
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

31.12.2019 r. 

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  
W III KWARTALE 2019 R. 
 

Ludność aktywna zawodowo stanowiła w III kwartale  
2019 r. 52,8% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porówna-
niu z III kwartałem 2018 r. wskaźnik ten zmniejszył się  
o 0,7 p.proc. Współczynnik zatrudnienia utrzymał się na 
poziomie ubiegłorocznym i wyniósł 50,7%, natomiast 
stopa bezrobocia obniżyła się o 1,2 p.proc do 4,0%. Więcej 
niż przed rokiem było biernych zawodowo – o 0,6%.  

 

 

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej 

 

 

 Aktywni zawodowo 

W III kwartale 2019 r. liczba aktywnych zawodowo w województwie świętokrzyskim ukształto-
wała się na poziomie 527 tys. osób. Większość z nich (56,0%) stanowili mężczyźni. Liczba ak-
tywnych zawodowo zmniejszyła się w skali roku o 2,2%. Jej spadek odnotowano zarówno w 
grupie mężczyzn (o 1,7%), jak i kobiet (o 2,9%). 

Liczba aktywnych zawodowo malała niezależnie od miejsca zamieszkania. W miastach na prze-
strzeni roku populacja ta zmniejszyła się o 1,7%, a na wsi o 2,6%. Udział mieszkańców obszarów 
wiejskich w liczbie aktywnych zawodowo wyniósł 56,4%.  

Współczynnik aktywności zawodowej ukształtował się na poziomie o 0,7 p.proc. niższym niż 
rok wcześniej i wyniósł 52,8%. W podziale według płci zdecydowanie wyższą jego wartość nadal 
notowano wśród mężczyzn – 61,2%, wobec 44,9% u kobiet. Wyższy poziom odnotowano na wsi 
– 54,0%. W miastach wskaźnik aktywności zawodowej wyniósł 51,5%.   

Spadek współczynnika aktywności zawodowej to przede wszystkim wynik jego znacznie  
niższego poziomu wśród osób w wieku 15-24 lata (o 5,3 p.proc. do 29,7%). Mniejszy był także  
w grupie 45-54 lata (o 2,6 p.proc. do 82,9%). Największy wzrost wystąpił wśród osób w wieku 
25-34 lata (o 1,8 p.proc.).  

Wyszczególnienie III kwartał 2018 II kwartał 2019 III kwartał 2019 

Aktywni zawodowo w tys. 539 545 527 

pracujący 511 518 506 

bezrobotni 28 27 21 

Bierni zawodowo w tys. 468 455 471 

Współczynnik aktywności zawo-
dowej w % 53,5 54,5 52,8 

Współczynnik zatrudnienia w % 50,7 51,8 50,7 

Stopa bezrobocia w % 5,2 5,0 4,0 

52,8 
Współczynnik aktywności 
zawodowej 

  

Spadek liczby aktywnych za-
wodowo wystąpił niezależnie 
od płci i miejsca zamieszka-
nia 



 

 
Duże różnice aktywności ekonomicznej utrzymały się w zależności od wykształcenia badanych. 
Zdecydowanie najwyższy poziom współczynnika aktywności ekonomicznej ludności notowany 
był w dalszym ciągu w grupie osób z wykształceniem wyższym – 78,6%. Był on większy niż przed 
rokiem o 0,2 p.proc. Wzrost wystąpił także wśród posiadających wykształcenie średnie ogólno-
kształcące (o 0,2 p.proc. do 48,6%), a przede wszystkim wśród osób z wykształceniem gimna-
zjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym lub bez wykształcenia szkolnego (o 1,7 
p.proc.). Pomimo wyraźnego wzrostu w ostatniej grupie, współczynnik pozostał na zdecydowa-
nie najniższym poziomie (16,9%). Spadek aktywności zawodowej wystąpił wśród osób z wy-
kształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 3,4 p.proc. do 58,1%) oraz zasadniczym za-
wodowym (o 2,6 proc. do 53,4%).  

 

 Pracujący 

Liczba pracujących w III kwartale 2019 r. ukształtowała się na poziomie 506 tys. i zmniejszyła 
się w skali roku o 1,0%. Spadek liczby pracujących był większy wśród mężczyzn (o 1,1%). Liczba 
pracujących zmalała o 0,9% w miastach, a na wsi – 0,7%. 

Nieznacznie zwiększyło się obciążenie pracujących osobami niepracującymi. W III kwartale 
2019 r. na 1000 pracujących przypadało 972 bezrobotnych i biernych zawodowo. 

Wskaźnik zatrudnienia będący miernikiem zaangażowania ludności w procesie pracy ukształ-
tował się na poziomie z poprzedniego roku i wyniósł 50,7%. Podobnie jak w przypadku współ-
czynnika aktywności ekonomicznej, także wskaźnik zatrudnienia różnicowała płeć. Zdecydo-
wanie wyższy był wśród mężczyzn, spośród których pracowało 58,3%. Kobiety rzadziej podej-
mowały pracę (43,5% z nich to osoby pracujące). Zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet był o 
0,1 p.proc. mniejszy niż przed rokiem. 

Zwiększyły się różnice wysokości wskaźnika zatrudnienia w zależności od miejsca zamieszka-
nia. Wśród ludności zamieszkałej na wsi zwiększył się on na przestrzeni roku o 0,5 p.proc. osią-
gając wartość 52,0%, podczas gdy w miastach zmalał o 0,6 p.proc. i wyniósł 49,2%.  

Wzrost wskaźnika zatrudnienia wystąpił wśród osób w wieku 25-34 lata (o 2,8 p.proc.), 35-44 
lata (o 0,6 p.proc.) oraz 55 lat i więcej (o 0,4 p.proc.). W dwóch pozostałych grupach wieku 
wystąpił spadek: do 24 lat (o 3,0 p.proc.), a 45-54 lata (o 2,0 p.proc.).  

Poziom wskaźnika zatrudnienia również znacznie różnicował poziom wykształcenia. Zdecydo-
wanie najwyższą jego wartość odnotowano wśród pracowników, którzy ukończyli szkołę wyższą 
– 75,9%; w stosunku do roku ubiegłego – spadek o 0,2 p.proc. Niższy był on również wśród 
posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe (o 2,4 p.proc.) oraz zasadnicze za-
wodowe (o 0,9 p.proc.). Wzrost odnotowano wśród osób z wykształceniem średnim ogólno-
kształcącym (o 3,5 p.proc.) oraz gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym lub 
bez wykształcenia szkolnego (o 1,7 p.proc.).  

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia według wykształcenia  

 

Niewielki spadek liczby pra-
cujących odnotowano nieza-
leżnie od płci i miejsc za-
mieszkania  



 

 
W III kwartale 2019 r. w sektorze prywatnym w województwie świętokrzyskim pracowało  
383 tys. osób, tj. 75,7% ogółu pracujących. Wśród nich dominowali mężczyźni, a ich udział nieco 
się zwiększył – do 62,4%. Odmiennie przedstawiała się sytuacja w sektorze publicznym,  
w którym wśród 123 tys. pracujących przeważały kobiety, a ich udział zwiększył się do 65,9%. 
Spadek liczby pracowników w stosunku do roku poprzedniego odnotowano jedynie w przed-
siębiorstwach prywatnych (o 1,5%). W sektorze publicznym odnotowano wzrost o 0,8%. 

Pracownicy najemni stanowili 72,6% ogółu pracujących, pracodawcy i pracujący na własny ra-
chunek – 24,5%, a pomagający członkowie rodzin – 3,0%. W skali roku liczba pracowników na-
jemnych zmniejszyła się o 0,8%. Spadek w tej samej skali dotyczył pracodawców i pracujących 
na własny rachunek. Nie zmieniła się natomiast liczba pomagających członków rodzin. 

 

Wykres 2. Pracujący według statusu zatrudnienia  

 

Liczba pracowników najemnych zmalała jedynie w grupie mężczyzn – o 2,0%, podczas gdy 
wśród kobiet – wzrosła o 0,6%. Przeciwna tendencja widoczna była w grupie pracodawców i 
pracujących na własny rachunek. Liczba mężczyzn zwiększyła się o 2,5%, a kobiet pracujących 
w tym charakterze było mniej o 4,5%. Udział kobiet w grupie pracodawców lub zarobkujących 
na własny rachunek obniżył się do 33,9%. 

Osoby zatrudnione na czas nieokreślony stanowiły 77,9% ogólnej liczby pracowników najem-
nych. Ich wyższy odsetek występował w sektorze publicznym, w którym udział wyniósł 87,0%. 
W sektorze prywatnym zatrudnieni na czas nieokreślony stanowili 73,4% pracowników najem-
nych.  

Najliczniejszą grupę zawodową w województwie świętokrzyskim stanowili robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy. Ich liczba na przestrzeni roku zmniejszyła się o 1,1%. Pomimo to ich udział 
wzrósł do 17,4%. Mniejszy odsetek pracujących stanowili rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy – 
17,2% oraz specjaliści –14,0%. Stosunkowo duży udział przypadał także na pracowników usług 
i sprzedawców – 13,0%.  

 

Wykres 3. Pracujący według grup zawodowych  

 

W skali roku zmalała zarówno 
liczba pracowników najem-
nych, jak i pracodawców i 
pracujących na własny ra-
chunek 



 

 
Mężczyźni dominowali m.in. wśród robotników przemysłowych i rzemieślników (90,9%), opera-
torów i monterów maszyn i urządzeń (89,1%), a także przedstawicieli władz publicznych, wyż-
szych urzędników i kierowników (64,5%). Kobiety przeważały m.in. wśród pracowników usług i 
sprzedawców (71,2%), specjalistów (70,4%) oraz techników i innego średniego personelu 
(63,3%). 

Zwiększył się udział pracujących, którzy w badanym tygodniu przepracowali 40 godzin i więcej. 
Stanowili oni 78,3% ogółu (przed rokiem – 76,7%). W dalszym ciągu kobiety pracowały w krót-
szym wymiarze czasu, przy czym różnica uległa zmniejszeniu. W grupie mężczyzn odsetek pra-
cujących przynajmniej 40 godz. tygodniowo wyniósł 84,8%, a wśród kobiet – 69,8%. Nieznacznie 
dłużej pracowali mieszkańcy miast. Odsetek pracujących 40 godzin i więcej wyniósł wśród nich 
78,6%, podczas gdy na wsi 78,0%.  

 

 Bezrobotni 

Liczba bezrobotnych w III kwartale 2019 r. zmniejszyła się o 25,0% i wyniosła 21 tys. Wśród 
bezrobotnych więcej było mężczyzn – 2/3 ogółu. Ich liczba zmalała o 12,5% w stosunku do ana-
logicznego okresu roku poprzedniego. Znacznie większy spadek bezrobocia odnotowano w 
przypadku kobiet (o 46,2%). Ograniczenie grupy bezrobotnych wystąpiło zarówno na obszarach 
wiejskich (o 31,2%), jak i w miastach (o 16,7%). 

Do oceny natężenia bezrobocia służy stopa bezrobocia wyrażająca udział bezrobotnych wśród 
aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i więcej. W III kwartale 2019 r. ukształtowała się na pozio-
mie 4,0% i była o 1,2 p.proc. mniejsza niż przed rokiem. 

Stopa bezrobocia w miastach obniżyła się o 0,8 p.proc. Na wsi spadek był większy i wyniósł 1,5 
p.proc. W efekcie stopa bezrobocia na obszarach wiejskich ukształtowała się na niższym po-
ziomie niż w miastach (odpowiednio 3,7% i 4,3%).  

Stopa bezrobocia wśród mężczyzn obniżyła się o 0,6 p.proc. i wyniosła 4,7%. Wśród kobiet spa-
dek wyniósł 2,4 p.proc. do poziomu 3,0%.  

Bezrobotni najczęściej poszukiwali pracy poprzez ogłoszenia w prasie. Taki sposób wybrało 
81% z nich. Mniej osób poszukiwało pracy poprzez bezpośredni kontakt z zakładem pracy (76%) 
oraz poprzez biura pracy (71%). Pracę poprzez krewnych i znajomych próbowało znaleźć 52% 
bezrobotnych.  

Przeciętny czas poszukiwania pracy zwiększył się o 0,3 miesiąca w stosunku do analogicznego 
okresu roku poprzedniego i wyniósł 10,4 miesiąca. Wydłużenie tego okresu było wynikiem 
zwiększenia czasu poszukiwania pracy przez kobiety (o 1,1 miesiąca – do 11,1 miesiąca). Wśród 
mężczyzn odnotowano spadek (o 0,2 miesiąca – do 10,0 miesięcy). Więcej czasu na poszukiwa-
nie pracy przeznaczali mieszkańcy wsi – średnio 11,7 miesiąca. Czas ten na przestrzeni roku 
uległ wydłużeniu (o 2,6 miesiąca). W miastach zajmowało to 9,1 miesiąca (spadek o 2,5 mie-
siąca). 

 

 Bierni zawodowo 

W III kwartale 2019 r. zbiorowość biernych zawodowo liczyła 471 tys. osób, tj. 47,1% ogółu lud-
ności w wieku 15 lat i więcej. Wśród nich dominowały kobiety, które stanowiły 60,3% ogółu,  
a także mieszkańcy wsi – 53,9%.  

W skali roku liczba biernych zawodowo zwiększyła się o 0,6%, co było wynikiem jej wzrostu w 
miastach (o 2,4%), podczas gdy na wsi wystąpił spadek (o 0,4%). W podziale według płci wzrost 
odnotowano zarówno wśród mężczyzn (o 0,5%), jak i kobiet (o 0,7%).   

Zdecydowanie najliczniejszą grupę biernych zawodowo tworzyły osoby w wieku 55 lat  
i więcej. W ciągu roku ich liczba zmalała o 0,3% i stanowiła 65,5% ogółu. Najgłębszy spadek 
odnotowano wśród osób w wieku 25-34 lata (o 8,6%), a największy wzrost w wieku 45-54 lata 
(o 19,0%).  

Liczną grupę biernych zawodowo (33,3%) tworzyły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, pod-
stawowym, niepełnym podstawowym lub bez wykształcenia. Ich liczba na przestrzeni roku 
zmniejszyła się jednak o 6,5%. Mniej biernych zawodowo było także wśród osób z wykształce-
niem wyższym – o 2,1%. W pozostałych grupach wykształcenia odnotowano wzrost liczby bier-
nych, w tym najwyższy wśród posiadających wykształcenie średnie ogólnokształcące (o 12,2%).  

Zarówno liczba bezrobot-
nych, jak i stopa bezrobocia 
były wyraźnie mniejsze niż 
rok wcześniej, przy czym 
znacznie większy spadek od-
notowano wśród kobiet 

Zwiększeniu uległa liczba 
biernych zawodowo, przy 
czym wzrost wystąpił jedynie 
w miastach 

Wyraźnie wydłużył się okres 
poszukiwania pracy na wsi, a 
skrócił w miastach 



 

 
Wykres 4. Bierni zawodowo według wykształcenia  

 

Najważniejszym powodem braku aktywności zawodowej było pobieranie świadczeń emerytal-
nych, na co wskazywało 52,9% biernych zawodowo. Jako przyczynę bierności zawodowej 14,2% 
osób podawało naukę i uzupełnienie kwalifikacji, a 12,1% – chorobę i niepełnosprawność. Znie-
chęcenie bezskutecznością poszukiwania pracy wymieniło nieco ponad 2% biernych zawo-
dowo. 

 



 

 
Tabl. 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w III kwartale 2019 r. 

 

 

Wyszcze- 
gólnienie 

Lud-
ność 

Aktywni zawodowo 

Bierni 
zawo-
dowo 

Współ-
czyn-

nik ak-
tywno-
ści za-
wodo-

wej 

Wskaź-
nik za-
trud-
nienia 

Stopa 
bez-

robo-
cia 

ogółem 
pracu-

jący 
bezro-
botni 

w tys. w % 

OGÓŁEM 999  527  506  21  471  52,8  50,7  4,0  

mężczyźni 482  295  281  14  187  61,2  58,3  4,7  

kobiety 517  232  225  7  284  44,9  43,5  3,0  

miasta 447  230  220  10  217  51,5  49,2  4,3  

wieś 552  298  287  11  254  54,0  52,0  3,7  

Z ogółem  
w wieku:  

       

15–24 lata 118  35  32  4  83  29,7  27,1  11,4  

25–34 157  126  118  8  32  80,3  75,2  6,3  

35–44 172  150  145  5  23  87,2  84,3  3,3  

45–54 146  121  118  .  25  82,9  80,8  .  

55 lat i więcej 405  96  94  .  309  23,7  23,2  . 

Z ogółem według 
wykształcenia:  

       

wyższe 220  173  167  6  47  78,6  75,9  3,5  

policealne  
i średnie  
zawodowe 246  143  138  5  103  58,1  56,1  3,5  

średnie ogólno-
kształcące 107  52  50  . 55  48,6  46,7  . 

zasadnicze  
zawodowe 236  126  122  .  110  53,4  51,7  .  

gimnazjalne, 
podstawowe, 
niepełne  
podstawowe  
i bez wykształ-
cenia szkolnego 189  32  29  .  157  16,9  15,3  .  



 

 

 

 

Współpraca z mediami: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
Aneta Królik 
tel. 41 249 96 22 
e-mail: a.krolik@stat.gov.pl 
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 @Kielce_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
Mateusz Orzechowski 
tel 41 249 96 28 
e-mail: m.orzechowski@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych  
Informatorium Statystyczne 
tel 41 249 96 23  
       41 249 96 24  
e-mail: i.boksa-nowak@stat.gov.pl 
              m.szczepanek@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – publikacja kwartalna 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Rynek pracy 

Strateg → Obszary tematyczne → Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna, 

Pracujący wg BAEL, NSP 2002 i NSP 2011, 

Bezrobotni wg BAEL, NSP2002 i NSP2011, 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-i-kwartal-2019-roku,4,33.html
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
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https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
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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/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html

