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INFORMACJE SYGNALNE 

28.06.2019 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2019 roku 
  

Według wyników Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL)1 w województwie podkarpackim 
w I kwartale 2019 roku, ludność aktywna zawodowo 
zmniejszyła się zarówno w porównaniu z analogicznym 
kwartałem ubiegłego 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 2019 roku wskazują, że w porównaniu z I kwartałem 2018 roku, za-
notowano spadek aktywności zawodowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu się zbiorowości 
pracujących, jak również spadku liczby bezrobotnych. Zwiększyła się zbiorowość biernych za-
wodowo. Stopa bezrobocia obniżyła się. Nieznacznie zmniejszyło się obciążenie osób pracu-
jących osobami niepracującymi, natomiast zwiększył się udział osób poszukujących pracy 
dłużej niż rok w ogólnej liczbie bezrobotnych. Wydłużył się nieznacznie przeciętny czas po-
szukiwania pracy przez osoby bezrobotne. 

W porównaniu z IV kwartałem 2018 roku zaobserwowano zmniejszenie się populacji aktyw-
nych zawodowo. Zmniejszyła się zarówno zbiorowość pracujących, jak i liczba osób bezrobot-
nych, a zwiększyła się biernych zawodowo. Obniżył się wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bez-
robocia. 

 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej BAEL 
w I kwartale 2019 roku 

 

 

 

 

                                                           
1 Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL). 
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Wśród ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, w I kwartale 2019 roku, w województwie podkar-
packim 50,9% stanowili pracujący, 3,0% bezrobotni, a 46,1% bierni zawodowo. Oznacza to, że 
nieco mniej niż połowa (49,1%) ludności w wieku 15 lat i więcej nie wykonywała pracy (w kraju 
46,3%). 

Liczba biernych zawodowo na 1000 osób aktywnych zawodowo wyniosła 857 osób. Na 1000 
aktywnych zawodowo kobiet przypadało 1109 kobiet biernych zawodowo, a na 1000 mężczyzn 
aktywnych zawodowo przypadało 644 biernych zawodowo mężczyzn. Dla mieszkańców miast 
wskaźnik ten wyniósł 856 osób, a dla osób zamieszkałych na terenach wiejskich jego wartość 
wyniosła 858 osób. 

 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludnościa w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

A  –  w tys. 

B  –  I kwartał 2018 = 100 

C  –  IV kwartał 2018 = 100 

Ludność 
ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni       
zawodowo 

razem pracujący bezrobotni 

OGÓŁEM A 1621 873 825 48 748 

B 99,4 97,9 99,5 76,2 101,4 

C 99,5 96,7 96,9 92,3 103,0 

Według płci:  

mężczyźni A 786 478 454 23 308 

B 99,4 96,8 99,1 63,9 103,7 

C 99,5 94,3 94,4 88,5 108,8 

kobiety A 835 396 371 25 439 

B 99,5 99,5 100,0 92,6 99,5 

C 99,5 100,0 100,3 100,0 99,1 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta A 655 353 337 16 302 

B 99,1 97,8 99,1 72,7 100,7 

C 99,2 97,0 96,8 94,1 102,4 

wieś A 966 520 488 32 446 

B 99,7 97,9 99,8 76,2 101,8 

C 99,6 96,5 97,0 91,4 103,5 

a  Ze względu na zaokrąglenia dokonywane przy uogólnianiu wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności 
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 2019 roku 

 

 

Wykres 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wieku w województwie 
podkarpackim w I kwartale 2019 roku 

 

 

Aktywni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

Zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie podkarpackim, którą tworzą pracujący 
oraz bezrobotni, w I kwartale 2019 roku liczyła 873 tys. osób i stanowiła 53,9% ogółu ludności 
w wieku 15 lat i więcej oraz 5,2% ogółu aktywnych zawodowo w kraju. Liczba aktywnych zawo-
dowo zmniejszyła się zarówno w odniesieniu do analogicznego kwartału poprzedniego roku 
(o 2,1%), jak i w stosunku do IV kwartału 2018 roku (o 3,3%). Większość w tej grupie stanowili 
mieszkańcy wsi (59,6%) oraz mężczyźni (54,8%). 

Uwzględniając stan cywilny, najliczniejszą grupę wśród aktywnych zawodowo, stanowili żo-
naci mężczyźni i zamężne kobiety, dla których współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 
62,5% (wobec 62,1% przed rokiem i 62,7% w ubiegłym kwartale). 
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W omawianym kwartale współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 53,9% (wobec 55,9% 
w kraju). Oznacza to, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, 54 osoby były aktywne za-
wodowo, czyli miały pracę lub jej poszukiwały. Województwo podkarpackie, pod względem 
wartości tego miernika, uplasowało się na 14. miejscu w kraju (w poprzednim kwartale 7. po-
zycja, a w analogicznym kwartale ubiegłego roku 10. pozycja razem z województwem podla-
skim). 

 

Tablica 2. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie 
podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

współczynnik aktywności zawodowej 
w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem 
2018 

OGÓŁEM 54,7 55,4 53,9 -0,8 -1,5 

Według płci:  

mężczyźni 62,5 64,2 60,8 -1,7 -3,4 

kobiety 47,4 47,2 47,4 0,0 +0,2 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 54,6 55,2 53,9 -0,7 -1,3 

wieś 54,8 55,6 53,8 -1,0 -1,8 

Według wieku:  

15 – 24 lata 31,3 31,4 27,2 -4,1 -4,2 

25 – 34 lata 83,3 83,3 84,6 +1,3 +1,3 

35 – 44 lata 85,3 84,5 85,1 -0,2 +0,6 

45 – 54 lata 81,3 83,4 79,6 -1,7 -3,8 

55 lat i więcej 24,2 25,7 23,9 -0,3 -1,8 

Według wykształcenia:  

wyższe 80,7 78,8 81,3 +0,6 +2,5 

policealne i średnie zawodowe 63,5 65,0 64,2 +0,7 -0,8 

średnie ogólnokształcące 53,7 52,2 48,8 -4,9 -3,4 

zasadnicze zawodowe 56,1 60,1 55,1 -1,0 -5,0 

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

13,1 14,0 12,3 -0,8 -1,7 
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Wykres 4. Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej 

 

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 12 osób aktywnych za-
wodowo. 

Najwyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku 35-44 
lata, dla których współczynnik wyniósł 85,1%. Najniższą aktywnością zawodową cechowały się 
osoby w wieku 55 lat i więcej. Dla tej grupy współczynnik kształtował się na poziomie 23,9%. 
Dla osób w wieku produkcyjnym2 wartość współczynnika aktywności zawodowej wyniosła 
73,0% i była niższa zarówno w odniesieniu do I kwartału 2018 roku (o 0,3 p.proc.), jak i w po-
równaniu z odnotowaną w poprzednim kwartale (o 1,7 p.proc.). 

 

Wykres 5. Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej według związków z gospodarstwem rolnym3 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku 

 

W I kwartale 2019 roku, mieszkańcy wsi stanowili 59,6% ludności województwa w wieku 15 lat 
i więcej. Wśród wszystkich mieszkańców wsi 34,1% to ludność związana z gospodarstwem rol-
nym. Współczynnik aktywności zawodowej ludności wiejskiej ukształtował się na poziomie 
53,8%, a wśród ludności związanej z gospodarstwem rolnym wyniósł 61,7%. 

                                                           
2 Wiek produkcyjny – wiek zdolności do pracy. Dla kobiet przyjęto wiek 18-59 lat, a dla mężczyzn 18-64 lata. 

3 Gospodarstwo rolne to jednostka wyodrębniona pod względem technicznym i ekonomicznym, posiadająca 
odrębne kierownictwo (użytkownik lub zarządzający) i prowadząca działalność rolniczą. 
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Pracujący w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2019 roku populacja pracujących w województwie podkarpackim wyniosła 825 
tys. osób i stanowiła 94,5% aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej oraz 5,1% ogółu pra-
cujących w kraju. Liczba osób pracujących zmniejszyła się o 0,5% w odniesieniu do analogicz-
nego okresu ubiegłego roku, a także o 3,1% w stosunku do poprzedniego kwartału. Wśród 
pracujących przeważali mieszkańcy wsi (59,2%) oraz mężczyźni (55,0%). 

W relacji do I kwartału 2018 roku spadek liczby pracujących odnotowano w populacji męż-
czyzn (o 0,9%), natomiast populacja kobiet pozostała na poziomie analogicznego okresu po-
przedniego roku. Uwzględniając miejsce zamieszkania, liczba pracujących zmniejszyła się za-
równo wśród mieszkańców miast (o 0,9%), jak i wsi (o 0,2%). 

Biorąc pod uwagę wiek pracujących, największy udział w liczbie pracujących miały osoby 
w wieku 35-44 lata (27,4%), najmniejszy zaś osoby w wieku 15-24 lata (5,7%). 

 

Wykres 6. Struktura pracujących według liczby godzin przepracowanych w badanym tygodniu 
w I kwartale 2019 roku 

 

W badanym tygodniu, w I kwartale 2019 roku czas przepracowany 626 tys. osób wyniósł 40 
godzin i więcej (tj. 75,9% ogółu pracujących). Krócej pracowało 18,7% osób, a pozostałe 5,4% 
miało pracę, ale jej nie wykonywało. 

 

Wykres 7. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia w województwie podkarpackim 
w I kwartale 2019 roku 
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Biorąc pod uwagę status zatrudnienia, liczba pracowników najemnych (osób zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy) wyniosła 680 tys., tj. 82,4% ogółu pracujących. Zdecydowana 
większość pracujących w charakterze pracowników najemnych zasilała sektor prywatny 
(72,5%). Wśród pracowników najemnych dominowały osoby wykonujące pracę na czas nieo-
kreślony (stałą) 80,1%. Natomiast odsetek pracowników najemnych zatrudnionych na czas 
określony wyniósł 19,9%. Udział pracodawców i pracujących na własny rachunek, w I kwartale 
2019 roku wyniósł 15,4%, natomiast pomagających członków rodzin ukształtował się na pozio-
mie 2,2%. 

 

Wykres 8. Struktura pracujących według płci oraz grup zawodów w województwie podkarpackim 
w I kwartale 2019 roku 

 

W pięciu grupach zawodowych, w I kwartale 2019 roku, udział kobiet był większy niż udział 
mężczyzn. Przeważający udział kobiet, (ponad 50%) wystąpił w grupie pracowników wykonu-
jących prace proste (m.in. praca jako pomoc domowa, pomoc kuchenna, sprzątaczka), w na-
stępnej kolejności wśród specjalistów, później wśród pracowników usług i sprzedawców oraz 
w grupie techników i innego średniego personelu, a także wśród rolników, ogrodników, leśni-
ków i rybaków. 
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Mapa 1. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej w I kwartale 2019 roku według 
województw 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia służący do pomiaru wykorzystania zasobów pracy w I kwartale 2019 
roku wyniósł 50,9%. Oznacza to, że na każde 100 osób, które ukończyły 15 lat, przypadało 51 
osób pracujących. W odniesieniu do Polski omawiany wskaźnik był niższy o 2,8 p.proc., a pod 
względem wartości tego wskaźnika w rankingu województw, podkarpackie uplasowało się na 
13. miejscu w kraju razem z województwem lubelskim (11. pozycja w poprzednim kwartale, 
a 14. pozycja w analogicznym kwartale ubiegłego roku). 

W województwie podkarpackim w odniesieniu do I kwartału 2018 roku, wskaźnik zatrudnienia 
pozostał na tym samym poziomie (również dla mieszkańców wsi). Wskaźnik ten zmniejszył się 
nieznacznie w populacji mężczyzn (o 0,1%). Natomiast niewiele zwiększył się zarówno w po-
pulacji kobiet, jak i wśród mieszkańców miast (odpowiednio o 0,2 p.proc. i o 0,1 p.proc.). 
W porównaniu z poprzednim kwartałem wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się o 1,3 p.proc. 
Jego spadek odnotowano w populacji mężczyzn (o 3,1 p.proc.), a także wśród mieszkańców 
miast i wsi (odpowiednio o 1,2 p.proc. i o 1,4 p.proc.). Natomiast wzrost wystąpił w populacji 
kobiet (o 0,3 p.proc.). 

Dla ludności wiejskiej wskaźnik zatrudnienia wyniósł 50,5%, a wśród ludności związanej z go-
spodarstwem rolnym ukształtował się na poziomie 59,3%. 

Biorąc pod uwagę stan cywilny pracujących, najliczniejszą grupę stanowili żonaci mężczyźni 
i zamężne kobiety (72,4%), dla których wskaźnik zatrudnienia wyniósł 60,7% (wobec 59,9% 
przed rokiem i 60,3% w ubiegłym kwartale). 

Najwyższy wskaźnik zatrudnienia wystąpił u osób w wieku 35-44 lata (80,4%), najniższy zaś 
u osób w wieku 15-24 lata (21,7%). Dla osób w wieku produkcyjnym, wartość wskaźnika za-
trudnienia wyniosła 68,8% i była o 1,4 p.proc. niższa w porównaniu z odnotowaną w poprzed-
nim kwartale, a w stosunku rocznym jej wartość zwiększyła się o 0,9 p.proc. 

Uwzględniając poziom wykształcenia, najwyższym miernikiem zaangażowania ludności w pro-
cesie pracy charakteryzowały się osoby z wykształceniem wyższym (79,1%). Natomiast wśród 
osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wy-
kształcenia szkolnego, miernik ten ukształtował się na najniższym poziomie i wyniósł 11,1%. 
Stosunkowo niski wskaźnik zatrudnienia wystąpił wśród osób legitymujących się wykształce-
niem średnim ogólnokształcącym (45,6%). 
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Tablica 3. Wskaźnik zatrudnienia ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

wskaźnik zatrudnienia w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem 
2018 

OGÓŁEM 50,9 52,2 50,9 0,0 -1,3 

Według płci:  

mężczyźni 57,9 60,9 57,8 -0,1 -3,1 

kobiety 44,2 44,1 44,4 +0,2 +0,3 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 51,4 52,7 51,5 +0,1 -1,2 

wieś 50,5 51,9 50,5 0,0 -1,4 

Według wieku:  

15 – 24 lata 24,2 24,5 21,7 -2,5 -2,8 

25 – 34 lata 76,0 77,2 78,9 +2,9 +1,7 

35 – 44 lata 80,6 81,3 80,4 -0,2 -0,9 

45 – 54 lata 77,6 80,6 77,6 0,0 -3,0 

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

Według wykształcenia:  

wyższe 77,6 77,1 79,1 +1,5 +2,0 

policealne i średnie zawodowe 58,8 60,6 60,1 +1,3 -0,5 

średnie ogólnokształcące 49,7 47,2 45,6 -4,1 -1,6 

zasadnicze zawodowe 51,0 56,3 51,2 +0,2 -5,1 

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

10,6 12,4 11,1 +0,5 -1,3 
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Wykres 9. Liczba osób niepracujących na 1000 osób pracujących 

 

W I kwartale 2019 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 województwie 
podkarpackim przypadało 965 osób niepracujących, podczas gdy w analogicznym okresie 
2018 roku – 966 osób, a w poprzednim kwartale – 914 osób. W kraju wskaźnik określający re-
lację liczby osób niepracujących do liczby osób pracujących wyniósł 862 (w I kwartale 2018 
roku i w IV kwartale 2018 roku, odpowiednio 864 i 853). 

W województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku na 1000 pracujących kobiet, przypa-
dało 1251 kobiet niepracujących, a wśród mężczyzn wskaźnik obciążenia ekonomicznego wy-
niósł 729 osób. W miastach w przeliczeniu na 1000 pracujących przypadało 944 osoby niepra-
cujące, natomiast dla osób zamieszkałych na wsi, 980 osób. 

 

Bezrobotni według BAEL 

Populacja bezrobotnych (zgodnie z definicją stosowaną w BAEL) w I kwartale 2019 roku w wo-
jewództwie podkarpackim liczyła 48 tys. osób i stanowiła 5,5% ludności aktywnej zawodowo 
oraz 7,2% ogółu bezrobotnych w kraju. Populacja bezrobotnych zmniejszyła się zarówno 
w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 23,8%), jak również w stosunku 
do poprzedniego kwartału (o 7,7%). Większość bezrobotnych mieszkała na wsi (66,7%). 

W województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku, w porównaniu z analogicznym okre-
sem poprzedniego roku, zbiorowość bezrobotnych zmniejszyła się zarówno w populacji męż-
czyzn, jak i kobiet (odpowiednio o 36,1% i o 7,4%) oraz wśród mieszkańców miast (o 27,3%) 
i wsi (o 23,8%). 

W populacji bezrobotnych w analizowanym okresie dominowały osoby, które powracają do 
pracy po przerwie (37,5%), następnie te, które straciły pracę (31,3%) oraz te, które podejmują 
pracę po raz pierwszy (22,9%). 

Ze względu na stan cywilny bezrobotnych, najliczniejszą grupę stanowili kawalerowie i panny 
(58,3%), dla których stopa bezrobocia była najwyższa i wyniosła 13,1% (wobec 16,5% przed ro-
kiem i 12,1% w ubiegłym kwartale). 
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Wykres 10. Struktura bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy w województwie 
podkarpackim  w  I  kwartale  2018   roku  oraz  w  I  kwartale  2019  roku 

 

Liczba osób, które poszukiwały pracy dłużej niż rok (według definicji BAEL – długotrwale bez-
robotni), wyniosła 17 tys. Udział tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 34,7%, 
w IV kwartale 2018 roku – 28,8%, natomiast w I kwartale 2018 roku – 31,7%. 

W okresie od stycznia do marca 2019 roku, przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby 
bezrobotne w województwie podkarpackim wyniósł 11,8 miesiąca. Nieznacznie wydłużył się 
on zarówno w skali roku (o 0,1 miesiąca), jak również w ujęciu kwartalnym (o 0,3 miesiąca). 

W I kwartale 2019 roku, osoby bezrobotne poszukiwały pracy4 najczęściej korzystając z ogło-
szeń w prasie (81,3%). Bezrobotni, również często informację o pracy uzyskiwali poprzez biura 
pracy (72,9%) oraz poprzez krewnych i znajomych (60,4%), a następnie poprzez bezpośredni 
kontakt z zakładem pracy (54,2%). 

 

Wykres 11. Wybrane metody poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne według płci oraz miejsca 
zamieszkania w województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Bezrobotni mogli wybrać kilka metod poszukiwania pracy. 
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Wykres 12. Stopa bezrobocia (BAEL) w I kwartale 2019 roku 

 

W badanym okresie stopa bezrobocia służąca do oceny natężenia bezrobocia wyniosła 5,5%. 
Oznacza to, że wśród aktywnych zawodowo, co osiemnasta osoba była bez pracy. Wskaźnik 
ten dla województwa podkarpackiego był wyższy o 1,6 p.proc. od wskaźnika ogólnokrajowego, 
a pod względem wartości tego miernika województwo podkarpackie znalazło się na 15. miej-
scu w kraju (16. pozycja w poprzednim kwartale, a 14. pozycja w I kwartale 2018 roku). 

W województwie podkarpackim w odniesieniu do I kwartału 2018 roku nastąpił spadek stopy 
bezrobocia o 1,6 p.proc. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w populacji mężczyzn (o 2,5 
p.proc.), jak i kobiet (o 0,5 p.proc.) oraz wśród mieszkańców miast i wsi (odpowiednio o 1,6 
p.proc. i o 1,7 p.proc.). W porównaniu z poprzednim kwartałem natężenie bezrobocia zmniej-
szyło się o 0,3 p.proc. Jego spadek odnotowano w populacji mężczyzn (o 0,3 p.proc.), jak też 
wśród mieszkańców miast (o 0,2 p.proc.) i wsi (o 0,3 p.proc.), a w populacji kobiet pozostało 
na poziomie poprzedniego kwartału. 

Stopę bezrobocia w województwie podkarpackim w omawianym okresie cechowały podobne 
kierunki zmian, co liczbę osób bezrobotnych (na podstawie danych BAEL). Oznacza to, że na-
tężenie bezrobocia zmniejszyło się w stosunku do obu porównywanych okresów, ale w po-
równaniu z poprzednim kwartałem w mniejszym stopniu niż w skali roku (odpowiednio o 0,3 
p.proc i o 1,6 p.proc.). 

Dla ludności wiejskiej stopa bezrobocia wyniosła 6,2%, a wśród ludności związanej z gospo-
darstwem rolnym ukształtowała się na poziomie 3,9%. 

Uwzględniając podział na grupy wieku, najwyższą stopą bezrobocia charakteryzowały się 
osoby w wieku 15-24 lata (18,6%), a najniższą osoby w wieku 55 lat i więcej (1,4%). Dla osób 
w wieku produkcyjnym, wartość stopy bezrobocia wyniosła 5,7% i była niższa zarówno w po-
równaniu z odnotowaną w poprzednim kwartale (o 0,3 p.proc,), jak i w odniesieniu do analo-
gicznego okresu ubiegłego roku (o 1,6 p.proc.). 
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Ze względu na wykształcenie, najwyższą stopą bezrobocia odznaczała się grupa osób z wy-
kształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia 
szkolnego (12,5%), natomiast najniższe natężenie bezrobocia dotyczyło osób z wykształce-
niem wyższym – dla tej populacji stopa bezrobocia w I kwartale 2019 roku wyniosła 2,7%. 

 

Tablica 4. Stopa bezrobocia ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie podkarpackim 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

stopa bezrobocia w % 

+/- w porównaniu z: 

I kwartałem 
2018 

IV kwartałem 
2018 

OGÓŁEM 7,1 5,8 5,5 -1,6 -0,3 

Według płci:  

mężczyźni 7,3 5,1 4,8 -2,5 -0,3 

kobiety 6,8 6,3 6,3 -0,5 0,0 

Według miejsca zamieszkania:  

miasta 6,1 4,7 4,5 -1,6 -0,2 

wieś 7,9 6,5 6,2 -1,7 -0,3 

Według wieku:  

15 – 24 lata 22,5 21,7 18,6 -3,9 -3,1 

25 – 34 lata 8,8 7,3 6,8 -2,0 -0,5 

35 – 44 lata 5,5 3,8 5,9 +0,4 +2,1 

45 – 54 lata 4,5 3,4 3,1 -1,4 -0,3 

55 lat i więcej 3,5 1,9 1,4 -2,1 -0,5 

Według wykształcenia:  

wyższe 4,1 2,6 2,7 -1,4 +0,1 

policealne i średnie zawodowe 7,4 6,8 6,4 -1,0 -0,4 

średnie ogólnokształcące 7,5 8,3 6,4 -1,1 -1,9 

zasadnicze zawodowe 8,6 6,3 7,1 -1,5 +0,8 

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

19,0 8,9 12,5 -6,5 +3,6 
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Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według BAEL 

W I kwartale 2019 roku zbiorowość biernych zawodowo w województwie podkarpackim liczyła 
748 tys. osób i stanowiła 46,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej oraz 5,6% ogółu bier-
nych zawodowo w kraju. Liczba biernych zawodowo zwiększyła się zarówno w odniesieniu do 
analogicznego okresu ubiegłego roku (o 1,4%), jak i w porównaniu z poprzednim kwartałem 
(o 3,0%). Wśród nieaktywnych zawodowo przeważali mieszkańcy wsi (59,6%), a także kobiety 
(58,7%). 

W stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku, wzrost liczby biernych zawodowo na-
stąpił w populacji mężczyzn (o 3,7%), natomiast spadek wystąpił w populacji kobiet (o 0,5%). 
Uwzględniając miejsce zamieszkania liczba biernych zawodowo zwiększyła się zarówno wśród 
mieszkańców miast (o 0,7%), jak i wsi (o 1,8%). 

Analizując populację biernych zawodowo według wieku w badanym okresie można zauważyć 
znaczną dominację osób w wieku 55 lat i więcej, które stanowiły 60,7% biernych zawodowo. 
Drugą, pod względem liczebności grupą tworzącą zbiorowość biernych zawodowo były osoby 
w wieku 15-24 lata, które liczyły 21,1% populacji biernych zawodowo. Natomiast grupa osób 
w wieku produkcyjnym (tj. dla kobiet przyjęto wiek 18-59 lat, a dla mężczyzn 18-64 lata) wy-
niosła 312 tys. osób, tj. 41,7% ogółu biernych zawodowo. Udział tej kategorii osób zmniejszył 
się w ujęciu rocznym (o 0,7 p.proc.), natomiast zwiększył się (o 1,1 p.proc.) w ujęciu kwartal-
nym. 

Wśród osób biernych zawodowo, najmniej, bo 9,0% ogółu ukończyło szkołę wyższą, a naj-
większy udział w tej grupie miały osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, nie-
pełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (38,1%). 

 

Wykres 13. Wybrane przyczyny bierności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej według płci 
w województwie podkarpackim w I kwartale 2019 roku  

 

W analizowanym okresie (podobnie jak w poprzednich kwartałach), najliczniejszą grupę 
wśród biernych zawodowo, według przyczyn bierności, stanowili emeryci, natomiast najmniej 
liczną osoby nieposzukujące pracy, które ze względu na zniechęcenie długotrwałym i bezsku-
tecznym poszukiwaniem, pozostawały bierne zawodowo. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 
Urszula Polak 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  w. 201 
e-mail: u.polak@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Angelika Koprowicz 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19  w. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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Monitoring Rynku Pracy - Kwartalna informacja o rynku pracy 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego - publikacja roczna 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 

Rocznik Statystyczny Województw 

Rynek pracy w województwie podkarpackim - publikacja opracowywana co 4 lata 

Warunki życia ludności w województwie podkarpackim - publikacja jednorazowa 
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Bezrobotni 

Stopa bezrobocia 
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