
 

 

 
Badanie Labour Force Survey (LFS), określane jest w Polsce jako BAEL, czyli Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności. 

Przeprowadzane jest ono co kwartał zgodnie z metodologią opracowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy (International Labour 

Organisation). Podstawą prawną badania jest ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r. Nr 88, poz. 439 

wraz z późniejszymi zmianami).  

Za ludność aktywną zawodowo (tzw. siłę roboczą) uważa się wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie  

z definicjami podanymi poniżej. 

Zgodnie z przyjętą w BAEL definicją do pracujących zaliczono osoby, które w badanym tygodniu:  

1. Wykonywały pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na własny rachunek lub pomagający członek 

rodziny w wymiarze co najmniej 1 godziny; 

2. Miały pracę, ale jej nie wykonywały: 

a) z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego; 

b) z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: 

 do 3 miesięcy, 

 powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% dotychczasowego 

wynagrodzenia. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy lub osoby  

fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodzenie. Ze względu na przyjęte 

założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku BAEL nie obejmuje niektórych kategorii osób, które są wliczane 

do pracujących w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, m.in.: 

a) pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, 

b) pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 

Do kategorii bezrobotnych w BAEL zostały zaliczone osoby w wieku 15-74 lata, które spełniły jednocześnie 3 warunki: 

 nie pracowały w badanym tygodniu, 

 aktywnie poszukiwały pracy w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień badany), 

 były gotowe podjąć pracę w ciągu 2 tygodni następujących po tygodniu badanym.  

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpo-

częcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Ludność bierna zawodowo to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, 

które w badanym tygodniu: 

a) nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 

b) nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni następujących po tygodniu bada-

nym, 

c) nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie: 

 dłuższym niż 3 miesiące, 

 do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 

Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. 

Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. 

Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii. 

Od II kwartału 2006 r. dane BAEL liczone są w oparciu o dokładną datę urodzenia. 

Od I kwartału 2008 r. czas poszukiwania pracy liczony jest od momentu zakończenia przerwy w poszukiwaniu pracy, o ile wystąpiła i trwa-

ła co najmniej 4 tygodnie.  W związku z tym, dane te, nie są w pełni porównywalne z wynikami z lat poprzednich. 

Od I kwartału 2011 r. w związku z zastosowaniem nowej klasyfikacji zawodów – KZIS 2010, dane o pracujących według zawodów nie są  

w pełni porównywalne z wynikami z lat ubiegłych. 

Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej 

Ludności (BAEL), przeprowadzonego w III kwartale 2014 roku w porównaniu z wynikami badań przeprowadzonych w III kwartale  

2013 r. oraz z II kwartałem 2014 r. 

Do uogólnienia wyników badania na populację generalną zastosowano dane o ludności w wieku 15 lat i więcej, pochodzące  

z bilansów opracowanych na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011). Wszelkie 

dane za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2012 r. uległy zmianie w stosunku do wcześniej opublikowanych. 
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W 2012 r wprowadzono zmiany metodologiczne mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostatu. Od 

III kwartału w badaniu nie brane są pod uwagę osoby przebywające poza gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach 

zbiorowego zakwaterowania, 12 miesięcy lub więcej — do II kw. 2012 r. było to 3 miesiące lub więcej. W związku z wprowadzonymi 

zmianami prezentowane wyniki BAEL nie są w pełni porównywalne z wynikami badań z lat poprzedzających 2010 rok.  

Dane analizowane w tym opracowaniu przedstawiają wyniki przeliczone zgodnie z nową metodologią i nową podstawą uogólniania 

wyników. 

Podstawowym celem badania jest uzyskanie danych o wielkości i strukturze zasobów siły roboczej. Wyniki badania służą głównie 

do: 

 ustalania bilansów siły roboczej z wyróżnieniem trzech podstawowych kategorii ludności: pracujących, bezrobotnych i biernych 

zawodowo, 

 analizy zmian aktywności ekonomicznej ludności w różnych grupach społeczno-zawodowych, 

 analizy sytuacji na rynku pracy, w tym oceny skali i stopnia zmian natężenia bezrobocia w ujęciu przestrzennym, 

 charakterystyki społeczno-demograficznej osób bezrobotnych, 

 analizy struktury zatrudnienia według cech społeczno-demograficznych i zawodowych. 

Podmiotami badania są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach. 

 

U w a g a. Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania, zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi o wartości mniejszej niż 

15 tys. W niniejszym opracowaniu w przypadku danych mniejszych niż 5 tys. nie podano konkretnych wartości ze względu na wysoki 

losowy błąd próby; dane te zastąpiono znakiem umownym: „.” (kropka).  

W niektórych przypadkach sumy składników mogą się różnić od podanych wielkości „ogółem” ze względu na zaokrąglenia 

dokonywane przy uwzględnieniu wyników badania. 

 

 

 Według danych BAEL w III kwartale 2014 r. 

zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie 

lubelskim liczyła 1116 tys. osób, co stanowiło 6,4% 

ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w kraju. 

W III kwartale 2014 r. odnotowano 872 tys. 

osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo  

w województwie lubelskim stanowiły 6,5% biernych 

zawodowo w kraju. 

 

 

 

AKTYWNI ZAWODOWO 

Liczba osób aktywnych zawodowo w województwie lubelskim w III kwartale 2014 r. zwiększyła się  

w stosunku do III kwartału 2013 r. o 3,0%. W porównaniu z analogicznym kwartałem 2013 r. wśród aktywnych 

zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących (o 4,5%), a spadek liczby bezrobotnych (o 8,9%). Z kolei  

w porównaniu z II kwartałem 2014 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 1,5%. Wśród aktywnych 

zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących – o 2,8%, a liczba bezrobotnych spadła – o 9,7%.  

 

Tabl. 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 

A – III kw. 2013 r. = 100 

B –   II kw. 2014 r. = 100 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 

aktywności  

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa  

bezrobocia razem pracujący 
bezro-

botni 

w tysiącach w % 

III kw. 2013 r. 

OGÓŁEM ...........................  1908 1083 970 112 826 56,8 50,8 10,3 

mężczyźni ........................  920 595 536 59 325 64,7 58,3 9,9 

kobiety .............................  988 487 434 53 501 49,3 43,9 10,9 

MIASTA .............................  884 493 433 59 391 55,8 49,0 12,0 

WIEŚ ...................................  1025 590 537 53 435 57,6 52,4 9,0 

51,0%

5,1%

43,9%

Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej 

według aktywności ekonomicznej 

w III kwartale 2014 r.

pracujący bezrobotni bierni zawodowo
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Tabl. 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według płci i miejsca zamieszkania (dok.) 

Wyszczególnienie 

A – III kw. 2013 r. = 100 

B –   II kw. 2014 r. = 100 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 
Bierni  

zawodowo 

Współczynnik 

aktywności  

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnienia 

Stopa  

bezrobocia razem pracujący 
bezro-

botni 

w tysiącach w % 

II kw. 2014 r. 

OGÓŁEM ...........................  1963 1099 986 113 865 56,0 50,2 10,3 

mężczyźni ........................  944 599 540 59 346 63,5 57,2 9,8 

kobiety .............................  1019 500 446 54 519 49,1 43,8 10,8 

MIASTA .............................  914 508 448 60 406 55,6 49,0 11,8 

WIEŚ ...................................  1050 591 538 53 459 56,3 51,2 9,0 

III kw. 2014 r. 

OGÓŁEM ........................  1988 1116 1014 102 872 56,1 51,0 9,1 

 A 104,2 103,0 104,5 91,1 105,6 x x x 

 B 101,3 101,5 102,8 90,3 100,8 x x x 

mężczyźni ........................  962 612 561 51 350 63,6 58,3 8,3 

 A 104,6 102,9 104,7 86,4 107,7 x x x 

 B 101,9 102,2 103,9 86,4 101,2 x x x 

kobiety .............................  1026 504 453 51 522 49,1 44,2 10,1 

 A 103,8 103,5 104,4 96,2 104,2 x x x 

 B 100,7 100,8 101,6 94,4 100,6 x x x 

MIASTA ..............................  931 516 464 53 415 55,4 49,8 10,3 

 A 105,3 104,7 107,2 89,8 106,1 x x x 

 B 101,9 101,6 103,6 88,3 102,2 x x x 

WIEŚ ....................................  1057 600 550 49 457 56,8 52,0 8,2 

 A 103,1 101,7 102,4 92,5 105,1 x x x 

 B 100,7 101,5 102,2 92,5 99,6 x x x 

 

W ogólnej liczbie aktywnych zawodowo przeważali mężczyźni (54,8%), a biorąc pod uwagę miejsce za-

mieszkania mieszkańcy wsi (53,8%). 

Wskaźnik obciążenia pracujących osobami 

niepracującymi (w przeliczeniu na 1000 pracujących) 

wyniósł 961 i zmniejszył się w porównaniu  

z analogicznym okresem poprzedniego roku (967) oraz 

w porównaniu z poprzednim kwartałem (991). 

Wśród aktywnych zawodowo na 100 mężczyzn 

przypadały 82 kobiety, a na 100 mieszkańców wsi 

przypadało 86 z miast. 

W województwie lubelskim wśród osób 

aktywnych zawodowo najwięcej, bo 31,4% ogółu 

ukończyło szkołę wyższą (w III kwartale 2013 r. – 

29,1%). Najmniejszą grupę aktywnych zawodowo (8,2% 

ogółu aktywnych zawodowo) stanowiły osoby  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 
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Tabl. 2. Współczynnik aktywności zawodowej według 

wieku i poziomu wykształcenia 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

III 

kwartał 

II 

 kwartał 

III 

kwartał 

w % 

OGÓŁEM ................................................  56,8 56,0 56,1 

Osoby w wieku:       

15 – 24 lata ........................................  31,5 29,1 29,4 

25 – 34 ..............................................  86,5 84,8 85,3 

35 – 44 ..............................................  89,6 89,7 88,7 

45 – 54 ..............................................  84,4 84,8 84,9 

55 lat i więcej ....................................  25,7 25,1 24,4 

produkcyjnym ........................................  74,7 74,9 74,7 

15 – 64 lata ............................................  68,3 67,8 67,8 

Osoby w wykształceniem:       

wyższym ................................................  80,4 79,2 79,4 

policealnym i średnim zawodowym ......  68,3 66,0 66,4 

średnim ogólnokształcącym ...................  46,7 52,6 47,5 

zasadniczym zawodowym .....................  65,1 63,4 64,4 

gimnazjalnym, podstawowym, niepeł-

nym podstawowym i bez wykształ-

cenia szkolnego ..................................  21,6 19,9 19,8 

Współczynnik aktywności zawodowej 

wyrażony udziałem pracujących i bezrobotnych  

w populacji osób w wieku 15 lat i więcej w ciągu 

roku spadł o 0,7 p.proc. i w III kwartale 2014 r. 

wynosił 56,1%. Oznacza to, że na każde 100 osób, 

które ukończyły 15 lat przypadało 56 osób 

aktywnych zawodowo. W omawianym kwartale 

wyraźnie wyższy współczynnik aktywności 

zawodowej odnotowano w populacji mężczyzn 

(63,6%) niż kobiet (49,1%). W miastach 

współczynnik ten wyniósł 55,4%, a na wsi 56,8%. 

Rozpatrując wiek badanych, najwyższy 

współczynnik aktywności zawodowej (88,7%) 

odnotowano wśród osób w wieku 35-44 lata.

Współczynnik ten zmniejszył się o 0,9 p.proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. oraz o 1,0 p.proc.  

w porównaniu z poprzednim kwartałem. Najniższy natomiast współczynnik aktywności zawodowej (24,4%) 

odnotowano w grupie osób w wieku 55 lat i starszych. W porównaniu z III kwartałem 2013 r. współczynnik ten 

zmniejszył się o 1,3 p.proc.  

Analizując poziom wykształcenia badanej grupy mieszkańców województwa lubelskiego, najwyższy 

współczynnik aktywności zawodowej dotyczył osób, które ukończyły szkołę wyższą i wyniósł 79,4% (w stosunku 

do III kwartału 2013 r. zmniejszył się o 1,0 p.proc., a do II kwartału 2014 r. zwiększył się o 0,2 p.proc.). Wśród 

osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego 

współczynnik ten ukształtował się na najniższym poziomie i wyniósł 19,8%, co oznacza spadek o 1,8 p.proc.  

w stosunku do III kwartału 2013 r. i o 0,1 p.proc. w stosunku do II kwartału 2014 r. 

W III kwartale 2014 r. mieszkańcy wsi stanowili 53,2% ludności województwa w wieku 15 lat i więcej. 

Spośród wszystkich mieszkańców wsi 47,5% to ludność związana z gospodarstwem rolnym. Aktywni zawodowo 

mieszkańcy wsi związani z gospodarstwem rolnym stanowili 57,2% ogólnej liczby aktywnych zawodowo 

zamieszkałych na wsi (o 6,5 p.proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku). Współczynnik 

aktywności zawodowej ludności wiejskiej wyniósł 56,8%. Wśród ludności związanej z gospodarstwem rolnym 

współczynnik ten ukształtował się na poziomie 68,3% (o 2,4 p.proc. mniej niż w III kwartale 2013 r.).

Tabl. 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Bierni  

zawodowo razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach 

III kw. 2013 r. 

OGÓŁEM .....................................  1908 1083 970 112 826 

wyższe ........................................  392 315 291 24 77 

policealne i średnie zawodowe ...  439 300 272 28 139 

średnie ogólnokształcące ............  197 92 77 16 104 

zasadnicze zawodowe .................  427 278 247 31 149 

gimnazjum, podstawowe, nie-

pełne podstawowe i bez wy-

kształcenia szkolnego ..............  454 98 84 14 356 
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Tabl. 3. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według wykształcenia (dok.) 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Bierni  
zawodowo razem pracujący bezrobotni 

w tysiącach 

II kw. 2014 r. 

OGÓŁEM .....................................  1963 1099 986 113 865 

wyższe ........................................  403 319 298 21 85 

policealne i średnie zawodowe ...  462 305 278 27 157 

średnie ogólnokształcące ............  175 92 76 16 83 

zasadnicze zawodowe .................  456 289 256 33 166 

gimnazjum, podstawowe, nie-

pełne podstawowe i bez wy-

kształcenia szkolnego ..............  467 93 78 16 374 

III kw. 2014 r. 

OGÓŁEM .....................................  1988 1116 1014 102 872 

wyższe ........................................  441 350 331 19 91 

policealne i średnie zawodowe ...  461 306 274 31 156 

średnie ogólnokształcące ............  198 94 79 15 104 

zasadnicze zawodowe .................  427 275 251 25 152 

gimnazjum, podstawowe, nie-

pełne podstawowe i bez wy-

kształcenia szkolnego ..............  460 91 79 13 369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACUJĄCY 

W województwie lubelskim w III kwartale 2014 r. zbiorowość osób pracujących liczyła 1014 tys.,  

tj. 90,9% wszystkich aktywnych zawodowo (w kraju 91,8% ogółu). Liczba pracujących wzrosła w stosunku do 

analogicznego okresu poprzedniego roku o 4,5% i o 2,8% w odniesieniu do II kwartału 2014 r. Większość 

pracujących, czyli 550 tys. osób stanowili mieszkańcy wsi (54,2% ogółu). Wśród mieszkańców wsi odnotowano 

wzrost liczebności o 2,4% w stosunku do III kwartału 2013 r. i o 2,2% w porównaniu z ubiegłym kwartałem. 

Pracujących zamieszkałych w mieście było 464 tys., co oznacza wzrost o 7,2% w stosunku do III kwartału 2013 r.  

i o 3,6% w porównaniu z II kwartałem 2014 r. W analizowanym kwartale 2014 r. mężczyźni stanowili 55,3% ogółu 

pracujących, a ich liczba była wyższa o 4,7% niż w III kwartale 2013 r. oraz o 3,9% w odniesieniu do 

poprzedniego kwartału. Liczba pracujących kobiet (453 tys. osób) również wzrosła w porównaniu z III kwartałem 

2013 r. o 4,4% i o 1,6%  w stosunku do poprzedniego kwartału. 
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 Najliczniejszą grupę wiekową wśród 

pracujących stanowiły osoby w wieku 35-44 lata  

(28,5% ogółu pracujących wobec 25,4% w III 

kwartale 2013 r.) oraz 25-34 lata (25,5% ogółu 

pracujących, natomiast w analogicznym kwartale 

poprzedniego roku 27,0%). 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia wśród 

pracujących, najliczniejszą zbiorowość stanowiły osoby  

z wykształceniem wyższym – 32,6% ogółu (30,0% w III 

kwartale 2013 r.). 

Wskaźnik zatrudnienia oznaczający udział 

pracujących w liczbie ludności w wieku 15 lat i więcej  

w omawianym okresie wyniósł 51,0% (więcej o 0,2 p.proc. 

niż przed rokiem). W przypadku mężczyzn wskaźnik ten 

wyniósł 58,3%, a wśród kobiet 44,2%. 

W najlepszej sytuacji w badanym okresie były 

osoby w wieku 35-44 lata ponieważ wskaźnik zatrudnienia w tej grupie osiągnął wartość 83,5% (odsetek wzrósł  

o 3,0 p.proc. w porównaniu z III kwartałem 2013 r. oraz o 1,1 p.proc. w porównaniu z II kwartałem 2014 r.). 

Najniższy natomiast wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób w wieku 15-24 lata – 20,4% (w stosunku do 

III kwartału 2013 r. odnotowano spadek o 1,8 p.proc., a w odniesieniu do II kwartału 2014 r. wzrost o 1,3 p.proc.).  

Tabl. 4. Wskaźnik zatrudnienia według wieku  

i poziomu wykształcenia 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

III 

kwartał 

II 

kwartał 

III 

kwartał 

w % 

OGÓŁEM ................................................  50,8 50,2 51,0 

Osoby w wieku:       

15 – 24 lata ........................................  22,2 19,1 20,4 

25 – 34 ..............................................  76,6 74,4 74,9 

35 – 44 ..............................................  80,5 82,4 83,5 

45 – 54 ..............................................  78,6 78,9 80,3 

55 lat i więcej ....................................  24,6 23,9 23,2 

produkcyjnym ........................................  66,6 66,9 67,8 

15 – 64 lata ............................................  61,1 60,7 61,5 

Osoby w wykształceniem:       

wyższym ...............................................  74,2 73,9 75,1 

policealnym i średnim zawodowym ......  62,0 60,2 59,4 

średnim ogólnokształcącym ..................  39,1 43,4 39,9 

zasadniczym zawodowym.....................  57,8 56,1 58,8 

gimnazjalnym, podstawowym, niepeł-

nym podstawowym i bez wykształ-

cenia szkolnego .................................  18,5 16,7 17,2 

 

 

Analizując poziom wykształcenia najwyższy 

wskaźnik zatrudnienia wystąpił wśród osób  

z wykształceniem wyższym – 75,1%, co w porówna-

niu z III kwartałem 2013 r. oznacza wzrost  

o 0,9 p.proc. Najniższy wskaźnik odnotowano 

natomiast w grupie osób z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym 

podstawowym i bez wykształcenia szkolnego – 

17,2% (w stosunku do III kwartału 2013 r. uległ 

zmniejszeniu o 1,3 p.proc.). 

 

5,8%

25,5%

28,5%

24,1%

16,1%

Pracujący w III kwartale 2014 r. wiedług wieku

15 – 24 lata 

25 – 34

45 – 54

35 – 44

55 lat i więcej 
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W III kwartale 2014 r. w województwie lubelskim w sektorze prywatnym pracowało 730 tys. osób, czyli 

72,0% ogółu pracujących. Wśród osób zatrudnionych w prywatnych przedsiębiorstwach 61,1% stanowili 

mężczyźni (60,7% w III kwartale 2013 r.). Wśród 284 tys. osób pracujących w sektorze publicznym 59,2% 

stanowiły kobiety (w III kwartale 2013 r. 59,6%). 

Tabl. 5. Pracujący według statusu zatrudnienia 

Wyszczególnienie 

III kwartał 2013 r. II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r. 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w tysiącach 

OGÓŁEM .....................................  970 536 434 986 540 446 1014 561 453 

Sektor publiczny ............................  260 105 155 272 106 165 284 115 168 

Sektor prywatny ............................  710 431 279 714 433 280 730 446 285 

pracownicy najemni ....................  386 236 151 416 250 166 419 254 166 

pracodawcy i pracujący na  

własny rachunek ......................  274 173 101 257 164 92 268 175 93 

pomagający członkowie rodzin ..  49 22 28 41 18 22 43 17 26 

W III kwartale 2014 r. wśród ogółu pracujących ze względu na status zatrudnienia większość stanowili 

pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przedsiębiorstwie publicznym lub  

u pracodawcy prywatnego (69,3% ogółu pracujących). Grupa pracodawców oraz pracujących na własny rachunek 

liczyła 268 tys. osób, stanowiąc 26,4% ogółu pracujących w województwie (przed rokiem 28,2%). 

W ogólnej liczbie pracowników najemnych 

512 tys. osób wykonywało pracę stałą na czas 

nieokreślony (72,8%) i 191 tys. pracę na czas 

określony (27,2%). 

W III kwartale 2014 r. w porównaniu  

z analogicznym okresem poprzedniego roku wśród 

pracujących według statusu zatrudnienia 

odnotowano zmniejszenie udziału pomagających 

członków rodzin (o 0,9 p.proc.) oraz pracujących 

na własny rachunek (o 1,8 p.proc.), a zwiększenie 

udziału pracowników najemnych (o 2,7 p.proc.). 

Najliczniejszą grupę zawodową wśród 

ogółu pracujących w omawianym okresie, 

podobnie jak w poprzednim kwartale, tworzyli 

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (20,6% ogółu) 

oraz specjaliści (16,8%). Najmniej liczną grupę 

stanowili przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy (5,7%) oraz – pracownicy 

biurowi (5,3%). Kobiety dominowały w grupach: 

specjaliści (69,8%) oraz pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy (65,3%).  
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BEZROBOTNI 

Według wyników BAEL w III kwartale 2014 r. w województwie lubelskim było 102 tys. bezrobotnych,  

z tego 53 tys. (52,0%) w miastach. Zbiorowość bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 8,9% w porównaniu  

z III kwartałem 2013 r. i o 9,7% w odniesieniu do II kwartału 2014 r. Spadek liczby bezrobotnych w skali roku 

dotyczył bezrobotnych zamieszkałych zarówni na wsi (o 7,5%), jak i w miastach (o 10,2%). W analizowanym 

kwartale bezrobotni mężczyźni liczyli 51 tys. osób (50,0%), oznacza to spadek w odniesieniu do III kwartału  

2013 r., jak i do poprzedniego kwartału o 13,6%. Liczebność bezrobotnych kobiet (51 tys.) w odniesieniu do  

III kwartału 2013 r. zmniejszyła się o 3,8% i o 5,6% w porównaniu z poprzedniem kwartałem. 

Wśród bezrobotnych w podziale na wiek 

badanych najliczniejszą grupę w III kwartale  

2014 r. stanowiły osoby w wieku 25-34 lata 

(35,3% ogółu bezrobotnych). W skali roku grupa 

ta uległa zmniejszeniu o 4,9 p.proc. i o 5,2 p.proc. 

w stosunku do II kwartału 2014 r. Kolejną pod 

względem liczebności grupą były osoby w wieku 

15-24 lata (25,5% ogółu bezrobotnych, wzrost  

o 3,2 p.proc. w stosunku do III kwartału 2013 r.  

i o 0,7 p.proc. w odniesieniu do II kwartału  

2014 r.). Najmniej liczną grupą były osoby  

w wieku 55 lat i więcej, które stanowiły 7,8% ogółu bezrobotnych. Liczba ta uległa zwiększeniu o 0,7 p.proc.  

w stosunku do analogicznego kwartału 2013 r., a zmniejszyła się o 0,2 p.proc. w stosunku do II kwartału 2014 r.  

W stosunku do III kwartału 2013 r. największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w grupie wiekowej 25-34 

lata (o 5,9%), a spadek w grupie 35-44 lata (o 35,7%). 

Pod względem poziomu wykształcenia najliczniejszą grupę bezrobotnych (30,1% ogółu) stanowiły osoby, 

które posiadały wykształcenie policealne i średnie zawodowe. W ogólnej liczbie bezrobotnych w stosunku do  

III kwartału 2013 r. odnotowano wzrost udziału 

bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym (o 5,3 p.proc.), średnim ogólnokształcą-

cym (o 0,4 p.proc.) oraz z wykształceniem 

gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawo-

wym i bez wykształcenia szkolnego (o 0,2 p.proc),  

a spadek z wykształceniem zasadniczym zawodowych 

(o 3,2 p.proc.) oraz z wykształceniem wyższym (o 2,8 

p.proc.).  

W III kwartale 2014 r. stopa bezrobocia 

ogółem wyniosła 9,1%. W stosunku do analogicznego 

okresu poprzedniego roku, jak i w odniesieniu do  

II kwartału 2014 r., stopa bezrobocia uległa 

zmniejszeniu o 1,2 p.proc. W porównaniu  

z analogicznym okresem poprzedniego roku 

odnotowano obniżenie wskaźnika wśród mężczyzn (o 1,6 p.proc. do poziomu 8,3%), zaś wśród kobiet stopa 

BEZROBOTNI
15-24 lata 

25,5%

25-34        
35,3%

35-44        
17,7%

45-54       
13,7%

55 lat i więcej   
7,8%

Bezrobotni w III kwartale 2014 r. wiedług wieku
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bezrobocia była niższa o 0,8 p.proc. osiągając poziom 

10,1%. W stosunku do poprzedniego kwartału stopa 

bezrobocia wśród mężczyzn była niższa o 1,5 p.proc.  

i o 0,7 p.proc. wśród kobiet. 

Na wsi stopa bezrobocia była niższa niż w miastach 

(8,2 % wobec 10,3%). W ciągu roku stopa bezrobocia  

zmniejszyła się w miastach o 1,7 p.proc., a na wsi  

o 0,8 p.proc. 

W analizowanym kwartale 2014 r. nadal na 

najwyższym poziomie (30,6%) utrzymała się stopa 

bezrobocia w grupie osób w wieku 15-24 lata, a na 

najniższym w grupie wieku 55 lat i więcej (4,7%). 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, najwyższą stopę 

bezrobocia odnotowano w przypadku osób z wykształce-

niem średnim ogólnokształcącym (16,0%), podczas gdy dla osób z wykształceniem wyższym wyniosła ona 5,4%. 

W ciągu roku stopa bezrobocia była niższa w populacji osób z wykształceniem wyższym (o 2,2 p.proc.), 

zasadniczym zawodowym (o 2,1 p.proc.) oraz  

z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (o 1,4 

p.proc.), a wyższa z wykształceniem policealnym  

i średnim zadowowym (o 0,8 p.proc.) 

Poszukując pracy bezrobotni najczęściej 

korzystali z ogłoszeń w prasie i z usług biura pracy (po 

78,4%) oraz z pośrednictwa krewnych i znajomych 

(72,5%). Bezpośredni kontakt z zakładem pracy 

wykorzystywało 55,9% bezrobotnych. Starania 

o zorganizowanie własnego miejsca pracy podjęło 1,0% ogółu bezrobotnych. 

W III kwartale 2014 r. przeciętny czas poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł ponad  

14 miesięcy. W porównaniu z III kwartałem 2013 r. odnotowano wydłużenie przeciętnego czasu poszukiwania 

pracy o ponad 2 miesiące. Kobiety poszukiwały pracy o prawie 2 miesiące dłużej niż mężczyźni. 

Tabl. 7. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy 

Wyszczególnienie 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

w tysiącach 

III kw. 2013 r. 

OGÓŁEM ........................................  112 59 53 59 53 

według okresu poszukiwania pracy:      

do 3 miesięcy włącznie ..................  35 20 15 14 21 

od 4 do 6 miesięcy .........................  15 7 8 7 8 

od 7 do 12 miesięcy .......................  26 13 13 15 11 

13 miesięcy i więcej ......................  37 19 18 23 14 

Przeciętny czas poszukiwania pra-

cy w miesiącach ..........................  11,7 11,8 11,5 13,1 10,4 

Tabl. 6. Stopa bezrobocia według wieku  

i poziomu wykształcenia 

Wyszczególnienie 

2013 2014 

III 

kwartał 

II 

kwartał 

III 

kwartał 

w % 

OGÓŁEM ................................................  10,3 10,3 9,1 

Osoby w wieku:       

15 – 24 lata ........................................  28,4 34,1 30,6 

25 – 34 ...............................................  11,5 11,9 12,2 

35 – 44 ...............................................  10,2 8,1 5,9 

45 – 54 ...............................................  6,8 7,0 5,4 

55 lat i więcej ....................................  4,5 5,0 4,7 

produkcyjnym ........................................  10,7 10,7 9,3 

15 – 64 lata ............................................  10,5 10,5 9,3 

Osoby w wykształceniem:       

wyższym ...............................................  7,6 6,6 5,4 

policealnym i średnim zawodowym ......  9,3 8,9 10,1 

średnim ogólnokształcącym ..................  17,4 17,4 16,0 

zasadniczym zawodowym .....................  11,2 11,4 9,1 

gimnazjalnym, podstawowym, niepeł-

nym podstawowym i bez wykształ-

cenia szkolnego .................................  14,3 17,2 14,3 

4

6

8

10

12

ogółem mężczyźni kobiety

10,3% 9,9%
10,9%

10,3%
9,8%

10,8%

9,1%
8,3%

10,1%

Stopa bezrobocia według BAEL

III kwartał 2013 r. II kwartał 2014 r. III kwartał 2014 r.
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Tabl. 7. Bezrobotni według okresu poszukiwania pracy (dok.) 

Wyszczególnienie 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

w tysiącach 

II kw. 2014 r. 

 r. r. OGÓŁEM ........................................  113 59 54 60 53 

według okresu poszukiwania pracy:      

do 3 miesięcy włącznie ..................  28 14 14 18 10 

od 4 do 6 miesięcy .........................  20 10 10 10 10 

od 7 do 12 miesięcy .......................  28 16 12 13 15 

13 miesięcy i więcej ......................  37 18 18 18 19 

Przeciętny czas poszukiwania pra-

cy w miesiącach ..........................  13,6 13,0 14,3 12,4 14,6 

III kw. 2014 r. 

OGÓŁEM ........................................  102 51 51 53 49 

według okresu poszukiwania pracy:      

do 3 miesięcy włącznie ..................  28 14 14 17 12 

od 4 do 6 miesięcy .........................  13 7 6 6 7 

od 7 do 12 miesięcy .......................  26 13 13 12 14 

13 miesięcy i więcej ......................  35 16 18 18 17 

Przeciętny czas poszukiwania pra-

cy w miesiącach ..........................  14,1 13,3 15,0 14,1 14,2 

Analizując czas poszukiwania pracy można zauważyć, iż najliczniejszą grupę (34,3%) stanowili 

poszukujący pracy 13 miesięcy i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2013 r. odnotowano wzrost (o 1,3 p.proc.) 

udziału osób bezrobotnych długotrwale poszukujących pracy (13 miesięcy i więcej) w ogólnej liczbie osób bezro-

botnych. Zjawisko to głównie dotyczyło kobiet (wzrost o 1,3 p.proc.) oraz mieszkańców wsi (więcej o 8,3 p.proc.). 

Najmniej liczną grupę stanowili bezrobotni poszukujący pracy od 4 do 6 miesięcy (12,7% ogółu). Bezrobotni 

poszukujący pracy najkrócej – do 3 miesięcy włącznie stanowili 27,5% ogółu bezrobotnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a Odpowiedź „biura pracy” uwzględnia odpowiedzi „powiatowy urząd pracy” i „prywatne biuro pośrednictwa pracy”. 
b Odpowiedź „ogłoszenia w prasie” obejmuje odpowiedzi „zamieszczanie, odpowiadanie na ogłoszenia” i „przeglądanie ogłoszeń”. 

 

BIERNI ZAWODOWO 

W III kwartale 2014 r. zbiorowość biernych zawodowo w województwie lubelskim obejmowała 43,9% 

ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. odsetek ten zwiększył się  

o 0,6 p.proc., a zmniejszył o 0,2 p.proc. w odniesieniu do poprzedniego kwartału. 
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W III kwartale 2014 r. odnotowano wzrost populacji biernych zawodowo w stosunku do analogicznego 

okresu 2013 r. o 5,6%, a w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,8%. 

W omawianym okresie zdecydowaną większość biernych zawodowo stanowiły kobiety. Ich odsetek 

osiągnął wartość 59,9%. W stosunku do analogicznego okresu 2013 r. liczba nieaktywnych zawodowo mężczyzn 

uległa zwiększeniu o 7,7%, a kobiet o 4,2%.  

W porównaniu z II kwartałem 2014 r. liczba 

biernych zawodowo mężczyzn zwiększyła się  

o 1,2%, a kobiet o 0,6%. 

Większość z 872 tys. biernych zawodowo 

stanowili mieszkańcy wsi (52,4% ogółu).  

W odniesieniu do III kwartału 2013 r. zwiększyła 

się zbiorowość mieszkańców wsi (o 5,1%) oraz 

liczba osób zamieszkujących tereny miejskie  

(o 6,1%). W porównaniu z II kwartałem 2014 r. 

zaobserwowano natomiast wzrost ludności 

zamieszkałej w miastach (2,2%), a spadek na wsi  

(o 0,4%). 

Ponad połowa osób biernych zawodowo (61,0% ogółu) to osoby w wieku 55 lat i więcej (w III kwartale 

2013 r. – 61,7%). Znaczący był również udział osób w wieku 15-24 lata – 23,4% ogółu biernych zawodowo (przed 

rokiem 23,3%). 

 W strukturze biernych zawodowo mieszkańców województwa lubelskiego, przyjmując za kryterium 

poziom wykształcenia, najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym, 

niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (369 tys. osób), a ich udział w liczbie ogółem wyniósł 

42,3% (w III kwartale 2013 r. było to 43,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a

 Odpowiedź „zniechęcenie bezskutecznością poszukiwań pracy” obejmuje odpowiedzi „respondent jest przekonany, że nie znajdzie odpowiedniej pracy” i 
„respondent wyczerpał możliwości znalezienia pracy”. 

3,6%

21,4%

46,2%

18,5 %

11,5%

Osoby nieposzukujące pracy według przyczyn 

w III kwartale 2014 r.

zniechęcenie bezskutecznością nauka, uzupełnianie kwalifikacji

emerytura choroba, niesprawność

pozostałe

poszukiwań pracy a
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Bierni zawodowo w III kwartale 2014 r. wiedług wieku
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W III kwartale 2014 r. osoby nieposzukujące pracy stanowiły 43,6% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. 

W grupie tej przeważały kobiety (59,7%) oraz mieszkańcy wsi (52,3%). Nauka i uzupełnianie kwalifikacji była 

przyczyną nieposzukiwania pracy przede wszystkim dla mieszkańców wsi (53,5%). Wśród osób nieposzukujących 

pracy, a pozostających na emeryturze przeważały kobiety (65,3%) oraz mieszkańcy wsi (52,5%). Wśród osób 

nieposzukujących pracy z powodu choroby lub niesprawności przeważali męźczyżni oraz mieszkańcy wsi (po 

54,7%). 

 

Tabl. 8. Bierni zawodowo w wieku 15 lat i więcej według przyczyn bierności 

Wyszczególnienie 
Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś 

w tysiącach 

III kw. 2013 r. 

OGÓŁEM ..............................................  826 325 501 391 435 

w tym osoby nieposzukujące pracy .....  820 321 498 389 431 

w tym według przyczyn:      

nauka, uzupełnianie kwalifikacji .....  178 85 93 86 92 

emerytura.........................................  396 139 257 186 210 

choroba, niesprawność ....................  133 70 63 58 75 

II kw. 2014 r. 

OGÓŁEM ..............................................  865 346 519 406 459 

w tym osoby nieposzukujące pracy .....  856 341 515 401 455 

w tym według przyczyn:      

nauka, uzupełnianie kwalifikacji .....  189 92 97 88 101 

emerytura.........................................  400 141 259 190 210 

choroba, niesprawność ....................  158 80 78 71 87 

III kw. 2014 r. 

OGÓŁEM ..............................................  872 350 522 415 457 

w tym osoby nieposzukujące pracy .....  866 348 517 413 453 

w tym według przyczyn:      

nauka, uzupełnianie kwalifikacji .....  185 91 94 86 99 

emerytura.........................................  400 139 261 190 210 

choroba, niesprawność ....................  150 82 68 69 82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 

Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 


