60 - 89 lat. 

Przy prezentowaniu danych BAEL według wieku wprowadzono dodatkową grupę wieku 15-64 lata, 
wyznaczającą granicę wieku produkcyjnego według definicji Eurostat i służącą do porównań 
międzynarodowych. 

 


