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INFORMACJE SYGNALNE 

30.09.2022 r. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
śląskim w 2 kwartale 2022 r.  

Ludność aktywna zawodowo w województwie 
śląskim w 2 kwartale 2022 r. stanowiła 55,1% 
ludności w wieku 15–89 lat. W skali roku 
współczynnik aktywności zawodowej wzrósł  
o 0,2 p. proc., natomiast w porównaniu  
z 1 kwartałem 2022 r., współczynnik ten 
zmniejszył się o 0,5 p. proc. 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15–89 lat 

Według danych BAEL w 2 kwartale 2022 r. liczba ludności w wieku 15–89 lat wyniosła  
3523 tys. i w ujęciu rocznym obniżyła się o 0,8%. Liczba aktywnych zawodowo wyniosła  
1942 tys. i zmniejszyła się o 0,4% w odniesieniu do 2 kwartału 2021 r. Wśród aktywnych zawo-
dowo pracujący stanowili 97,6%, a bezrobotni – 2,4%. W porównaniu z 2 kwartałem 2021 r. 
liczba pracujących wzrosła (o 10 tys.), natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych  
(o 19 tys.) i biernych zawodowo (o 21 tys.). W porównaniu z 1 kwartałem 2022 r. liczba aktyw-
nych zawodowo zmniejszyła się o 19 tys. Odnotowano spadek liczby pracujących (o 30 tys.), 
natomiast wzrost liczby bezrobotnych (o 10 tys.) oraz liczby biernych zawodowo (o 12 tys.). 

Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15–89 lat 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2002 

2 kwartał 1 kwartał  2 kwartał 

w tysiącach 2 kwartał 
2021=100 

1 kwartał 
2022=100 

OGÓŁEM 3551 3529        3523  99,2 99,8 

mężczyźni  1694 1683 1679 99,1 99,8 

kobiety  1857 1847        1843  99,2 99,8 

Miasta  2717 2696        2691  99,0 99,8 

Wieś  835 834          832  99,6 99,8 

AKTYWNI ZAWODOWO  1949 1961      1942  99,6 99,0 

mężczyźni  1049 1070     1049  100,0 98,0 

kobiety 900 891       893  99,2 100,2 

Miasta 1498 1493     1469  98,1 98,4 

Wieś 451 468       473  104,9 101,1 

PRACUJĄCY 1885 1925        1895  100,5 98,4 

mężczyźni 1012 1051        1026  101,4 97,6 

kobiety 872 874         869  99,7 99,4 

Miasta 1448 1460        1432  98,9 98,1 

Wieś 436 465         464  106,4 99,8 

 

55,1% 
Współczynnik aktywności 

zawodowej 
 

Według Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności  
(BAEL) w 2 kwartale 2022 r.  
w województwie śląskim 
liczba ludności w wieku  
15–89 lat stanowiła 11,8% 
omawianej zbiorowości  
w kraju.  

W województwie odnotowa-
no niższy niż w kraju współ-
czynnik aktywności zawodo-
wej (o 2,8 p. proc.), wskaźnik 
zatrudnienia (o 2,6 p. proc.) 
oraz niższą stopę bezrobocia 
(o 0,2 p. proc.) 
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Tablica 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15–89 lat (dok.) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2002 

2 kwartał 1 kwartał  2 kwartał 

w tysiącach 2 kwartał 
2021=100 

1 kwartał 
2022=100 

BEZROBOTNIa 65 36 46 70,8 127,8 
mężczyźni 37 19 22 59,5 115,8 
kobiety 28 17 24 85,7 141,2 

Miasta 50 33 38 76,0 115,2 
Wieś 15 . . . . 
BIERNI ZAWODOWO 1602 1569 1581 98,7 100,8 

mężczyźni 645 613 631 97,8 102,9 
kobiety 957 956 950 99,3 99,4 

Miasta 1219 1203 1222 100,2 101,6 
Wieś 383 366 359 93,7 98,1 

a Osoby w wieku 15–74 lata. 

W odniesieniu do 2 kwartału 2021 r. zmniejszyło się obciążenie pracujących osobami niepra-
cującymi. W 2 kwartale 2022 r. na 1000 pracujących przypadało 859 osób bezrobotnych i bier-
nych zawodowo (880 w miastach, 793 na wsi), natomiast w 2 kwartale 2021 r. – 884 osób  
(876 w miastach, 913 na wsi). W 1 kwartale 2022 r. na 1000 pracujących przypadało 834 bez-
robotnych i biernych zawodowo (847 w miastach, 794 na wsi). 

Tablica 2. Współczynnik aktywności zawodowej 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2022 

2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 
+/– w porównaniu z 

2 kwartał  
2021 

1 kwartał 
2022 

% p. proc. 
OGÓŁEM 54,9 55,6 55,1 0,2 -0,5 

mężczyźni 61,9 63,6 62,5 0,6 -1,1 
kobiety 48,5 48,2 48,5 0,0 0,3 

Miasta 55,1 55,4 54,6 -0,5 -0,8 
Wieś 54,0 56,1 56,9 2,9 0,8 
Według grup wieku:       
15–24 lata 32,5 33,9 32,3 -0,2 -1,6 
25–34 88,0 83,3 84,4 -3,6 1,1 
35–44 90,1 88,6 90,8 0,7 2,2 
45–54 80,8 85,5 84,8 4,0 -0,7 
55–89 lat 23,1 23,2 21,8 -1,3 -1,4 
Według poziomu  
wykształcenia:      
Wyższe 81,0 80,5 80,6 -0,4 0,1 
Policealne i średnie  
zawodowe 57,7 61,5 60,4 2,7 -1,1 
Średnie ogólnokształcące 51,1 49,4 52,0 0,9 2,6 
Zasadnicze zawodowe/bran-
żowe 47,6 48,3 46,3 -1,3 -2,0 
Gimnazjalne, podstawowe,  
niepełne podstawowe  
i bez wykształcenia  
szkolnego 14,8 15,6 15,3 0,5 -0,3 

Na 1000 pracujących przypa-
dały 859 osoby bezrobotne  
i bierne zawodowo 
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Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15–89 lat według aktywności ekonomicznej ludności 

 

  

 

 

 

 

 

Osoby pracujące w województwie śląskim  
w 2 kwartale 2022 r. stanowiły 53,8% ludności  
w wieku 15–89 lat. Wskaźnik zatrudnienia 
zwiększył się w skali roku o 0,7 p. proc., natomiast 
zmniejszył w porównaniu z 1 kwartałem 2022 r.  
o 0,7 p. proc. 

Pracujący 

W 2 kwartale 2022 r. zbiorowość pracujących liczyła 1895 tys. osób, tj. więcej o 0,5% niż  
w analogicznym kwartale 2021 r. W skali roku zwiększyła się liczba pracujących zamieszkałych 
na wsi (o 6,4%), natomiast zmniejszyła się w miastach (o 1,1%). Wyższą wartość wskaźnika za-
trudnienia odnotowano dla mężczyzn niż dla kobiet (61,1% wobec 47,2%) oraz dla mieszkań-
ców wsi niż miast (55,8% wobec 53,2%). W porównaniu z 2 kwartałem 2021 r. odnotowano 
wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia zarówno dla populacji mężczyzn (o 1,4 p. proc.), jak  
i dla kobiet (o 0,2 p. proc.). Zwiększył się poziom zaangażowania zawodowego mieszkańców 
wsi (o 3,6 p. proc.), natomiast zmniejszył się mieszkańców miast (o 0,1 p. proc.). 

Wykres 2. Struktura pracujących według statusu zatrudnienia  

 

 

 

 

 

 

 

 

aktywni zawodowo 

pracujący 

bezrobotni 

bierni zawodowo 

2 kw. 2021 2 kw. 2022 

53,8% 
Wskaźnik zatrudnienia 

 

Osoby pracujące w miastach 
stanowiły 75,8% ogólnej 
liczby pracujących w woje-
wództwie 

2 kw. 2021 2 kw. 2022 

zatrudnieni  
– razem w sektorach  
publicznym i prywatnym 

pomagający  
członkowie rodzin 
 

pracodawcy 
i pracujący  
na własny rachunek 
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1,8%

45,1%

55,1%

44,9%
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10,5%
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87,7%

11,9%
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W pełnym wymiarze czasu pracy pracowało 1740 tys. osób (979 tys. mężczyzn i 761 tys. kobiet). 
Liczba pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy zmniejszyła się zarówno w porównaniu  
z 2 kwartałem 2021 r. (o 0,6%), jak i w odniesieniu do 1 kwartału 2022 r. (o 2,4%). 

W niepełnym wymiarze czasu pracy pracowało 155 tys. osób (48 tys. mężczyzn i 108 tys. ko-
biet), ich liczba zwiększyła się zarówno w odniesieniu do 2 kwartału 2021 r. oraz do 1 kwar-
tału 2022 r. (odpowiednio o: 15,7% i 8,4%). 

Tablica 3. Wskaźnik zatrudnienia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2022 

2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 
+/– w porównaniu z 

2 kwartał  
2021 

1 kwartał 
2022 

% p. proc. 

OGÓŁEM 53,1 54,5 53,8 0,7 -0,7 

mężczyźni 59,7 62,4 61,1 1,4 -1,3 

kobiety 47,0 47,3 47,2 0,2 -0,1 

Miasta 53,3 54,2 53,2 -0,1 -1,0 

Wieś 52,2 55,8 55,8 3,6 0,0 

Według grup wieku:       
15–24 lata 27,8 32,3 29,6 1,8 -2,7 

25–34 85,5 81,9 82,3 -3,2 0,4 

35–44 87,3 86,5 89,0 1,7 2,5 

45–54 79,3 84,7 82,9 3,6 -1,8 

55–89 lat 22,6 23,0 21,6 -1,0 -1,4 
Według poziomu  
wykształcenia:      

Wyższe 80,3 79,6 80,0 -0,3 0,4 
Policealne i średnie  
zawodowe 54,9 59,9 59,0 4,1 -0,9 

Średnie ogólnokształcące 47,1 48,9 50,3 3,2 1,4 
Zasadnicze zawo-
dowe/branżowe 46,1 47,4 44,5 -1,6 -2,9 
Gimnazjalne, podstawowe, 
niepełne podstawowe i bez 
wykształcenia szkolnego 13,9 14,9 14,4 0,5 -0,5 

W 2 kwartale 2022 r. najliczniejszą grupą zawodową wśród pracujących byli specjaliści 
(22,1%), natomiast najmniej liczną grupę zawodową stanowili rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy (1,8%). Kobiety przeważały w takich grupach zawodowych jak: pracownicy wykonu-
jący prace proste (72,4%), pracownicy usług i sprzedawcy (65,0%), pracownicy biurowi 64,8%) 
oraz specjaliści (61,3%). Mężczyźni stanowili większość m.in. w grupach zawodowych: robot-
nicy przemysłowi i rzemieślnicy (92,1%), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (87,4%) 
oraz technicy i inny średni personel (51,2%). 

 

 

Pracujący w niepełnym wy-
miarze czasu pracy stanowili 
8,2% ogólnej liczby pracują-
cych 

Wśród osób pracujących  
w niepełnym wymiarze czasu 
pracy kobiety stanowiły 
69,7% 
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Osoby bezrobotne w województwie śląskim  
w 2 kwartale 2022 r. stanowiły 2,4% ludności 
aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat.  
W porównaniu z 2 kwartałem 2021 r. stopa 
bezrobocia obniżyła się  o 0,9 p. proc., natomiast 
w stosunku do 1 kwartału 2022 r. wzrosła  
o 0,6 p. proc. 

Bezrobotni 

Według wyników BAEL w 2 kwartale 2022 r. zbiorowość bezrobotnych w wieku 15–74 lata  
w województwie śląskim liczyła 46 tys. osób, w tym 82,6% stanowili bezrobotni mieszkający  
w miastach. Liczba bezrobotnych w porównaniu z analogicznym kwartałem 2021 r. zmniej-
szyła się o 19 tys. osób, natomiast w porównaniu z 1 kwartałem 2022 r. zwiększyła się o 10 tys. 
osób. 

Tablica 4. Stopa bezrobocia  

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2022 

2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 
+/– w porównaniu z 

2 kwartał  
2021 

1 kwartał 
2022 

% p. proc. 

OGÓŁEM 3,3 1,8       2,4  -0,9 0,6 

mężczyźni 3,5 1,8       2,1  -1,4 0,3 

kobiety 3,1 1,9       2,7  -0,4 0,8 

Miasta 3,3 2,2       2,6  -0,7 0,4 

Wieś 3,3 .       1,9  -1,4 . 

Populacja bezrobotnych, którzy stracili pracę liczyła 20 tys. osób (tj. 43,5% ogółu bezrobot-
nych) i w porównaniu z 2 kwartałem 2021 r. zmniejszyła się o 37,5%.  

Przeciętny czas poszukiwania pracy w 2 kwartale 2022 r. wyniósł 7,0 miesięcy i był o 0,6 mie-
siąca krótszy niż w analogicznym okresie 2021 r. oraz o 0,9 miesiąca krótszy niż w 1 kwartale 
2022 r. Ponad 39% bezrobotnych poszukiwało pracy przez okres do 3 miesięcy włącznie. 

Wykres 3. Struktura bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy 
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Stopa bezrobocia 

 

W 2 kwartale 2022 r. było  
o 29,2% mniej bezrobotnych 
niż 2 kwartale 2021 r. 
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Osoby bierne zawodowo w województwie śląskim 
w 2 kwartale 2022 r. liczyły 1581 tys. osób  
i stanowiły 44,9% ludności w wieku 15–89 lat.  
W skali roku ich liczba zmniejszyła się o 1,3%, 
natomiast w porównaniu z  1 kwartałem 2022 r. 
zwiększyła się o 0,8%. 

Bierni zawodowo 

Wśród biernych zawodowo więcej było mieszkańców miast niż wsi (77,3% wobec 22,7%). Wyż-
szy był też odsetek biernych zawodowo kobiet niż mężczyzn (60,1% wobec 39,9%). Osoby  
w wieku produkcyjnym stanowiły 33,8% biernych zawodowo.  

W 2 kwartale 2022 r. liczba biernych zawodowo nieposzukujących pracy ukształtowała się  
na poziomie 1301 tys. osób. Głównymi przyczynami bierności podawanymi przez osoby nie-
poszukujące pracy były: emerytura (55,5%), nauka, uzupełnienie kwalifikacji (19,2%), choroba, 
niepełnosprawność (8,8%). 

Tablica 5. Bierni zawodowo 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2021 2022 

2 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 

w tysiącach 2 kwartał  
2021=100 

1 kwartał  
2022=100 

OGÓŁEM 1602 1569 1581 98,7 100,8 
Według grup wieku:         
15–24 lata 255 248 254 99,6 102,4 
25–34 62 83 75 121,0 90,4 
35–44 66 76 63 95,5 82,9 
45–54 101 84 87 86,1 103,6 
55–89 lat 1118 1078 1102 98,6 102,2 
Według poziomu wykształcenia:      
Wyższe 170 161 166 97,6 103,1 
Policealne i średnie zawodowe 403 382 383 95,0 100,3 
Średnie ogólnokształcące 170 177 166 97,6 93,8 
Zasadnicze zawodowe/branżowe 473 475 483 102,1 101,7 
Gimnazjalne, podstawowe,  
niepełne podstawowe i bez  
wykształcenia szkolnego 385 373 383 99,5 102,7 

 

44,9% 
Udział biernych zawodowo  

w ludności w wieku 15–89 lat 
 

Liczba biernych zawodowo  
w 2 kwartale 2022 r. była 
mniejsza o 1,3% w porówna-
niu z 2 kwartałem 2021 r. 
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Wykres 4. Wybrane przyczyny bierności zawodowej  

 

 

 

 

 

 

 

W związku z wprowadzeniem w BAEL zmian wynikających z wdrożenia rozporządzenia ramo-
wego dla statystyki społecznej, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz jego aktów implementacyjnych, a także w 
związku z trwającą oceną skutków tych zmian na przerwanie szeregów czasowych, dane BAEL 
za 2 kwartał 2022 r. nie mogą być porównywane z wynikami sprzed 2021 r. 

Ze względu na zaokrąglenia dokonywane przy uogólnianiu wyników reprezentacyjnego Ba-
dania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) w tablicach sumy składników mogą się róż-
nić od podanych wielkości „ogółem”. 

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania BAEL zalecana jest ostrożność w posługiwaniu 
się danymi w tych przypadkach, gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują 
liczby niskiego rzędu – mniejsze niż 20 tysięcy. Dane poniżej 10 tys. zostały zastąpione zna-
kiem kropki („·”), co oznacza, że konkretna wartość nie może być pokazana ze względu na lo-
sowy błąd próby. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny w Katowicach 

Dyrektor Aurelia Hetmańska 

tel: 32 779 12 48 

 

Rozpowszechnianie: 

Informatorium Statystyczne 

tel: 32 779 12 33, 32 779 12 34 

 

 

 katowice.stat.gov.pl  @Katowice_STAT  @StatKatowice 

 

 

 

 

 

 

Źródło informacji stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego Badania Aktywności Eko-
nomicznej Ludności. 

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

 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie śląskim w 1 kwartale 2022 r. 

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2018-2019 

 

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 według BAEL 

Ludność aktywna zawodowo według BAEL 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności według BAEL 

Pracujący według BAEL 

Wskaźnik zatrudnienia według BAEL 

Bezrobotni według BAEL 

Stopa bezrobocia według BAEL 

Ludność bierna zawodowo według BAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://katowice.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Katowice_STAT
https://www.facebook.com/StatKatowice
https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-slaskim-2022-1-kwartal-2022,2,41.html
https://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-w-wojewodztwie-slaskim-2022-1-kwartal-2022,2,41.html
https://katowice.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-slaskim-w-latach-2018-2019,3,10.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4562,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4565,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4573,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4573,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4563,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4575,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4560,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4572,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4561,pojecie.html
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