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INFORMACJE SYGNALNE 

30.06.2022 r. Aktywność ekonomiczna ludności  
w województwie lubuskim w 1 kwartale 2022 r. 

55,7% 
Współczynnik aktywności 
zawodowej w 1 kwartale 
2022 r.  

W 1 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 
55,7% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten zmniejszył 
się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,1 p. proc.  
W ujęciu kwartalnym odnotowano także spadek wskaźnika 
zatrudnienia – o 0,6 p. proc.  
Liczba osób pracujących zmniejszyła się o 1,4%, a liczba 
osób biernych zawodowo zwiększyła się o 0,3%. 

Równocześnie w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego powyższe 
wskaźniki uległy poprawie. 

Współczynnik aktywności  
zawodowej zmniejszył się  
w porównaniu z poprzednim 
kwartałem 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-89 lat w 1 kwartale 2022 r. 

W 1 kwartale 2022 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła w województwie lubuskim 55,7% 
ogółu ludności w wieku 15-89 lat. Zbiorowość ta liczyła 432 tys. osób, w tym 423 tys. pracują-
cych. Osoby bierne zawodowo w liczbie 344 tys. stanowiły 44,3% ogółu ludności w wieku  
15-89 lat.  

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

  

Wyszczególnienie 4 kwartał 2021 1 kwartał 2022 

Aktywni zawodowo w tys. 430 434 

pracujący w tys. 419 429 

bezrobotniab w tys. 11 . 

Bierni zawodowo w tys. 351 343 

Współczynnik aktywności zawodowej w % 55,1 55,8 

Wskaźnik zatrudnienia w % 53,6 55,1 

Stopa bezrobocia w % 2,6 . 

a Osoby w wieku 15-74 lata. b Liczba po uogólnieniu wyników z próby była mniejsza niż 10 tys., co oznacza, że konkretna 
wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd próby. 

W 1 kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo spadła w porównaniu z poprzednim 
kwartałem i wzrosła w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku w takim 
samym stopniu (o 2 tys., tj. o 0,5%). Liczba osób biernych zawodowo zwiększyła się w porów-
naniu z poprzednim kwartałem (o 1 tys., tj. o 0,3%), natomiast zmniejszyła się w odniesieniu  
do analogicznego kwartału poprzedniego roku (o 7 tys. tj. o 2,0%). 

Wartość wskaźnika określającego relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych, jak  
i biernych zawodowo) do liczby osób pracujących była wyższa w stosunku do poprzedniego 
kwartału, natomiast niższa w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. W 1 kwartale br. 
na 1000 osób pracujących przypadało 835 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
natomiast w 4 kwartale 2021 r. i 1 kwartale 2021 r. odpowiednio: 811 i 864 osoby. 

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

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 lat w 1 kwartale br. ukształtował się 
na poziomie 55,7%. Wskaźnik wykazywał istotne zróżnicowanie w zależności od płci – odsetek 
aktywnych zawodowo wśród mężczyzn wyniósł 65,0%, a wśród kobiet – 47,0%. Uwzględniając 
miejsce zamieszkania, udział osób aktywnych zawodowo w miastach (55,8%) był nieznacznie 
większy niż na wsi (55,4%). 
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Tablica 2. Ludność aktywna i bierna zawodowo w wieku 15-89 lat w 1 kwartale 2022 r. 

Wyszczegól- 
nienie 

Aktywni zawodowo Bierni zawo-
dowo ogółem pracujący bezrobotniab 

w tys. 

Ogółem 432 423 . 344 

Mężczyźni 243 239 . 131 

Kobiety 189 184 . 213 

Miasta 279 273 . 221 

Wieś 153 150 . 123 

a Osoby w wieku 15-74 lata. b Liczby po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 10 tys., znak (”.”) oznacza, że kon-
kretna wartość nie może być pokazana ze względu na wysoki losowy błąd próby. 

W porównaniu z 4 kwartałem ub. roku współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się  
o 0,1 p. proc. Spadek wskaźnika odnotowano wśród kobiet (o 1,0 p. proc.), natomiast wzrost – 
wśród mężczyzn (o 0,7 p. proc.). Uwzględniając miejsce zamieszkania, udział aktywnych 
zawodowo zmniejszył się wśród mieszkańców wsi (o 0,8 p. proc.), natomiast zwiększył się  
wśród mieszkańców miast (o 0,2 p. proc.).  

W porównaniu z 1 kwartałem 2021 r. współczynnik aktywności zawodowej zwiększył się  
o 0,6 p. proc. Wzrost wskaźnika odnotowano dla obojga płci, przy czym wyższy był wśród 
kobiet (o 0,7 p. proc.). Uwzględniając miejsce zamieszkania, wskaźnik wyraźnie wzrósł na wsi 
(o 2,1 p. proc.), natomiast nieznacznie zmalał w miastach (o 0,2 p. proc.). 

W 1 kwartale br. współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku produkcyjnym wy-
niósł 78,2%, to oznacza, że na każde 100 osób, które były w wieku produkcyjnym, nieco ponad 
78 osób miało pracę lub jej poszukiwało. Wskaźnik ten zwiększył się zarówno w odniesieniu 
do 4 kwartału 2021 r. (o 0,6 p. proc.), jak i w relacji do 1 kwartału 2021 r. (o 2,1 p. proc.). Rów-
nocześnie w grupie wieku 15-64 lata (wiek produkcyjny według definicji Eurostat) wskaźnik 
wyniósł 70,4%. Było to o 0,1 p. proc. mniej niż w poprzednim kwartale, ale o 1,4 p. proc. więcej 
niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. 

Współczynnik aktywności 
zawodowej wśród osób  
w wieku produkcyjnym 
zwiększył się w porównaniu 
z poprzednim kwartałem  

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

Wyszczególnie-
nie 

1 kwartał 
2021 

4 kwartał 
2021 1 kwartał 2022 

współczynnik aktywności zawodowej w % 

wzrost(+)/spadek(-) 
w porównaniu z: 

1 kwartałem 
2021 

4 kwartałem 
2021 

Ogółem 55,1 55,8 55,7 0,6 -0,1 

mężczyźni 64,5 64,3 65,0 0,5 0,7 

kobiety 46,3 48,0 47,0 0,7 -1,0 

Miasta 56,0 55,6 55,8 -0,2 0,2 

Wieś 53,3 56,2 55,4 2,1 -0,8 
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Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano wśród osób w wieku 35-44 lata – 
87,8% (wzrost o 1,1 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem), następnie w grupie  
25-34 lata – 85,0% (podobnie jak w poprzednim kwartale) oraz w grupie 45-54 lata – 84,0% 
(spadek o 1,4 p. proc.). W najmłodszej grupie wieku (15-24 lata) udział aktywnych zawodowo 
wyniósł 28,1% (podobnie jak w poprzednim kwartale), a w najstarszej (55-89 lat) – 25,6%  
(wzrost o 0,3 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem).  

W porównaniu z 1 kwartałem 2021 r. wzrost współczynnika aktywności zawodowej odnoto-
wano w większości grup, a największy wśród osób w wieku 25-34 lata (o 2,4 p. proc.) oraz  
45-54 lata (o 2,1 p. proc.). 

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

W 1 kwartale br. w zbiorowości aktywnych zawodowo najwięcej osób posiadało wykształcenie 
policealne i średnie zawodowe – 31,5%. Wykształceniem wyższym legitymowało się 30,3%,  
a zasadniczym zawodowym – 24,1%. Najmniej – 3,9% osób posiadało wykształcenie  
co najwyżej gimnazjalne. W odniesieniu do 4 kwartału 2021 r. zmniejszył się udział osób  
z wyższym wykształceniem (o 2,0 p. proc.), średnim ogólnokształcącym (o 0,9 p. proc.) oraz  
z co najwyżej gimnazjalnym (o 0,2 p. proc.). Zwiększył się natomiast wyraźnie udział osób  
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 2,5 p. proc.) i osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym lub branżowym (o 0,6 p. proc.). 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej odnotowano wśród osób z wyższym 
wykształceniem – 81,9% i w porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik spadł  
o 0,5 p. proc. Wśród osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym było 61,5% 
aktywnych zawodowo (wzrost o 1,5 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem),  
z zasadniczym zawodowym lub branżowym – 54,2% i średnim ogólnokształcącym – 53,0% 
(spadek po 0,3 p. proc.). Najniższa aktywność zawodowa dotyczyła osób z niskim poziomem 
wykształcenia – w tej grupie 14,2% osób posiadało pracę lub jej poszukiwało (spadek  
o 0,7 p. proc.). 

Najwyższy poziom aktywności 
zawodowej odnotowano wśród 
osób z wykształceniem wyższym 
(81,9%), a najniższy – z wykształ-
ceniem co najwyżej gimnazjal-
nym (14,2%) 

Uwzględniając stan cywilny, najliczniejszą grupę stanowili żonaci mężczyźni i zamężne 
kobiety – łącznie 450 tys. osób, tj. 58,0% liczby ludności w wieku 15-89 lat. Dla tej zbiorowości 
współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 61,6% (wzrost o 0,5 p. proc. w porównaniu  
z poprzednim kwartałem). Kolejna duża grupa to kawalerowie i panny – łącznie 211 tys. osób 
(tj. 27,2% ludności w wieku 15-89 lat). W tej grupie udział aktywnych zawodowo także 
zwiększył się w porównaniu z poprzednim kwartałem – o 0,5 p. proc. i wyniósł 55,5%. 
Natomiast spadek wskaźnika odnotowano wśród wdów i wdowców (70 tys.) – o 3,3 p. proc.  
do 12,9% oraz wśród osób rozwiedzionych lub w separacji (45 tys.) – o 3,0 p. proc. do 64,4%. 

Tablica 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat według poziomu wy-
kształcenia w 1 kwartale 2022 r. 

 
  

Wyszczególnienie Aktywni zawodowo 
w tys. 

Współczynnik ak-
tywności  

zawodowej w % 

Ogółem 432 55,7 

wyższe 131 81,9 

policealne i średnie zawodowe 136 61,5 

średnie ogólnokształcące 44 53,0 

zasadnicze zawodowe/branżowe 104 54,2 

gimnazjalne, podstawowe, niepełne pod-
stawowe i bez wykształcenia szkolnego 17 14,2 
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Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15-89 lat aktywnej zawodowo według poziomu  
wykształcenia w 1 kwartale 2022 r. 

 

Pracujący 

W 1 kwartale br. zbiorowość pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 423 tys. i zmniejszyła się  
w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 6 tys., tj. o 1,4%), natomiast zwiększyła się w po-
równaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. (o 4 tys., tj. o 1,0%). Większość (95,3%) pracują-
cych była w wieku produkcyjnym. Z ogólnej liczby pracujących 56,5% to mężczyźni, a 64,5%  
to mieszkańcy miast. 

Spadek liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem zanotowano wśród kobiet  
(o 7 tys., tj. 3,7%), natomiast wzrost – wśród mężczyzn (o 1 tys., tj. 0,4%). Uwzględniając miej-
sce zamieszkania, liczba osób pracujących zmniejszyła się zarówno w miastach (o 4 tys.,  
tj. o 1,4%), jak i na wsi (o 2 tys., tj. o 1,3%). 

Wskaźnik zatrudnienia zmniej-
szył się w porównaniu z po-
przednim kwartałem 

W porównaniu z 1 kwartałem 2021 r. liczba pracujących wzrosła zarówno wśród mężczyzn  
(o 2 tys., tj. o 0,8%), jak i wśród kobiet (o 2 tys., tj. o 1,1%). Wzrost liczby pracujących 
odnotowano także na wsi (o 7 tys., tj. 4,9%), natomiast w miastach liczba ta uległa 
zmniejszeniu (o 3 tys., tj. 1,1%). 

Wskaźnik zatrudnienia w 1 kwartale br. wyniósł 54,5%, co oznacza, że na każde 100 osób  
w wieku 15-89 lat przypadało prawie 55 pracujących. W porównaniu z poprzednim kwartałem 
wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 p. proc. Spadek poziomu zatrudnienia odnotowano wśród 
kobiet (o 1,7 p. proc.), natomiast wzrost – wśród mężczyzn (o 0,4 p. proc.). Wskaźnik zatrud-
nienia zmniejszył się bez względu na miejsce zamieszkania, przy czym bardziej wśród miesz-
kańców wsi (o 0,8 p. proc.) niż wśród osób zamieszkałych w miastach (o 0,6 p. proc.). 

W 1 kwartale br., podobnie jak w poprzednim kwartale, wskaźnik zatrudnienia był wyraźnie 
wyższy wśród mężczyzn – 63,9%, niż wśród kobiet – 45,8%. 

Wskaźnik zatrudnienia był wy-
raźnie wyższy w populacji męż-
czyzn niż wśród kobiet W zbiorowości osób w wieku produkcyjnym wskaźnik zatrudnienia wyniósł 76,3% i był 

mniejszy o 0,3 p. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, natomiast większy  
o 2,2 p. proc. w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Dla osób w wieku 
15-64 lata miernik wyniósł 68,8%, tj. o 0,9 p. proc. mniej niż w poprzednim kwartale, ale  
o 1,6 p. proc. więcej niź rok wcześniej. 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób w grupie wieku 35-44 lata (86,5%), 
kolejno w wieku 25-34 lata (83,2%) i 45-54 lata (82,4%). Natomiast najniższy zanotowano 
wśród osób w wieku 55-89 lat (25,2%) oraz 15-24 lata (27,0%). W porównaniu z poprzednim 
kwartałem wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się wśród osób w grupie wieku 45-54 lata  
(o 2,2 p. proc.), a w pozostałych grupach zwiększył się lub utrzymał się na tym samym poziomie. 
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Tablica 5. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15-89 lat  

Wyszczególnie-
nie 

1 kwartał 
2021 

4 kwartał 
2021 1 kwartał 2022 

wskaźnik zatrudnienia w % 

wzrost(+)/spadek(-) 
w porównaniu z: 

1 kwartałem 
2021 

4 kwartałem 
2021 

Ogółem 53,6 55,1 54,5 0,9 -0,6 

mężczyźni 62,9 63,5 63,9 1,0 0,4 

kobiety 45,0  47,5 45,8 0,8 -1,7 

Miasta 54,7 55,2 54,6 -0,1 -0,6 

Wieś 51,8 55,1 54,3 2,5 -0,8 

Pracujący według statusu zatrudnienia 

W 1 kwartale 2022 r. zatrudnionych było 357 tys. osób, tj. 84,4% ogółu pracujących (w tym 
71,4% w sektorze prywatnym). Udział pracujących na własny rachunek niezatrudniających 
pracowników wyniósł 10,9%, a pracodawców – 4,3%. W porównaniu z poprzednim kwartałem 
liczba zatrudnionych spadła o 3 tys. (o 0,8%), a w odniesieniu do analogicznego kwartału  
poprzedniego roku wzrosła o 1 tys. (o 0,3%). 

Blisko 88% zatrudnionych  
posiadało umowę na czas 
nieokreślony  

Liczba pracujących na własny rachunek niezatrudniających pracowników najemnych (46 tys.) 
zmniejszyła się zarówno w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 13,2%), jak i w odniesieniu 
do analogicznego okresu 2021 r. (o 2,1%). 

Zbiorowość zatrudnionych posiadających umowę na czas określony liczyła 43 tys. osób (12,0% 
ogółu zatrudnionych) i zmniejszyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 1 tys.,  
tj. o 2,3%. Pracę na czas nieokreślony wykonywało 314 tys. osób (88,0% ogółu zatrudnionych), 
tj. o 2 tys. (o 0,6%) mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. 

Wśród osób zatrudnionych w sektorze prywatnym mężczyźni stanowili 60,0% (wobec 59,3%  
w poprzednim kwartale). W sektorze publicznym przeważały kobiety – 59,8% (wobec 60,7%  
w poprzednim kwartale). 

Tablica 6. Pracujący według statusu zatrudnienia w 1 kwartale 2022 r. 

Wybrane kategorie  
statusu zatrudnienia 

Zatrudnieni Pracujący na rachunek  
własny 

ogółem 
w sektorze 

ogółem 
w tym  
praco-
dawcy 

publicz-
nym 

prywat-
nym 

w tys. 

Ogółem 357 102 255 64 18 

praca na czas nieokre-
ślony 

314 95 219 – – 

praca na czas okre-
ślony 

43 . 36 – – 

Mężczyźni 193 41 153 45 13 

Kobiety 164 61 102 19 . 

Miasta 233 72 161 40 12 

Wieś 124 30 94 24 . 
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Pracujący według wieku 

W 1 kwartale 2022 r. najliczniejszą zbiorowość wśród pracujących stanowiły osoby w grupie 
wieku 35-44 lata – 31,9% (wobec 31,8% w poprzednim kwartale). Blisko 23,2% ogółu pracują-
cych to osoby w wieku 45-54 lata (wobec 24,3% w poprzednim kwartale), a 21,0% - osoby  
w wieku 25-34 lata (wobec 20,8% w poprzednim kwartale). Najmniej, bo 5,7% pracujących 
było w wieku 15-24 lata (wobec 5,6% w poprzednim kwartale). 

Wykres 2. Struktura pracujących według wieku w 1 kwartale 2022 r. 

Bierni zawodowo 

W 1 kwartale 2022 r. zbiorowość biernych zawodowo w wieku 15-89 lat liczyła 344 tys. i zwięk-
szyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 1 tys., tj. o 0,3%). Zmniejszyła się nato-
miast w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. (o 7 tys., tj. o 2,0%). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrosła liczba kobiet biernych zawodowo (o 3 tys.,  
tj. o 1,4%), spadła zaś liczba mężczyzn biernych zawodowo (o 3 tys., tj. o 2,2%). Uwzględniając 
miejsce zamieszkania, na wsi odnotowano wzrost liczby biernych zawodowo (o 2 tys.,  
tj. o 1,7%), a w miastach ich spadek (o 1 tys., tj. o 0,5%).  

Większość tej zbiorowości stanowiły kobiety (61,9%). Ponad 33,0% biernych zawodowo było  
w wieku produkcyjnym. Największy udział w tej grupie miały osoby w wieku 55-89 lat (66,0%).  

Uwzględniając wykształcenie osób biernych zawodowo, najwięcej – 29,9% deklarowało  
co najwyżej gimnazjalne (wobec 30,0% w poprzednim kwartale). Blisko 25,6% osób posiadało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe (wobec 24,8% w poprzednim kwartale), a 24,7% osób – 
policealne i średnie zawodowe (wobec 24,2% w poprzednim kwartale). Osoby z wyższym wy-
kształceniem stanowiły 8,4% (wobec 8,7% w poprzednim kwartale).  

Głównym powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla ponad połowy (52,2%) bier-
nych zawodowo było pobieranie świadczenia emerytalnego (wobec 52,0% w poprzednim 
kwartale). Kobiety stanowiły 65,4% ogółu świadczeniobiorców (wobec 63,4% w poprzednim 
kwartale). Liczba osób ogółem pobierających emeryturę wzrosła w porównaniu z poprzednim 
kwartałem o 3 tys., tj. o 2,0%. Wzrost liczby świadczeniobiorców odnotowano wśród kobiet  
(o 5 tys., tj. o 5,2%), natomiast ich spadek wśród mężczyzn (o 2 tys., tj. o 3,6%).  

Dla 6,0% osób biernych  
zawodowo przyczyną  
niepodejmowania pracy były 
powody osobiste lub ro-
dzinne 

Kolejne najczęstsze przyczyny niepodejmowania pracy to nauka oraz uzupełnianie 
kwalifikacji (19,1% wobec 20,1% w poprzednim kwartale), także choroba lub niesprawność 
(14,4% wobec 11,2% w poprzednim kwartale). Blisko 6,0% 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). 
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Tablica 7. Ludność bierna zawodowo 

1 kwartał 
2021 

4 kwartał 
2021 1 kwartał 2022 

Wyszczególnienie  

w tysiącach 1 kwartał 
2021 =100 

4 kwartał 
2021 =100 

Ogółem 351 343 344 98,0 100,3 

mężczyźni 133 134 131 98,5 97,8 

kobiety 217 210 213 98,2 101,4 

Miasta 222 222 221 99,5 99,5 

Wieś 129 121 123 95,3 101,7 

Tablica 8. Wybrane przyczyny bierności zawodowej 

Wyszczególnienie  

1 kwartał 
2021 

4 kwartał 
2021 1 kwartał 2022 

w tysiącach 1 kwartał 
2021 =100 

4 kwartał 
2021 =100 

Nauka, uzupełnianie 
kwalifikacji 59 59 57 96,6 96,6 

Obowiązki rodzinne 
związane z prowadze-
niem domu 

21 20 18 85,7 90,0 

Emerytura 153 153 156 102,0 102,0 

Choroba, niespraw-
ność 49 33 43 87,8 130,3 
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Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubuskim - IV kwartał 2021 r.

Informacja na temat przeliczonych dla lat 2010-2020 wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) 

 

 

 

 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych (BDL)

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW)

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność według BAEL

Aktywność ekonomiczna według BAEL 

Aktywne poszukiwanie pracy według BAEL

Bezrobotni według BAEL 

 

 

 

 

 

 

 

Bezrobotny długotrwale według BAEL

Bierni zawodowo nieposzukujący pracy, ale gotowi do jej podjęcia – wskaźnik według BAEL

Bierni zawodowo poszukujący pracy, ale niegotowi do jej podjęcia – wskaźnik według BAEL

Ludność aktywna zawodowo według BAEL

Ludność bierna zawodowo według BAEL

Wskaźnik zatrudnienia według BAEL

Pracujący według BAEL

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: 
„Źródło: dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podsta-
wie danych GUS”. 

mailto:SekretariatUSZGR@stat.gov.pl
https://zielonagora.stat.gov.pl/
https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT
https://www.facebook.com/UStatZielonaGora/
https://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-lubuskim-4-kwartal-2021-r-,2,44.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-na-temat-przeliczonych-dla-lat-2010-2020-wynikow-badania-aktywnosci-ekonomicznej-ludnosci-bael,37,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
https://strateg.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4579,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4562,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4562,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4574,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4560,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4570,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4580,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4581,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4565,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4561,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4575,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4563,pojecie.html

	Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-89 lat w 1 kwartale 2022 r.
	Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-89 lat według poziomu  wykształcenia i stanu cywilnego
	Pracujący
	Pracujący według statusu zatrudnienia
	Pracujący według wieku
	Bierni zawodowo
	Tel: 68 322 31 12

