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INFORMACJE SYGNALNE 

28.09.2018 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
śląskim w II kwartale 2018 r. 
 

Ludność aktywna zawodowo w województwie śląskim  
w II kwartale 2018 r. stanowiła 53,7% ludności w wieku  
15 lat i więcej. W skali roku współczynnik aktywności 
zawodowej pozostał na tym samym poziomie, natomiast  
w porównaniu z I kwartałem br. wzrósł o 0,1 p. proc. 

 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

Według danych BAEL w II kwartale br. liczba ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła  
3648 tys. i w ujęciu rocznym obniżyła się o 1,0%. Liczba aktywnych zawodowo wyniosła  
1960 tys. i zmniejszyła się o 0,9% w odniesieniu do II kwartału ub. roku. Wśród aktywnych za-
wodowo pracujący stanowili 96,7%, a bezrobotni – 3,3%. W porównaniu z II kwartałem ub. roku  
obniżyła się zarówno liczba pracujących (o 3 tys.), jak i liczba biernych zawodowo 
i bezrobotnych (odpowiednio o: 19 tys. i 14 tys. osób). W porównaniu z I kwartałem br.  
odnotowano zmniejszenie liczby ludności w wieku 15 lat i więcej o 6 tys., w tym zwiększenie 
liczby aktywnych zawodowo o 3 tys., natomiast zmniejszenie liczby biernych zawodowo  
o 10 tys. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 9 tys.) oraz 
zmniejszenie liczby bezrobotnych (o 6 tys.). 

 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

w tysiącach 
II kwartał 
2017 = 100 

I kwartał  
2018 = 100 

OGÓŁEM  3683 3654 3648 99,0 99,8 

mężczyźni  1757 1742 1739 99,0 99,8 

kobiety  1926 1912 1909 99,1 99,8 

Miasta  2843 2815 2809 98,8 98,8 

Wieś  840 839 839 99,9 100,0 

AKTYWNI ZAWODOWO  1977 1957 1960 99,1 100,2 

mężczyźni  1062 1062 1064 100,2 100,2 

kobiety 915 895 897 98,0 100,2 

Miasta 1537 1488 1507 98,0 101,3 

Wieś 440 470 453 103,0 96,4 

PRACUJĄCY 1898 1886 1895 99,8 100,5 

mężczyźni 1014 1027 1025 101,1 99,8 

kobiety 885 860 870 98,3 101,2 

Miasta 1471 1436 1459 99,2 101,6 

Wieś 427 450 436 102,1 96,9 

 

53,7% 
Współczynnik aktywności 
zawodowej 

Według Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności 
(BAEL) w II kwartale 2018 r.  
w województwie śląskim 
liczba ludności w wieku 15 lat 
i więcej stanowiła 12,0% oma-
wianej zbiorowości w kraju.  
W województwie odnotowano 
niższy niż w kraju współczyn-
nik aktywności zawodowej  
(o 2,8 p. proc.), wskaźnik  
zatrudnienia (o 2,5 p. proc.) 
oraz niższą stopę bezrobocia 
(o 0,3 p. proc.) 
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Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

w tysiącach 
II kwartał  
2017 = 100 

I kwartał  
2018 = 100 

BEZROBOTNI 79 71 65 82,3 91,5 

mężczyźni 48 36 39 81,3 108,3 

kobiety 31 36 26 83,9 72,2 

Miasta 66 51 48 72,7 94,1 

Wieś 13 20 17 130,8 85,0 

BIERNI ZAWODOWO 1706 1697 1687 98,9 99,4 

mężczyźni 695 680 675 97,1 99,3 

kobiety 1010 1017 1012 100,2 99,5 

Miasta 1306 1327 1301 99,6 98,0 

Wieś 400 370 386 96,5 104,3 

Zarówno w odniesieniu do II kwartału ub. roku i I kwartału br. zmniejszyło się obciążenie pra-
cujących osobami niepracującymi. W II kwartale 2018 r. na 1000 pracujących przypadało 
925 osób bezrobotnych i biernych zawodowo (925 w miastach, 924 na wsi), natomiast w II kwar-
tale ub. roku – 940 osoby (932 w miastach, 967 na wsi). W I kwartale br. na 1000 pracujących 
przypadało 937 bezrobotnych i biernych zawodowo (960 w miastach, 867 na wsi). 

 

Tablica 2. Współczynnik aktywności zawodowej  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

+/– w porównaniu z 

II kwartał  
2017 

I kwartał 
2018 

% p. proc. 

OGÓŁEM 53,7 53,6 53,7 0,0 0,1 

mężczyźni 60,4 61,0 61,2 0,8 0,2 

kobiety 47,5 46,8 47,0 -0,5 0,2 

Miasta 54,1 52,9 53,6 -0,5 0,7 

Wieś 52,4 56,0 54,0 1,6 -2,0 

Według grup wieku:       

15 - 24 lata 33,6 33,9 32,8 -0,8 -1,1 

25 - 34 86,1 86,2 85,4 -0,7 -0,8 

35 - 44 88,3 87,8 88,0 -0,3 0,2 

45 - 54 76,1 76,0 80,1 4,0 4,1 

55 lat i więcej 21,5 21,6 21,1 -0,4 -0,5 

Według poziomu wykształcenia:      

wyższe 80,4 82,7 80,0 -0,4 -2,7 

policealne i średnie zawodowe 61,9 60,8 59,8 -2,1 -1,0 

średnie ogólnokształcące 46,2 49,4 47,1 0,9 -2,3 

zasadnicze zawodowe 49,0 47,0 49,2 0,2 2,2 

gimnazjalne, podstawowe,  
niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego 

13,5 12,1 12,5 -1,0 0,4 

Liczba osób niepracujących 
przypadająca na 1000 osób 
pracujących zmniejszyła się 
w porównaniu z analogicz-
nym okresem ub. roku,  
jak i z I kwartałem br. 
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Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby pracujące w województwie śląskim  
w II kwartale 2018 r. stanowiły 51,9% ludności w wieku  
15 lat i więcej. Wskaźnik zatrudnienia wzrósł zarówno  
w skali roku jak i w porównaniu z I kwartałem br. 
odpowiednio o: 0,4 p. proc. i 0,3 p. proc. 

 

 

Pracujący 

W II kwartale br. zbiorowość pracujących liczyła 1895 tys. osób, tj. mniej o 0,2% niż  
w II kwartale ub. roku. W skali roku wzrosła liczba pracujących zamieszkałych na wsi (o 2,1%), 
natomiast spadła w miastach (o 0,8%). Wyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano dla męż-
czyzn niż dla kobiet (58,9% wobec 45,6%) oraz dla mieszkańców wsi niż miast (52,0% wobec 
51,9%). W II kwartale br. 81,1% pracujących kobiet legitymowało się, co najmniej średnim po-
ziomem wykształcenia wobec prawie 65,2% pracujących mężczyzn o takim poziomie wykształ-
cenia. Liczba pracujących mężczyzn z wykształceniem zasadniczym zawodowym była ponad  
2-krotnie wyższa niż liczba kobiet z tym samym wykształceniem.  

 

Wykres 2. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia 
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W pełnym wymiarze czasu pracy pracowało 1746 tys. osób. Liczba tych osób zwiększyła się  
(o 0,2%) w porównaniu z II kwartałem ub. roku, natomiast zmniejszyła się (o 0,2%) w odniesie-
niu do I kwartału br. 

W niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało 149 tys. osób, tj. mniej  (o 4,5%) niż w II kwartale 
ub. roku, natomiast więcej (o 8,8%) w odniesieniu do I kwartału br. 

Tablica 3. Wskaźnik zatrudnienia  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

+/– w porównaniu z 

II kwartał  
2017 

I kwartał 
2018 

% p. proc. 

OGÓŁEM 51,5 51,6 51,9 0,4 0,3 

mężczyźni 57,7 59,0 58,9 1,2 -0,1 

kobiety 46,0 45,0 45,6 -0,4 0,6 

Miasta 51,7 51,0 51,9 0,2 0,9 

Wieś 50,8 53,6 52,0 1,2 -1,6 

Według grup wieku:       

15 - 24 lata 28,5 28,3 28,4 -0,1 0,1 

25 - 34 83,7 83,1 81,4 -2,3 -1,7 

35 - 44 86,2 85,8 86,0 -0,2 0,2 

45 - 54 73,9 74,7 78,6 4,7 3,9 

55 lat i więcej 20,2 21,0 20,9 0,7 -0,1 

Według poziomu wykształcenia:      

wyższe 78,9 81,1 77,6 -1,3 -3,5 

policealne i średnie zawodowe 60,1 59,5 58,1 -2,0 -1,4 

średnie ogólnokształcące 44,6 45,4 43,9 -0,7 -1,5 

zasadnicze zawodowe 45,8 45,2 48,1 2,3 2,9 

gimnazjalne, podstawowe,  
niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego 

11,2 9,2 11,2 0,0 2,0 

 

W II kwartale br. najwięcej osób pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe  
(435 tys.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (292 tys.), budownictwo (160 tys.). Męż-
czyźni stanowili większość wśród pracujących m.in. w sekcjach: górnictwo i wydobywanie 
(92,7%), budownictwo (92,5%) oraz transport i gospodarka magazynowa (82,0%). Kobiety nato-
miast dominowały wśród pracujących m.in. w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
(86,6%), edukacja (85,3%) oraz działalność finansowa i ubezpieczenia  (83,8%). 

Najliczniejszą grupą zawodową wśród pracujących w II kwartale br. byli specjaliści (20,1%), na-
tomiast najmniej liczną grupę zawodową tworzyli rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (2,1%). 
Kobiety przeważały wśród takich grup zawodowych jak: pracownicy usług i sprzedawcy (70,5%), 
pracownicy wykonujący prace proste (64,4%), pracownicy biurowi (63,6%) i specjaliści (63,3%). 
Mężczyźni stanowili większość w grupach zawodowych m.in.: robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy (87,8%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (85,7%). 

W II kwartale br. pracujący w więcej niż jednym miejscu pracy liczyli 63 tys. (3,3%  
ogółu pracujących w danej grupie), tj. więcej w porównaniu z II kwartałem ub. roku o 8,6% 
natomiast mniej niż w  I kwartale br. o 16,0%. 

Liczba osób poszukujących innej pracy niż obecnie wykonywana wyniosła 26 tys., tj. mniej za-
równo w porównaniu z II kwartałem ub. roku, jak i z I kwartałem br. (odpowiednio o: 16,1%  
i 40,9%).  

Pracujący w niepełnym  
wymiarze czasu pracy stano-
wili 7,9% ogólnej liczby pra-
cujących 
 

Wśród osób pracujących  
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy kobiety stanowiły 72,5% 
 

Pracujący posiadający 
umowę na czas określony 
stanowili 22,5% ogólnej 
liczby pracowników najem-
nych (spadek do analogicz-
nego okresu ub. roku 
o 2,7 p. proc.) 
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Główną przyczyną poszukiwania pracy była chęć polepszenia warunków finansowych, którą  
zadeklarowało 14 tys. osób poszukujących innej pracy. Chęć zmiany pracy deklarowały  
najczęściej osoby z wykształceniem wyższym (9 tys.). 

 

 

Osoby bezrobotne w województwie śląskim  
w II kwartale br. stanowiły 3,3% ludności aktywnej 
zawodowo w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu  
z II kwartałem ub. roku  i  I kwartałem br.  stopa 
bezrobocia obniżyła się odpowiednio o: 0,7 p. proc.  
i o 0,3 p. proc. 

 

Bezrobotni 

Zbiorowość bezrobotnych w województwie śląskim według wyników BAEL w II kwartale br.  
w województwie śląskim liczyła 65 tys. osób, w tym 48 tys. w miastach oraz 17 tys. na wsi. Liczba 
bezrobotnych w porównaniu z analogicznym kwartałem ub. roku i I kwartałem br. zmniejszyła 
się odpowiednio o: 14 tys. i 6 tys. osób. Głównymi przyczynami zaprzestania pracy przez po-
przednio pracujących było zakończenie pracy na czas określony, dorywczej, sezonowej (25,0%), 
likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy oraz niezadowalające warunki finansowe  
(po 16,7%). Bezrobotni poprzednio pracujący mieszkający w miastach stanowili 85,4% ogółu 
bezrobotnych poprzednio pracujących. Wśród gospodarstw domowych z osobami bezrobot-
nymi przeważały gospodarstwa z jedną osobą bezrobotną (96,6%).  

Tablica 4. Stopa bezrobocia  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

+/– w porównaniu z 

II kwartał  
2017 

I kwartał 
2018 

% p. proc. 

OGÓŁEM 4,0 3,6 3,3 -0,7 -0,3 

mężczyźni 4,5 3,4 3,7 -0,8 0,3 

kobiety 3,4 4,0 2,9 -0,5 -1,1 

Miasta 4,3 3,4 3,2 -1,1 -0,2 

Wieś 3,0 4,3 3,8 0,8 -0,5 

Według grup wieku:        

15 - 24 lata 14,5 16,4 13,4 -1,1 -3,0 

25 - 34 2,8 3,7 4,7 1,9 1,0 

35 - 44 2,3 2,3 2,1 -0,2 -0,2 

45 - 54 2,9 1,7 2,1 -0,8 0,4 

55 lat i więcej 5,8 2,9 0,7 -5,1 -2,2 

Według poziomu wykształcenia:       

wyższe 1,8 1,9 3,1 1,3 1,2 

policealne i średnie zawodowe 2,9 2,1 2,8 -0,1 0,7 

średnie ogólnokształcące 3,3 7,5 6,8 3,5 -0,7 

zasadnicze zawodowe 6,5 3,9 2,3 -4,2 -1,6 

gimnazjum, podstawowe,  
niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego 

16,9 23,5 10,6 -6,3 -12,9 

 

3,3% 
Stopa bezrobocia 

Mniej bezrobotnych niż rok 
wcześniej o 17,7% 
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Bezrobotni najczęściej poszukiwali pracy poprzez krewnych i znajomych (70,8%), powiatowy 
urząd pracy (61,5%),  zamieszczanie lub odpowiadanie na ogłoszenia (46,2%) i bezpośredni 
kontakt z zakładem pracy (44,6%). Należy tutaj zaznaczyć, że w badaniu BAEL osoba mogła po-
dać więcej niż jedną odpowiedź.  

Liczba bezrobotnych dotychczas niepracujących w II kwartale br. wyniosła 17 tys. osób 
 (26,2% ogółu bezrobotnych poszukujących pracy) i w porównaniu z II kwartałem ub. roku była 
większa (o 13,3%). Bezrobotni, którzy poprzednio pracowali liczyli 48 tys. osób i stanowili 73,8% 
ogółu bezrobotnych. Ich liczba obniżyła się w relacji do II kwartału ub. roku oraz I kwartału br. 
odpowiednio o: 25,0% i 11,1%.  

Przeciętny czas poszukiwania pracy w II kwartale br. wyniósł 6,7 miesiąca i był krótszy 
o 4,1 miesiąca niż w analogicznym okresie ub. roku i o 0,2 miesiąca niż w I kwartale br. 

 

Wykres 3. Struktura bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy  

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby bierne zawodowo w województwie śląskim  
w II kwartale br. liczyły 1687 tys. osób i stanowiły 46,2% 
ludności w wieku 15 lat i więcej. Ich liczba zmniejszyła się 
zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku 
jak i z I kwartałem br. odpowiednio o: 1,1% i 0,6%. 

  

 

 

Bierni zawodowo 

Wśród biernych zawodowo przeważali mieszkańcy miast (77,1%) oraz kobiety (60,0%). Osoby  
w wieku produkcyjnym stanowiły 38,9% biernych zawodowo, natomiast osoby w wieku  
poprodukcyjnym 54,6%. Najmniej liczną grupą wśród biernych zawodowo stanowiły osoby  
w wieku przedprodukcyjnym (6,6%).  

Tablica 5. Bierni zawodowo  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

+/– w porównaniu z 

II kwartał  
2017 

I kwartał 
2018 

w tysiącach % 

OGÓŁEM 1706 1697 1687 -1,1 -0,6 

mężczyźni 695 680 675 -2,9 -0,7 

kobiety 1010 1017 1012 0,2 -0,5 

Miasta 1306 1327 1301 -0,4 -2,0 

Wieś 400 370 386 -3,5 4,3 

 

Krótszy czas poszukiwania 
pracy o 4,1 miesiąca niż  
w II kwartale ub. roku. 
 

46,2% 
Udział biernych zawodowo 
w ludności w wieku 15 lat  
i więcej 

Bierni zawodowo uprzednio 
pracujący, którzy nie poszu-
kują pracy stanowią 78,8% 
biernych zawodowo ogółem. 
 

do 3 miesięcy  
 

4–6 7–12  13 miesięcy i więcej 
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54,9%

37,2%

21,5%

21,1%

16,7%

20,0%

14,1%

20,5%

9,2%

9,9%

25,6%
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Tablica 5. Bierni zawodowo (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

II kwartał I kwartał II kwartał 

+/– w porównaniu z 

II kwartał  
2017 

I kwartał 
2018 

w tysiącach % 

Według grup wieku:         

15 - 24 lata 286 273 275 -3,8 0,7 

25 - 34 87 83 87 0,0 4,8 

35 - 44 76 80 79 3,9 -1,3 

45 - 54 131 130 108 -17,6 -16,9 

55 lat i więcej 1126 1131 1139 1,2 0,7 

Według poziomu wykształcenia:      

wyższe 160 145 171 6,9 17,9 

policealne i średnie zawodowe 380 373 385 1,3 3,2 

średnie ogólnokształcące 175 165 181 3,4 9,7 

zasadnicze zawodowe 498 519 490 -1,6 -5,6 

gimnazjalne, podstawowe,  

niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego 

492 495 461 -6,3 -6,9 

 

 

Wykres 4. Wybrane przyczyny bierności zawodowej w II kwartale 2018 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W II kwartale 2018 r. liczba biernych zawodowo uprzednio pracujących ukształtowała się  
na poziomie 1338 tys., przy czym biernych zawodowo uprzednio pracujących nieposzukujących 
pracy było 1329 tys. osób. Głównymi przyczynami zaprzestania pracy przez uprzednio pracują-
cych były: emerytura, renta (66,7%), opieka nad dzieckiem lub inną osobą wymagającą opieki 
(8,3%), likwidacja zakładu pracy lub stanowiska pracy (6,4%), względy osobiste lub rodzinne 
(5,6%), choroba, niepełnosprawność (4,9%) oraz zakończenie pracy na czas określony, doryw-
czej (2,8%). 
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Opracowanie merytoryczne: 
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 
Katarzyna Borkowska 
Tel: 32 779 12 81 
e-mail: k.borkowska@stat.gov.pl 
Jan Fryc 
Tel: 32 779 12 32 
e-mail: j.fryc@stat.gov.pl 
 

Rozpowszechnianie: 
Śląski Ośrodek Badań Regionalnych 
Informatorium 
Tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34 
e-mail: InformatoriumKCE@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w I kwartale 2018 r. 

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2014-2015 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Rynek Pracy 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek Pracy 

System Monitorowania Rozwoju STRATEG 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Ludność aktywna zawodowo według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności 

Pracujący według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 

Wskaźnik zatrudnienia 

Bezrobotni według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 

Stopa bezrobocia według BAEL 

Ludność bierna zawodowo według BAEL, NSP 2002 i NSP 2011 

 

Źródło informacji stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

Wszystkim respondentom, którzy brali udział w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności wypełniając ankietę 
przekazujemy podziękowania za informacje oraz poświęcony czas. 

 

http://katowice.stat.gov.pl/
mailto:k.borkowska@stat.gov.pl
mailto:InformatoriumKCE@stat.gov.pl
http://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-slaskim-w-i-kwartale-2018-r-,2,23.html
http://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-slaskim-w-latach-2014-2015,3,8.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.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/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
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/486,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/183,pojecie.html

