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INFORMACJE SYGNALNE 

30.11.2020 r. Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2019 r. 
 

W województwie podkarpackim, w porównaniu z 2018 r., 
polepszyła się sytuacja na rynku pracy. W ujęciu rocznym 
zanotowano wzrost liczby pracujących, przeciętnego 
zatrudnienia oraz przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto. Jednocześnie zaobserwowano 
zarówno spadek ogólnej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych, jak i liczby poszkodowanych w wypadkach 
przy pracy. 

 

Pracujący 

W końcu 2019 r. w województwie podkarpackim liczba pracujących wyniosła 469,1 tys. osób 
(według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących 
do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) i stanowiła 4,8% ogółu pracujących 
w kraju. Liczba pracujących w województwie, w porównaniu z poprzednim rokiem, zwiększyła 
się o 6,3 tys. osób, tj. o 1,4% (w kraju wzrosła o 1,5%). 

Liczba pracujących, w stosunku do 2018 r., zwiększyła się w osiemnastu z dwudziestu pięciu po-
wiatów, w tym najbardziej w powiatach rzeszowskim (o 5,4%) oraz dębickim (o 3,2%). Natomiast 
największy spadek liczby pracujących zaobserwowano w powiatach jarosławskim (o 4,0%) i ni-
żańskim (o 3,0%). 

 

Wykres 1. Pracujący według powiatów w 2019 r. 
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Przeciętne zatrudnienie 

W 2019 r. przeciętne zatrudnienie (według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospo-
darczych o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie) w woje-
wództwie podkarpackim wyniosło 385,2 tys. osób i w porównaniu z poprzednim rokiem zwięk-
szyło się o 5,8 tys. osób (o 1,5%). W kraju, w stosunku do 2018 r., przeciętne zatrudnienie 
zwiększyło się o 1,6%. W województwie wzrost przeciętnego zatrudnienia odnotowano 
w 19 powiatach, w tym największy w rzeszowskim (o 5,1%), strzyżowskim (o 4,9%), przemyskim 
(o 4,1%), dębickim (o 3,3%) i leżajskim (o 2,9%). Natomiast spadek zanotowano w 4 powiatach: 
lubaczowskim (o 3,5%), w Przemyślu (o 0,6%), mieleckim (o 0,2%) i niżańskim (o 0,1%). 

 

Mapa 1. Przeciętne zatrudnienie według powiatów w 2019 r. 

 

 

 

Przeciętne wynagrodzenie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto (bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracu-
jących do 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących, a także 
zatrudnionych za granicą) w województwie podkarpackim w 2019 r. wyniosło 4388,16 zł i było 
o 298,35 zł (tj. o 7,3%) wyższe niż w 2018 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie podkarpackim stanowiło 84,7% prze-
ciętnego wynagrodzenia w kraju, które w 2019 r. wyniosło 5181,63 zł. 
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W sektorze publicznym przeciętne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na poziomie 
4981,05 zł (przed rokiem 4571,96 zł), a w prywatnym – 4062,13 zł (wobec 3823,07 zł w 2018 r.). 

W 2019 r. najwyższe wynagrodzenie brutto zanotowano w sekcji informacja i komunikacja – 
7112,90 zł, a najniższe w sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca – 2787,61 zł.  

W miastach na prawach powiatu najwyższe wynagrodzenie wystąpiło w Rzeszowie 5117,26 zł 
(wzrost o 6,6% w porównaniu do 2018 r.), a najniższe w Przemyślu 4078,09 zł (wzrost o 6,5%). 
Spośród pozostałych powiatów województwa podkarpackiego najwyższe wynagrodzenie od-
notowano w powiecie stalowowolskim - 4611,67 zł (wzrost o 7,9% w skali roku), a najniższe 
w powiecie strzyżowskim - 3686,34 zł (wzrost o 6,6% w odniesieniu do 2018 r.). 

We wszystkich podkarpackich powiatach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzro-
sło w porównaniu z poprzednim rokiem, przy czym najwyższy wzrost notowano w powiecie 
niżańskim (o 9,2%), w Tarnobrzegu (o 8,9%) oraz w Krośnie (o 8,8%). 

 

Wykres 2. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według powiatów w 2019 r. 

 

Bezrobocie 

W końcu 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woje-
wództwa podkarpackiego wyniosła 75,5 tys. osób i była mniejsza od zanotowanej w 2018 r. 
o 7,5 tys. osób, tj. o 9,0%. Odnotowano również spadek stopy bezrobocia w województwie 
(z 8,7% w 2018 r. do 7,9% w 2019 r.) oraz w Polsce (z 5,8% w 2018 r. do 5,2% w 2019 r.). 
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Mapa 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019 r. 

 

 

W województwie podkarpackim w końcu 2019 r., w odniesieniu do poprzedniego roku, zano-
towano spadek liczby bezrobotnych we wszystkich dwudziestu pięciu powiatach, w tym naj-
większy w powiecie dębickim (o 21,2%), a najmniejszy w powiecie bieszczadzkim (o 1,1%). 

Bez prawa do zasiłku pozostawało w końcu 2019 r. 63,7 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie 
bezrobotnych wyniósł 84,4% (przed rokiem – 85,0%). Mieszkańcy wsi stanowili 62,8% ogólnej 
liczby bezrobotnych (rok wcześniej – 63,1%). 

W końcu 2019 r. w województwie podkarpackim, podobnie jak w kraju, wśród bezrobotnych 
przeważały kobiety, które stanowiły 53,4% ogółu zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy. Liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 40,3 tys. i w porównaniu z końcem 2018 r. zmniej-
szyła się o 10,5 tys., a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 0,9 p.proc. 

W końcu 2019 r. bezrobotni poszukujący pracy ponad rok stanowili 44,3%, a ich udział w ogól-
nej liczbie bezrobotnych, w odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r., zmniejszył się 
o 1,1 p.proc. Osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca stanowiły 10,2% bezrobotnych (rok 
wcześniej 9,4%), od 1 do 3 miesięcy – 17,4% (17,9%), od 3 do 6 miesięcy – 13,9% (13,4%), nato-
miast od 6 do 12 miesięcy – 14,2% (w końcu 2018 r. – 13,9%). 
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Wykres 3. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wieku w 2019 r. 

 

 

W ogólnej liczbie bezrobotnych 14,7% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (rok wcze-
śniej 15,8%). Wśród bezrobotnych posiadających staż pracy, największy odsetek stanowiły 
osoby ze stażem pracy 1-5 lat – 26,1% (24,5%) i ze stażem pracy do 1 roku – 20,3% (w końcu 
2018 r. – 20,3%). 

 

Wykres 4. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2019 r. 

 

Powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w ciągu całego 2019 r. miały do dys-
pozycji 53,8 tys. ofert pracy, tj. o 12,4% mniej niż rok wcześniej. W końcu roku na 1 ofertę 
pracy przypadało 75 bezrobotnych (wobec 49 osób w 2018 r.). 

 

Warunki pracy 

W 2019 r. w województwie podkarpackim w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 
3331 osób (w 2018 r. – 3465). W 3303 przypadkach były to wypadki lekkie, w 18 – ciężkie, 
a w 10 – śmiertelne. Najwięcej poszkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie 
podkarpackim pracowało w przetwórstwie przemysłowym (1122 osoby, tj. 33,7% ogółu poszko-
dowanych) oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (554 osoby, tj. 16,6%). W wypad-
kach przy pracy częściej poszkodowani byli mężczyźni (59,9% ogółu poszkodowanych). 
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W 2019 r. najczęstszymi wydarzeniami powodującymi wypadki przy pracy były: zderzenie 
z nieruchomym obiektem lub uderzenie w niego (982 poszkodowanych, tj. 29,5%), kontakt 
z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (714 poszkodowanych, tj. 21,4%) oraz ude-
rzenie przez obiekt w ruchu (662 poszkodowanych, tj. 19,9%). Główną przyczyną wypadków 
przy pracy w województwie w 2019 r. były nieprawidłowe zachowania pracowników 
(61,1% ogółu przyczyn; w 2018 r. – 61,8%). 

 

Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy i w wypadkach traktowanych na równi z wypad-
kami przy pracy według rodzaju urazu w 2019 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie  
Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan  
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel. 695 255 011 
 

  

  

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 

 

Powiązane opracowania 

Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej 
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https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2018-r-,2,6.html
https://rzeszow.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-podkarpackim-w-2018-r-,2,6.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/

