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Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), 
przeprowadzonego w III kwartale 2007 r. W szerszym zakresie wyniki badania zostały zaprezentowane w publikacji 
elektronicznej Aktywność Ekonomiczna Ludności w województwie śląskim w III kwartale 2007 r. i udostępnione w Internecie:  
www.stat.gov.pl/katow/51_PLK_HTML.htm 

 

LUDNOŚĆ AKTYWNA I BIERNA ZAWODOWO 

Liczba ludności aktywnej zawodowo w województwie śląskim w III kwartale br. liczyła 2012 tys. osób, co 
stanowiło około 12% ogólnej liczby aktywnych zawodowo w kraju. 

Ludność w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej ludności  
2007  III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał  
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 3956 3760 3885 98,2 103,3 
Aktywni zawodowo ........................... 2032 1839 2012 99,0 109,4 

pracujący ...................................... 1751 1689 1868 106,7 110,6 
bezrobotni ..................................... 282 150 143 50,7 95,3 

Bierni zawodowo .............................. 1924 1921 1873 97,3 97,5 

W skali roku zarówno liczba aktywnych zawodowo, jak i biernych zawodowo obniżyła się odpowiednio  
o: 1,0% i 2,7%. Wśród aktywnych zawodowo zmniejszyła się liczba bezrobotnych (o ponad 49%), natomiast 
wzrosła liczba pracujących (o prawie 7%). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem wystąpił wzrost liczby osób aktywnych zawodowo o ponad 9%, 
na co miał głównie wpływ wzrost liczby pracujących o prawie 11%. Zbiorowość bezrobotnych zmniejszyła się  
o prawie 5%. W omawianym okresie zmniejszyła się również liczba biernych zawodowo (o 2,5%). 

W III kwartale br. ludność aktywna zawodowo (pracujący i bezrobotni) stanowiła 51,8% ogółu ludności 
w wieku 15 lat i więcej (w kraju 54,1%). Znacznie wyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano dla 
mężczyzn niż kobiet (60,8% wobec 43,6%) i wyższy dla mieszkańców miast niż wsi (53,0% wobec 47,2%). 

Poziom aktywności zawodowej ludności wzrósł w skali roku o 0,4 pkt procentowego, przy czym wśród 
kobiet o 0,9 pkt. Obniżył się natomiast współczynnik aktywności zawodowej mężczyzn (o 0,2 pkt). Wzrosła 
aktywność zawodowa mieszkańców miast (o 1,1 pkt), natomiast obniżyła się – mieszkańców wsi (o 1,7 pkt). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem zanotowano wzrost współczynnika aktywności zawodowej 
ludności (o 2,9 pkt), zarówno wśród mieszkańców miast (o 2,8 pkt), jak i wsi (o 3,3 pkt). Zwiększył się poziom 
aktywności zawodowej mężczyzn (o 2,9 pkt) i kobiet (o 2,7 pkt). 

W III kwartale br. najwyższym współczynnikiem aktywności zawodowej według wieku charakteryzowały 
się osoby w wieku 25 – 34 lata (83,6%), jak i nieco starsze 35 – 44 lata (83,2%). Najniższy poziom aktywności 
zawodowej wystąpił wśród osób w wieku 55 lat i więcej i wyniósł 12,8%.  
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Nadal najwyższy poziom aktywności zawodowej biorąc pod uwagę poziom wykształcenia odnotowano 

dla osób z wykształceniem wyższym (80,5%), natomiast najniższy – z gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 

podstawowym (14,5%). 

PRACUJĄCY 

W III kwartale 2007 r. zbiorowość pracujących województwa śląskiego liczyła 1868 tys. i stanowiła 12,1% 

pracujących w kraju. W ujęciu rocznym liczba ta zwiększyła się o 6,7% (w kraju o 3,5%). Wzrost liczby 

pracujących dotyczył zarówno mieszkańców miast (o 6,0%) jak i wsi (o 10,2%). Populacje pracujących mężczyzn 

i kobiet w omawianym okresie zwiększyły się odpowiednio o: 4,1% i 10,3%. 

Pracujący według płci i miejsca zamieszkania 
2007  III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał  
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 1751 1689 1868 106,7 110,6 
mężczyźni ..................................... 1010 935 1051 104,1 112,4 
kobiety .......................................... 741 754 817 110,3 108,4 

Miasta ............................................... 1427 1377 1513 106,0 109,9 
Wieś ................................................. 323 312 356 110,2 114,1 

Dla zobrazowania wykorzystania zasobów pracy stosuje się wskaźnik zatrudnienia, który jest 
procentowym udziałem liczby pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii osób w wieku 15 lat i więcej. 
W omawianym okresie pracujący stanowili 48,1% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej (w kraju 49,2%).  
Ich udział zwiększył się w porównaniu z III kwartałem ub. r. (o 3,8 pkt procentowego) jak i z II kwartałem br.  
(o 3,2 pkt). Znacznie wyższy wskaźnik zatrudnienia zanotowano dla mężczyzn niż dla kobiet (57,0% wobec 
40,0%) i wyższy dla mieszkańców miast niż wsi (49,1% wobec 44,4%). 

W ujęciu rocznym wskaźnik zatrudnienia ogółem wzrósł, przy czym w większym stopniu dla kobiet  
(o 4,5 pkt) niż dla mężczyzn (o 3,0 pkt). Zwiększył się także poziom zaangażowania zawodowego mieszkańców 
miast i wsi (odpowiednio o: 4,7 pkt i 1,1 pkt). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększył się udział pracujących w ogólnej liczbie ludności  
w wieku 15 lat i więcej, przy czym wśród mieszkańców miast i wsi po 3,2 pkt. Wskaźnik zatrudnienia w populacji 
mężczyzn i kobiet wzrósł odpowiednio o: 4,1 pkt i 2,2 pkt. 

Wśród pracujących najliczniejszą grupę wiekową tworzyły osoby pomiędzy 25 – 34 rokiem życia 
(31,4%). Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z III kwartałem ub. r. o 13,3%. Osoby w wieku 45 – 54 lata  
i 35 – 44 lata stanowiły odpowiednio: 26,1% i 25,4% ogółu pracujących. Najmniej liczną grupę tworzyły osoby  
w wieku 55 lat i więcej (7,2%), a ich liczba wzrosła o prawie 1% w porównaniu z danymi sprzed roku. 

Wskaźnik zatrudnienia według wieku 
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Struktura pracujących według poziomu wykształcenia w ujęciu rocznym nie zmieniła się znacząco.  
W III kwartale br. wśród pracujących dominowały osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 
(33,7%) oraz zasadniczym zawodowym (33,5%). Najmniej liczną grupę pracujących stanowiły osoby  
z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (4,6%). W skali roku wzrost liczby 
pracujących odnotowano wśród wszystkich grup osób niezależnie od poziomu wykształcenia. W największym 
stopniu zwiększyła się liczba pracujących z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 19,3%) oraz 
zasadniczym zawodowym (o 10,0%), co wpłynęło na znaczną poprawę wskaźnika zatrudnienia dla obu tych 
zbiorowości. 

Wskaźnik zatrudnienia według poziomu wykształcenia 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Pracujące kobiety były lepiej wykształcone niż mężczyźni. W III kwartale br. ponad 72% pracujących 
kobiet legitymowało się co najmniej średnim poziomem wykształcenia wobec prawie 54% mężczyzn. Liczba 
pracujących mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym była ponad 2-krotnie wyższa niż liczba kobiet 
z tym wykształceniem. Na każdym poziomie edukacji wskaźnik zatrudnienia dla mężczyzn był wyższy niż dla 
kobiet. 

Biorąc pod uwagę status zatrudnienia najliczniejszą grupę wśród pracujących stanowili pracownicy 
najemni (87,5%). W dalszej kolejności byli pracodawcy i pracujący na własny rachunek (z udziałem 10,9%). 
Najmniej liczną zbiorowość tworzyli pomagający członkowie rodzin (1,6%). 

Pracujący według sektorów własności i statusu zatrudnienia 
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał  
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 1751 1689 1868 106,7 110,6 
w tym sektor prywatny .................. 1120 1098 1203 107,4 109,6 

Pracownicy najemni ......................... 1521 1479 1634 107,4 110,5 
Pracodawcy i pracujący na własny 
rachunek ......................................... 205 184 204 99,5 110,9 

Pomagający członkowie rodzin ........ 25 26 30 120,0 115,4 

Liczba osób poszukujących pracy wyniosła 90 tys. (4,8% ogółu) i zmniejszyła się zarówno w porównaniu 
z III kwartałem ub. r. (o 17,4%), jak i z II kwartałem br. (o 1,1%). Wśród przyczyn poszukiwania nowej pracy 
najczęściej wymienianymi były: uzyskanie lepszych warunków finansowych, którą zadeklarowała ponad połowa 
omawianej zbiorowości (51,1%) oraz poszukiwanie pracy stałej (24,4%). Chęć zmiany pracy deklarowały 
najczęściej osoby w wieku 25 – 34 lata (52,2% ogółu osób poszukujących nowej pracy) i osoby z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym (33,3%). 

BEZROBOTNI 

Zbiorowość bezrobotnych w III kwartale br. w województwie śląskim liczyła 143 tys. osób i stanowiła 
9,3% populacji bezrobotnych w kraju. Liczba bezrobotnych obniżyła się zarówno w skali roku o 49,3%, jak  
i w porównaniu z poprzednim kwartałem o 4,7% (w kraju odpowiednio o: 31,5% i 4,4%). 
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Bezrobotni według płci i miejsca zamieszkania  
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał 
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 282 150 143 50,7 95,3 
mężczyźni ..................................... 133 89 70 52,6 78,7 
kobiety .......................................... 149 62 73 49,0 117,7 

Miasta ............................................... 240 129 121 50,4 93,8 
Wieś ................................................. 41 21 22 53,7 104,8 

Do oceny natężenia bezrobocia wykorzystuje się stopę bezrobocia wyrażającą udział bezrobotnych  
w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo. W III kwartale br. stopa bezrobocia według BAEL wyniosła 7,1% (w kraju 
– 9,0%). Była ona wyższa dla populacji kobiet niż mężczyzn (odpowiednio: 8,2% i 6,2%) i wyższa dla 
mieszkańców miast niż wsi (7,4% wobec 5,8%). 

W porównaniu do III kwartału ub. r. stopa bezrobocia zmniejszyła się o 6,8 pkt procentowego, przy czym 
dla mężczyzn o 5,4 pkt, a dla kobiet o 8,5 pkt. W okresie tym obniżyła się także stopa bezrobocia w miastach i na 
wsi odpowiednio o: 7,0 pkt i 5,4 pkt. 

W ciągu kwartału odnotowano spadek stopy bezrobocia (o 1,1 pkt). Zmniejszyła się stopa bezrobocia dla 
mieszkańców miast oraz wsi odpowiednio o: 1,2 pkt i 0,5 pkt. Odnotowano również spadek stopy bezrobocia dla 
mężczyzn o 2,5 pkt, natomiast wzrost stopy bezrobocia dla kobiet o 0,6 pkt. 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w dalszym ciągu największe bezrobocie dotyczyło ludzi 
młodych. W III kwartale br. stopa bezrobocia dla osób w wieku 15 – 24 lata wyniosła 15,9% i była ponad 2-krotnie 
wyższa niż dla całej populacji. W skali roku i w ciągu kwartału odnotowano jej spadek odpowiednio o: 12,6 pkt  
i 4,2 pkt. 

Struktura bezrobotnych według wieku 

 

 

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia, w najlepszej sytuacji na rynku pracy pozostawały osoby  
z wyższym wykształceniem, dla których stopa bezrobocia wyniosła 3,9%. Nadal najwyższy czyli najbardziej 
niekorzystny wskaźnik odnotowano dla osób o najniższym poziomie wykształcenia – 23,9%. W skali roku spadek 
stopy bezrobocia wystąpił wśród wszystkich grup osób niezależnie od poziomu wykształcenia. W największym 
stopniu zmniejszyła się stopa bezrobocia dla grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym  
i niepełnym podstawowym o 15,4 pkt procentowego oraz średnim ogólnokształcącym o 8,1 pkt. 

Bezrobotni według poziomu wykształcenia  
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał 
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 282 150 143 50,7 95,3 
Wyższe ............................................. 28 12 16 57,1 133,3 
Policealne i średnie zawodowe......... 90 42 42 46,7 100,0 
Średnie ogólnokształcące ................ 23 10 13 56,5 130,0 
Zasadnicze zawodowe ..................... 88 57 46 52,3 80,7 
Gimnazjalne, podstawowe  
i niepełne podstawowe .................... 53 29 27 50,9 93,1 

          15 – 24 lata              25 – 34                   35 – 44                  45 – 54                55 lat i więcej 
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Z ogólnej liczby bezrobotnych 133 tys. aktywnie poszukiwało pracy (93,0%) i było ich o 51,5% mniej niż 

w III kwartale ub. r. i o 5,7% mniej niż w poprzednim kwartale.  

Większość bezrobotnych – 83 tys. (58,0% ogółu) poszukiwało pracy przez okres dłuższy  

niż 1 rok. Liczba tych osób zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 44,7%, natomiast wzrosła w porównaniu  

z poprzednim kwartałem o 7,8%. W populacji mężczyzn udział osób długotrwale bezrobotnych wyniósł 55,7%,  

a w populacji kobiet ukształtował się na poziomie 60,3%.  

Długotrwale bezrobotni 
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał 
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 150 77 83 55,3 107,8 
mężczyźni ..................................... 61 45 39 63,9 86,7 
kobiety .......................................... 89 32 44 49,4 137,5 

Miasta ............................................... 124 67 69 55,6 103,0 
Wieś ................................................. 25 10 13 52,0 130,0 

Biorąc pod uwagę metody poszukiwania pracy w III kwartale br. najwięcej bezrobotnych poszukiwało 

pracy poprzez: krewnych i znajomych (82,5% ogółu), powiatowe urzędy pracy (71,3%), bezpośredni kontakt  

z zakładem pracy (66,4%). Znaczna część bezrobotnych zamieszczała lub odpowiadała na ogłoszenia (46,2%).  

Przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnego w III kwartale br. wyniósł 22 miesiące. Dłużej 

pracy poszukiwały kobiety (23 miesiące) niż mężczyźni (20 miesięcy). W analogicznym okresie ub. r. i II kwartale br. 

przeciętny czas poszukiwania pracy przez bezrobotnego wyniósł odpowiednio: prawie 21 miesięcy i 19 miesięcy. 

BIERNI ZAWODOWO 

Grupa biernych zawodowo w III kwartale br. liczyła 1873 tys. osób i stanowiła 13,0% biernych zawodowo 

w kraju. Liczba ich zmniejszyła się w skali roku o 2,7% (w kraju wzrost o 1,4%) i na przestrzeni kwartału o 2,5% 

(w kraju spadek o 1,2%). Wśród ogółu biernych zawodowo większość stanowiły kobiety (61,4%), a ich liczba  

w skali roku zmniejszyła się (o 3,8%). 

Bierni zawodowo według płci i miejsca zamieszkania  
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał 
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 1924 1921 1873 97,3 97,5 
mężczyźni ..................................... 729 743 724 99,3 97,4 
kobiety .......................................... 1195 1177 1150 96,2 97,7 

Miasta ............................................... 1543 1496 1451 94,0 97,0 
Wieś ................................................. 381 425 423 111,0 99,5 

W III kwartale br. na 1000 osób pracujących przypadały 1003 osoby bierne zawodowo w wieku  

15 lat i więcej. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. wystąpił wzrost tego wskaźnika o 96 osób. 

Obciążenie pracujących mężczyzn i kobiet osobami biernymi zawodowo różniło się w sposób istotny. Wskaźnik 

ten dla populacji kobiet był w III kwartale br. 2-krotnie wyższy niż dla mężczyzn. Mniejsze obciążenie ludności 

pracującej biernymi zawodowo wystąpiło w miastach (959) niż na wsi (1188). 
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Ponad połowę (56,4%) 

biernych zawodowo stanowiły 

osoby w wieku produkcyjnym 

(1057 tys.). Liczba ich zwiększyła 

się o 0,9% w porównaniu  

z III kwartałem ub. r., ale zmniej-

szyła się o 2,6% w stosunku do  

II kwartału br. Zbiorowość osób  

w wieku poprodukcyjnym liczyła 

657 tys. (35,1%), tj. o 5,9% mniej  

w skali roku i o 4,4% mniej niż w poprzednim kwartale. Najmniej liczną grupą pozostawały w dalszym ciągu osoby 

w wieku przedprodukcyjnym – 159 tys. (8,5%). 

Wśród biernych zawodowo dominowały osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym  

i niepełnym podstawowym (35,5%) oraz zasadniczym zawodowym (26,4%). Osoby legitymujące się 

wykształceniem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 21,5%. Najmniejszą grupę tworzyły osoby  

z wykształceniem wyższym (5,3%). 

Bierni zawodowo według poziomu wykształcenia  
2007 III kwartał 

2006 II kwartał III kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tysiącach III kwartał 
2006 = 100 

II kwartał 
2007 = 100 

O G Ó Ł E M .................................... 1924 1921 1873 97,3 97,5 
Wyższe ............................................. 105 98 100 95,2 102,0 
Policealne i średnie zawodowe......... 367 377 402 109,5 106,6 
Średnie ogólnokształcące ................ 197 227 212 107,6 93,4 
Zasadnicze zawodowe ..................... 509 546 494 97,1 90,5 
Gimnazjalne, podstawowe  
i niepełne podstawowe...................... 746 672 664 89,0 98,8 

Populacja biernych zawodowo nieposzukujących pracy liczyła 1859 tys. (99,3% ogółu) i zmniejszyła się 

w ujęciu rocznym o 2,6%. Najczęstszymi przyczynami bierności były: emerytura (39,2% nieposzukujących pracy), 

nauka, uzupełnianie kwalifikacji (21,1%), choroba, niepełnosprawność (17,2%), obowiązki rodzinne związane  

z prowadzeniem domu (13,8%). 

Bierni zawodowo nieposzukujący pracy według wybranych przyczyn bierności oraz płci  
w III kwartale 2007 r. 
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PODSUMOWANIE 

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w III kwartale br. wskazują na poprawę sytuacji na 
rynku pracy. W porównaniu z analogicznym okresem ub. r. zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych  
i biernych zawodowo, przy jednoczesnym wzroście liczby pracujących. Zanotowano także poprawę wskaźnika 
zatrudnienia i stopy bezrobocia. Zmniejszyła się liczba osób długotrwale bezrobotnych, chociaż ich udział  
w zbiorowości bezrobotnych ogółem nadal był wysoki. 

W dalszym ciągu sytuacja kobiet na rynku pracy była mniej korzystna niż mężczyzn. Mniejsze było 
zaangażowanie kobiet w procesie pracy niż mężczyzn. Stopa bezrobocia dla kobiet, pomimo jej spadku w ujęciu 
rocznym, była wyższa niż dla mężczyzn. Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczyło kobiet niż 
mężczyzn. 

Nadal w trudnej sytuacji na rynku pracy pozostawali ludzie młodzi oraz o niskim poziomie wykształcenia. 
Pomimo znacznego spadku w porównaniu z analogicznym okresem ub. r., najwyższą stopę bezrobocia 
zanotowano w grupie osób w wieku 15 – 24 lata oraz wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym 
i niepełnym podstawowym. Najniższa stopa bezrobocia wystąpiła wśród osób legitymujących się wykształceniem 
wyższym. 
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