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Liczba kobiet
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w miastach mieszkało

78,3%

na 100 kobiet przypadało

stan w dniu 30 IX 2009

2402,4 tys.
co stanowiło

kobiet

93

12,2% kobiet w kraju
51,8% ludności województwa

mężczyzn

średni wiek kobiet w 2009 r.

41,4

lat

przeciętne trwanie życia kobiety urodzonej w 2009 r.

79,1

na 100 kobiet w wieku produkcyjnym przypadały

struktura kobiet
według ekonomicznych grup wieku
stan w dniu 30 VI 2010

60 lat
i więcej
(wiek
emerytalny)

struktura kobiet w wieku 13 lat i więcej

struktura kobiet w wieku 15 lat i więcej

według poziomu wykształcenia

według stanu cywilnego faktycznego
separowane

16,3%

60,7%

18 - 59 lat
(wiek zdolności
do pracy)

9,2%

wyższe

4,1%

policealne

30,8%

średnie

19,9%

zasadnicze zawodowe

32,3%

podstawowe i poniżej

3,8%

nie ustalono

według wyników Badania Atywności Ekonomicznej Ludności
w II kwartale 2010 r.

pracowało

biernych zawodowo było

843 tys.

1104 tys.

kobiet

kobiet

udział kobiet
w ogólnej liczbie pracujących
wybrane sekcje:
opieka zdrowotna
i pomoc społeczna

85,7%

edukacja

78,0%

99,2% z nich nie poszukiwało pracy
przyczyny:
41,7% emerytura
21,6% obowiązki rodzinne związane

z prowadzeniem domu
16,3% nauka, uzupełnianie

zakwaterowanie i gastronomia

kwalifikacji

71,4%

11,1% choroba, niesprawność

obsługa rynku nieruchomości

69,2%

działalność finansowa
i ubezpieczeniowa

69,0%

kobiet w wieku nieprodukcyjnym

według wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002

do 17 lat
23,0%

65

lat

2,8%

zniechęcenie
bezskutecznością
poszukiwania pracy

rozwiedzione 3,6%
wdowy

2,6% i nie ustalono

panny
14,6%

22,4%

56,8%

zamężne

bezrobotne kobiety
zarejestrowane
stan w dniu 31 XII 2010

98,2 tys.
tj. 54,2% ogółu bezrobotnych
Z ogółu bezrobotnych kobiet:
42,3% było długotrwale
bezrobotnych
18,6% w wieku powyżej 50 lat
27,2% nie posiadało kwalifikacji
zawodowych
20,3% mieszkało na wsi
20,7% było w wieku do 25 lat
5,7% było niepełnosprawnych

