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INFORMACJE SYGNALNE 

29.06.2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2018 r. 
 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności 
(BAEL)1 w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 
roku ludność aktywna zawodowo zmniejszyła się 
zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 
ubiegłego roku, jak i w ujęciu kwartalnym. Natomiast 
ludność bierna zawodowo zwiększyła się zarówno 
w stosunku do I kwartału 2017 roku, jak również 
w odniesieniu do poprzedniego kwartału. 

 

Podstawowe wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności dla osób w wieku 15 lat 
i więcej 

Wyniki uzyskane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2018 roku wskazują, że w porównaniu z I kwartałem 2017 roku za-
notowano spadek aktywności zawodowej, natomiast zwiększył się udział osób pracujących 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej. Zmniejszyła się liczba bezrobotnych, 
a zwiększyła biernych zawodowo. Stopa bezrobocia obniżyła się. Zmniejszyło się obciążenie 
osób pracujących osobami niepracującymi. Zwiększył się udział osób poszukujących pracy 
dłużej niż rok w ogólnej liczbie bezrobotnych oraz wydłużył się przeciętny czas poszukiwania 
pracy przez osoby bezrobotne. 

W porównaniu z IV kwartałem 2017 roku zaobserwowano zmniejszenie się populacji aktyw-
nych zawodowo, przy jednoczesnym obniżeniu się zbiorowości pracujących oraz spadku 
liczby bezrobotnych. Zwiększyła się liczba biernych zawodowo. Obniżył się wskaźnik zatrud-
nienia oraz spadła stopa bezrobocia. 

 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej BAEL 
w I kwartale 2018 r. 

 

 

 

                                                           
1 Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 
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Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2018 roku w województwie podkar-
packim, aktywni zawodowo stanowili 54,7%, a bierni zawodowo – 45,3%. Pracujący stanowili 
50,8%, a bezrobotni 3,9% ludności w wieku 15 lat i więcej. Natomiast w kraju zbiorowość ak-
tywnych zawodowo stanowiła 56,0% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, natomiast bier-
nych zawodowo 44,0%. Populacja pracujących stanowiła 53,7% ludności w wieku 15 lat i wię-
cej, a bezrobotnych 2,3%. 

 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludnościa wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A  –  w tys. 

B  –  I kwartał 2017 = 100 

C  –  IV kwartał 2017 = 100 

Ludność 
ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni       
zawodowo 

razem pracujący bezrobotni 

OGÓŁEM A 1630 892 829 63 738 

B 99,5 97,0 100,0 69,2 102,8 

C 99,5 95,9 96,2 92,6 104,2 

Według płci:  

mężczyźni A 791 494 458 36 297 

B 99,5 96,7 99,1 73,5 104,9 

C 99,5 95,9 96,4 90,0 106,1 

kobiety A 839 398 371 27 441 

B 99,5 97,3 101,4 64,3 101,4 

C 99,5 95,9 95,9 96,4 103,0 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta A 661 361 340 22 300 

B 99,1 96,5 99,1 71,0 102,4 

C 99,2 96,0 97,1 88,0 103,4 

wieś A 969 531 489 42 438 

B 99,7 97,3 100,6 68,9 103,1 

C 99,7 95,7 95,5 97,7 104,8 

a  Ze względu na zaokrąglenia dokonywane przy uogólnianiu wyników reprezentacyjnego Badania Aktyw-
ności Ekonomicznej Ludności (BAEL), sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem”. 
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Wykres 2. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r. 

 

 

Wykres 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2018 r. 

 

 

Aktywni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

Zbiorowość aktywnych zawodowo, którą tworzą pracujący oraz bezrobotni w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2018 roku liczyła 892 tys. osób i zmniejszyła się o 3,0% w odnie-
sieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku i o 4,1% w stosunku do IV kwartału 2017 
roku. Większość w tej grupie stanowili mieszkańcy wsi (59,5%) oraz mężczyźni (55,4%). W Pol-
sce liczba aktywnych zawodowo (na podstawie BAEL) w analizowanym kwartale 2018 roku wy-
niosła 17053 tys. osób i zmniejszyła się zarówno w skali roku, jak i kwartału (odpowiednio 
o 0,9% i o 0,7%). 

W omawianym kwartale współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 54,7% (wobec 56,0% 
w kraju). Oznacza to, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, 55 osób było aktywnych za-
wodowo, czyli miało pracę lub jej poszukiwało. Województwo podkarpackie pod względem 
wartości tego miernika uplasowało się razem z województwem podlaskim (54,7%) na 10. miej-
scu w kraju. W odniesieniu do obu porównywanych okresów nastąpiła niekorzystna zmiana 
lokaty dla Podkarpacia (w poprzednim kwartale 5. pozycja, a w analogicznym kwartale ubie-
głego roku 6. pozycja). 
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Tablica 2. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie 
podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

współczynnik aktywności zawodowej 
w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem 
2017 

OGÓŁEM 56,2 56,8 54,7 -1,5 -2,1 

Według płci:  

mężczyźni 64,3 64,8 62,5 -1,8 -2,3 

kobiety 48,5 49,2 47,4 -1,1 -1,8 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 56,1 56,5 54,6 -1,5 -1,9 

wieś 56,2 57,1 54,8 -1,4 -2,3 

Według wieku:  

15 – 24 lata 35,7 34,3 31,3 -4,4 -3,0 

25 – 34 lata 83,2 84,7 83,3 +0,1 -1,4 

35 – 44 lata 84,5 86,1 85,3 +0,8 -0,8 

45 – 54 lata 83,8 84,2 81,3 -2,5 -2,9 

55 lat i więcej 25,8 26,7 24,2 -1,6 -2,5 

Według wykształcenia:  

wyższe 82,9 79,4 80,7 -2,2 +1,3 

policealne i średnie zawodowe 64,8 66,9 63,5 -1,3 -3,4 

średnie ogólnokształcące 52,0 52,6 53,7 +1,7 +1,1 

zasadnicze zawodowe 60,0 60,5 56,1 -3,9 -4,4 

gimnazjalne, podstawowe, nie-
pełne podstawowe i bez wy-
kształcenia szkolnego 

13,1 14,7 13,1 0,0 -1,6 

Pod względem poziomu wykształcenia, najwyższą aktywnością zawodową charakteryzowały 
się osoby z wykształceniem wyższym. Na każde 100 osób z wyższym wykształceniem, 81 osób 
było aktywnych zawodowo. Najniższym współczynnikiem aktywności odznaczały się osoby 
posiadające wykształcenie gimnazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe i bez wykształce-
nia szkolnego. Na każde 100 osób z takim wykształceniem przypadało 13 osób aktywnych za-
wodowo. 
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Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 
lata, dla których współczynnik wyniósł 85,3%. Najniższą aktywnością zawodową cechowały się 
osoby w wieku 55 lat i więcej. Dla tej grupy współczynnik kształtował się na poziomie 24,2%. 

 

Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej 

 

 

Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2018 roku populacja pracujących w województwie podkarpackim (według danych 
BAEL), wyniosła 829 tys. osób i stanowiła 92,9% aktywnych zawodowo oraz 5,1% ogółu pracu-
jących w kraju. Populacja pracujących pozostała na poziomie analogicznego okresu ubie-
głego roku, a obniżyła się w stosunku do poprzedniego kwartału (o 3,8%). Wśród pracujących 
przeważali mieszkańcy wsi (59,0%) oraz mężczyźni (55,2%). 

Na przestrzeni roku wzrost liczby pracujących nastąpił w populacji kobiet (o 1,4%), natomiast 
spadek (o 0,9%) wystąpił w populacji mężczyzn. Uwzględniając miejsce zamieszkania liczba 
pracujących zwiększyła się wśród mieszkańców wsi (o 0,6%), natomiast zmniejszyła się wśród 
mieszkańców miast (o 0,9%). 

Biorąc pod uwagę wiek pracujących największy udział w omawianej populacji miały osoby 
w wieku 35-44 lata (27,1%), najmniejszy zaś osoby w wieku 15-24 lata (6,6%). 

 

Wykres 5. Struktura pracujących według liczby godzin przepracowanych w badanym tygodniu 
w I kwartale 2018 r. 
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Ze względu na czas przepracowany w badanym tygodniu w I kwartale 2018 roku 615 tys. osób, 
(tj. 74,2%) stanowili pracownicy, którzy przepracowali 40 godzin i więcej. Krócej pracowało 
20,5% osób, a pozostałe 5,3% miało pracę, ale jej nie wykonywało. 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, liczba pracowników najemnych, czyli osób zatrudnio-
nych na podstawie stosunku pracy wyniosła 661 tys., tj. 79,7% ogółu pracujących. 

 

Wykres 6. Pracujący według płci oraz grup zawodów w województwie podkarpackim w I kwartale 
2018 r.  

 

Najliczniejszą grupę zawodową pracujących w I kwartale 2018 roku tworzyli specjaliści (17,5% 
wszystkich pracujących) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16,9%). Rozpatrując struk-
turę pracujących według zawodów na podstawie kryterium płci w omawianym okresie prze-
ważającą grupę wśród populacji mężczyzn tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, któ-
rzy stanowili 26,6% zbiorowości pracujących oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 
- 16,6%. Wśród kobiet w I kwartale 2018 roku przeważały dwie grupy zawodów: specjaliści 
(24,8%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (18,6%). 

 

Mapa 1. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2018 r. według 
województw 
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Wskaźnik zatrudnienia służący do pomiaru wykorzystania zasobów pracy w I kwartale 2018 
roku wyniósł 50,9%. Oznacza to, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, przypadało 51 
osób pracujących. W porównaniu z krajem omawiany wskaźnik był niższy o 2,8 p. proc., a pod 
względem wartości tego wskaźnika w rankingu województw, nasze województwo uplasowało 
się na 14. miejscu w kraju (9. pozycja w poprzednim kwartale, a 12. pozycja w I kwartale 2017 
roku). 

 

Tablica 3. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

wskaźnik zatrudnienia w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem 
2017 

OGÓŁEM 50,6 52,6 50,9 +0,3 -1,7 

Według płci:  

mężczyźni 58,1 59,7 57,9 -0,2 -1,8 

kobiety 43,4 45,9 44,2 +0,8 -1,7 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 51,4 52,6 51,4 0,0 -1,2 

wieś 50,0 52,7 50,5 +0,5 -2,2 

Według wieku:  

15 – 24 lata 24,8 25,7 24,2 -0,6 -1,5 

25 – 34 lata 73,6 77,4 76,0 +2,4 -1,4 

35 – 44 lata 78,0 81,9 80,6 +2,6 -1,3 

45 – 54 lata 78,5 80,6 77,6 -0,9 -3,0 

55 lat i więcej 24,6 25,5 23,5 -1,1 -2,0 

Według wykształcenia:  

wyższe 78,9 76,4 77,6 -1,3 +1,2 

policealne i średnie zawodowe 57,8 62,0 58,8 +1,0 -3,2 

średnie ogólnokształcące 44,7 47,4 49,7 +5,0 +2,3 

zasadnicze zawodowe 52,6 54,4 51,0 -1,6 -3,4 

gimnazjalne, podstawowe, nie-
pełne podstawowe i bez wy-
kształcenia szkolnego 

10,6 12,5 10,6 0,0 -1,9 
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W województwie podkarpackim w odniesieniu do I kwartału 2017 roku nastąpił wzrost wskaź-
nika zatrudnienia o 0,3 p. proc. Wskaźnik ten zwiększył się w populacji kobiet (o 0,8 p. proc.), 
a zmniejszył się w populacji mężczyzn (o 0,2 p. proc.). Wśród osób mieszkających w miastach 
pozostał na poziomie analogicznego kwartału ubiegłego roku, a wśród mieszkańców wsi 
wzrósł o 0,5 p. proc. W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik zatrudnienia zmniej-
szył się o 1,7 p. proc. Jego spadek odnotowano zarówno w populacji kobiet (o 1,7 p. proc.), jak 
i mężczyzn (o 1,8 p. proc.) oraz wśród mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o 1,2 p. proc. 
i o 2,2 p. proc.). 

Uwzględniając podział według poziomu wykształcenia, najwyższym miernikiem zaangażowa-
nia ludności w procesie pracy charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym (77,6%). 
Natomiast wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawo-
wymi i bez wykształcenia szkolnego, miernik ten ukształtował się na najniższym poziomie 
i wyniósł 10,6%. Stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia wystąpił wśród osób legitymujących 
się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (49,7%). 

 

Wykres 7. Liczba osób niepracujących na 1000 osób pracujących 

 

W I kwartale 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku zmniejszyło się 
obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi, natomiast zwiększyło się w stosunku 
do poprzedniego kwartału. W omawianym okresie na 1000 osób pracujących w naszym woje-
wództwie przypadało 966 osób niepracujących, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 
roku - 976 osób, a w poprzednim kwartale – 900 osób. 

 

Bezrobotni według BAEL 

Populacja bezrobotnych (zgodnie z definicją bezrobotnego stosowaną w BAEL) w I kwartale 
2018 roku w województwie podkarpackim liczyła 63 tys. osób i zmniejszyła się zarówno w od-
niesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 30,8%), jak również w stosunku do 
poprzedniego kwartału (o 7,4%). W Polsce liczba bezrobotnych wyniosła 709 tys. osób 
i zmniejszyła się zarówno w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, jak i do po-
przedniego kwartału (odpowiednio o 23,4% i o 7,8%). 

W analizowanym okresie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku zbioro-
wość bezrobotnych zmniejszyła się zarówno w populacji mężczyzn, jak i kobiet (odpowiednio 
o 26,5% i o 35,7%) oraz wśród mieszkańców miast (o 29,0%) i wsi (o 31,1%). 
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Wykres 8. Struktura bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy w województwie 
podkarpackim  w  I  kwartale  2017   roku  oraz  w  I  kwartale  2018  roku 

 

Liczba osób, które poszukiwały pracy dłużej niż rok, tzn. długotrwale bezrobotnych, wyniosła 
20 tys. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 31,7%, w IV kwartale 2017 roku 
– 23,5%, natomiast w I kwartale 2017 roku – 22,0%. Większość w tej grupie stanowili miesz-
kańcy wsi. 

W okresie od stycznia do marca 2018 roku przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby 
bezrobotne w województwie podkarpackim wyniósł 11,7 miesiąca. Wydłużył się on zarówno 
w skali roku o 1,8 miesiąca, jak i w ujęciu kwartalnym o 1,2 miesiąca. 

 

Wykres 9. Wybrane metody poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne2 według płci oraz miejsca 
zamieszkania w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.  

 

W I kwartale 2018 roku osoby bezrobotne w województwie podkarpackim na pierwszym miej-
scu poszukiwały pracy poprzez ogłoszenia w prasie (77,8%), zaraz potem poprzez krewnych 
i znajomych (71,4%) oraz poprzez biura pracy (66,7%), następnie poprzez bezpośredni kontakt 
z zakładem pracy (52,4%). 

 

 

 

 

                                                           

2 Bezrobotni mogli wybrać kilka metod poszukiwania pracy. 
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Wykres 10. Stopa bezrobocia (BAEL) w I kwartale 2018 r. 

 

W badanym okresie stopa bezrobocia służąca do oceny natężenia bezrobocia wyniosła 7,1%. 
Oznacza to, że wśród aktywnych zawodowo co czternasta osoba była bez pracy. Wskaźnik ten 
dla województwa podkarpackiego był wyższy (o 2,9 p. proc.) od wskaźnika ogólnokrajowego, 
a pod względem wartości tego miernika nasze województwo znalazło się (tak jak w poprzed-
nim kwartale) na 14. miejscu w kraju, natomiast w analogicznym kwartale 2017 roku na 16. po-
zycji. 

Stopę bezrobocia w województwie podkarpackim w omawianym okresie cechowały iden-
tyczne kierunki zmian, co liczbę osób bezrobotnych (na podstawie danych BAEL). Oznacza to, 
że natężenie bezrobocia zmniejszyło się w stosunku do obu porównywanych okresów, ale 
w porównaniu z poprzednim kwartałem w mniejszym stopniu niż w skali roku (odpowiednio 
o 0,2 p. proc i o 2,8 p. proc.). 

Uwzględniając podział na grupy wieku najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się 
osoby w wieku 15-24 lata (22,5%), a najniższą osoby w wieku 55 lat i więcej (3,5%). 

Dla osób w wieku produkcyjnym3 wartość stopy bezrobocia wyniosła 7,3% i była o 0,3 p. proc. 
niższa w porównaniu z zanotowaną w poprzednim kwartale, a w odniesieniu do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku jej wartość obniżyła się o 3,0 p. proc. 

Ze względu na poziom wykształcenia, najwyższą stopą bezrobocia odznaczała się grupa osób 
z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia 
szkolnego (19,0%), natomiast najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształce-
niem wyższym – dla tej populacji stopa bezrobocia w I kwartale 2018 roku wyniosła 4,1%. 

 

 

 

 

                                                           
3 Wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy. Dla kobiet przyjęto wiek 18-59 lat, a dla mężczyzn 18-64 
lata. 
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Tablica 4. Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

stopa bezrobocia w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem 
2017 

OGÓŁEM 9,9 7,3 7,1 -2,8 -0,2 

Według płci:  

mężczyźni 9,6 7,8 7,3 -2,3 -0,5 

kobiety 10,3 6,7 6,8 -3,5 +0,1 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 8,3 6,6 6,1 -2,2 -0,5 

wieś 11,2 7,7 7,9 -3,3 +0,2 

Według wieku:  

15 – 24 lata 30,6 25,3 22,5 -8,1 -2,8 

25 – 34 lata 11,5 8,6 8,8 -2,7 +0,2 

35 – 44 lata 7,3 5,0 5,5 -1,8 +0,5 

45 – 54 lata 6,3 4,3 4,5 -1,8 +0,2 

55 lat i więcej 4,6 3,8 3,5 -1,1 -0,3 

Według wykształcenia:  

wyższe 4,5 3,8 4,1 -0,4 +0,3 

policealne i średnie zawodowe 10,9 7,4 7,4 -3,5 0,0 

średnie ogólnokształcące 14,1 8,6 7,5 -6,6 -1,1 

zasadnicze zawodowe 12,3 9,6 8,6 -3,7 -1,0 

gimnazjalne, podstawowe, nie-
pełne podstawowe i bez wy-
kształcenia szkolnego 

19,0 15,2 19,0 0,0 +3,8 
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Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2018 roku zbiorowość biernych zawodowo w województwie podkarpackim liczyła 
738 tys. osób i stanowiła 45,3% (w kraju 44,0%) ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Liczba 
biernych zawodowo uległa zwiększeniu zarówno w odniesieniu do analogicznego okresu 
ubiegłego roku (o 2,8%), jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem (o 4,2%). Przeważającą 
część biernych zawodowo stanowiły kobiety (59,8%) oraz mieszkańcy wsi (59,3%). 

Analizując populację biernych zawodowo według wieku w badanym okresie nietrudno zauwa-
żyć znaczną dominację osób w wieku 55 lat i więcej, stanowili oni 60,7% biernych zawodowo. 
Drugą, pod względem liczebności grupą tworzącą zbiorowość biernych zawodowo były osoby 
w wieku 15-24 lata i stanowiły one 21,1% populacji biernych zawodowo. 

 

Wykres 11. Wybrane przyczyny bierności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według płci 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2018 r.  

 

W analizowanym okresie (podobnie jak w poprzednich kwartałach), najliczniejszą grupę 
wśród biernych zawodowo według przyczyn bierności stanowili emeryci, a najmniej liczną 
osoby nieposzukujące pracy ze względu na zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy. 
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Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

faks: 17 853 51 57 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

 www.rzeszow.stat.gov.pl 

 @Rzeszow_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 
Urszula Polak 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 201 
e-mail: u.polak@stat.gov.pl 
  

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski - publikacja kwartalna 

Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego - publikacja roczna 

Rynek pracy w województwie podkarpackim - publikacja opracowywana co 4 lata 

Inne opracowania zawierające wyniki BAEL: stat.gov.pl -> Obszary tematyczne -> Rynek pracy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy -> Rynek pracy 

System Monitorowania Rozwoju STRATEG -> Obszary tematyczne -> Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych (BDL) -> Rynek pracy 

Bank Danych Makroekonomicznych (BDM) -> Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Ludność aktywna zawodowo według BAEL 

Współczynnik aktywności zawodowej 

Pracujący według BAEL 

Wskaźnik zatrudnienia 

Bezrobotni według BAEL 

Stopa bezrobocia 

Ludność bierna zawodowo według BAEL 

 

mailto:sekretariatusrze@stat.gov.pl
http://rzeszow.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Rzeszow_STAT
http://stat.gov.pl/
mailto:u.polak@stat.gov.pl
mailto:a.koprowicz@stat.gov.pl
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2017-roku,4,28.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,12,33.html
http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/inne-opracowania/raport-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-podkarpackiego-w-2017-r-,5,7.html
http://rzeszow.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-latach-2011-2015,2,2.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
https://bdm.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
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/591,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/884,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
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