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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W II KWARTALE 2015 R. 

 

 

Informacja opracowana została na podstawie uogólnionych wyników dotyczących pracujących, 

bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskanych z reprezentacyjnego Badania Aktywności 

Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badanie przeprowadzane jest w cyklu kwartalnym metodą 

obserwacji ciągłej, tj. aktywność ekonomiczną bada się w każdym tygodniu w ciągu całego roku. Przy 

tej metodzie obserwacji wyniki badania pozwalają śledzić na bieżąco zmiany na rynku pracy w ciągu 

całego kwartału. Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej będące członkami gospodarstw 

domowych w wylosowanych mieszkaniach. Metodologia BAEL oparta jest na definicjach zalecanych 

do stosowania przez Międzynarodową Organizację Pracy i Eurostat. Podstawowym kryterium 

podziału ludności, z punktu widzenia aktywności ekonomicznej, na pracujących, bezrobotnych 

i biernych zawodowo jest praca, tzn. fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy 

w badanym tygodniu. 

 

 

 

PODSTAWOWE DEFINICJE I UWAGI METODYCZNE 

Ludność aktywna zawodowo obejmuje wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej uznane za 

pracujące lub bezrobotne, zgodnie z poniższymi definicjami. 

Za pracującą uznano każdą osobę, która  w badanym tygodniu: 

– wykonywała pracę przynoszącą zarobek lub dochód jako pracownik najemny, pracujący na  

własny rachunek lub pomagający członek rodziny, 

– miała pracę, ale jej nie wykonywała: 

 z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wypoczynkowego, 

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

– do 3 miesięcy, 

– powyżej 3 miesięcy, ale osoba ta była pracownikiem najemnym i w tym czasie 

otrzymywała co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. 
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Bezrobotni, według BAEL, są to osoby w wieku 15–74 lata, które spełniały jednocześnie 

3 warunki: 

— w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi, 

— aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako 

ostatni tydzień badany), aby znaleźć pracę,  

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

Do bezrobotnych zaliczono także osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie 

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 

zakwalifikowane jako pracujące lub bezrobotne, tzn. osoby, które w okresie badanego tygodnia: 

–  nie pracowały i nie poszukiwały pracy, 

– nie pracowały i poszukiwały pracy, ale nie były gotowe do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni 

następujących po tygodniu badanym, 

– 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. 

Wśród biernych zawodowo wyróżnia się grupę zniechęconych, do której należą osoby 

nieposzukujące pracy, ponieważ są przekonane, że jej nie znajdą. 

Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo 

ogółem lub danej grupy (wyróżnianej m.in. ze względu na wiek, poziom wykształcenia) w liczbie 

ludności w wieku 15 lat i więcej.  

Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących ogółem lub danej grupy 

(wyróżnianej m.in. ze względu na wiek, poziom wykształcenia) w liczbie ludności w wieku 15 lat  

i więcej.  

Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych ogółem lub danej grupy 

(wyróżnianej m.in. ze względu na wiek, poziom wykształcenia) w liczbie ludności aktywnej zawodowo. 

Od III kwartału 2012 r. do uogólniania 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. Ponadto nastąpiły zmiany 

metodologiczne, mające na celu dostosowanie populacji objętej badaniem do zaleceń Eurostat.  

Od III kwartału 2012 r. poza zakresem badania, pozostają osoby przebywające poza 

gospodarstwem domowym, tj. za granicą lub w gospodarstwach zbiorowego zakwaterowania,  

12 miesięcy lub więcej – do II kwartału 2012 r. było to powyżej 3 miesięcy. W związku z powyższym 

wyniki BAEL od III kwartału 2012 r. nie są w pełni porównywalne z wynikami badania z poprzednich 

okresów, z wyjątkiem przeliczonych wyników za okres od I kwartału 2010 r. do II kwartału 2012 r. 

 

W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych  

w pozycjach „OGÓŁEM”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników 

badania. 

Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się 

danymi w tych przypadkach, gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują liczby 

niskiego rzędu, mniejsze niż 15 tysięcy. W przypadku, gdy liczby po uogólnieniu wyników z próby 

wynoszą poniżej 5 tys., zostały one zastąpione znakiem kropki (”.”), co oznacza, że konkretna 

wartość nie może być pokazana ze względu na losowy błąd próby. 
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U w a g a. Dane wstępne. Z uwagi na opóźnienia w opracowaniu danych demograficznych za  

2015 r. (spowodowanych wprowadzeniem przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych nowego systemu 

rejestracji aktów stanu cywilnego)  koniecznych do przygotowania aktualnego bilansu ludności, który 

jest podstawą opracowania wag do uogólnienia wyników z próby BAEL za II kw. 2015 r., ponownie 

wykorzystane zostały dane demograficzne według stanu w dniu 31.12.2014 r. W związku z tym – po 

skorygowaniu wag w oparciu o zaktualizowane szacunki demograficzne – prezentowane wyniki BAEL 

mogą ulec zmianie. 

 
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 

W województwie opolskim w II kwartale 2015 r. ludność aktywna zawodowo stanowiła 54,3% 

ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej. Zbiorowość ta liczyła 408 tys. osób (z tego 378 tys. pracujących 

i 29 tys. bezrobotnych). Osoby bierne zawodowo stanowiły 45,7% ogółu ludności w wieku 15 lat 

i więcej. W odniesieniu do kraju województwo opolskie charakteryzowało się: 

—  niższym współczynnikiem aktywności zawodowej, 

—  niższym wskaźnikiem zatrudnienia, 

—  niższą stopą bezrobocia. 

 

W porównaniu z II kwartałem 2014 r. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła się o 12 tys., 

tj. o 3,0%. Wzrosła również zbiorowość biernych zawodowo (o 10 tys., tj. o 3,0%). W ramach populacji 

aktywnych zawodowo nastąpił wzrost liczby pracujących o 17 tys., tj. o 4,7%, natomiast liczba 

bezrobotnych zmniejszyła się o 6 tys., tj. o 17,1%. W stosunku do I kwartału 2015 r. liczba osób 

aktywnych jak i biernych zawodowo wzrosła (odpowiednio: o 1,5% i o 0,9%). Wśród aktywnych 

zawodowo zbiorowość pracujących zwiększyła o 9 tys., tj. o 2,4%, natomiast liczba osób 

bezrobotnych zmniejszyła się o 3 tys., tj. o 9,4%. 

 

STRUKTURA LUDNOŚCI W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 
W II KWARTALE 2015 R. 
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Zmiany w skali roku zachodzące w aktywności ekonomicznej ludności przełożyły się na 

zmniejszenie obciążenia pracujących osobami niepracującymi, tj. osobami bezrobotnymi i biernymi 

zawodowo. W II kwartale 2015 r. w województwie opolskim na 1000 pracujących przypadało 987 

niepracujących (1025 w miastach i 944 na wsi). Przed rokiem – 1022 (1083 w miastach i 953 na wsi). 

W kraju współczynnik ten wynosił 937, a przed rokiem 961. 

 

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WEDŁUG GRUP WIEKU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej w II kwartale 2015 r. 

ukształtował się na poziomie 54,3% i wzrósł w skali roku (o 0,1 p. proc.). Wzrost ten dotyczył 

mężczyzn (o 1,0 p. proc.), natomiast w przypadku kobiet omawiany wskaźnik zmniejszył się o 0,7 p. proc. 

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, wyższym poziomem aktywności zawodowej charakteryzowali 

się mężczyźni niż kobiety. Współczynnik aktywności zawodowej w II kwartale 2015 r. wśród mężczyzn 

wynosił 62,9% wobec 46,6% dla kobiet. W analogicznym okresie poprzedniego roku wskaźniki te 

ukształtowały się odpowiednio: 61,9% dla mężczyzn i 47,3% dla kobiet. W skali roku różnica 

omawianych wskaźników dla płci zwiększyła się o 1,7 p. proc. Rozpatrując miejsce zamieszkania, 

wskaźnik zmniejszył się zarówno wśród mieszkańców wsi (o 0,3 p. proc.), jak i wśród mieszkańców 

miast (o 0,1 p. proc.). Współczynnik aktywności zawodowej na wsi ukształtował się na poziomie 

wyższym o 2,0 p. proc. niż w miastach i wynosił 55,2%. 

 

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI 
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W ujęciu kwartalnym współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15 lat i więcej wzrósł 

o 0,2 p. proc. Wśród kobiet wskaźnik wzrósł (o 0,4 p. proc.), natomiast w przypadku mężczyzn zmalał 

(o 0,1 p. proc.). W miastach omawiany współczynnik zmniejszył się (o 0,1 p. proc.), a na wsi wzrósł 

(o 0,1 p. proc.). Dla osób w wieku produkcyjnym w II kwartale 2015 r. współczynnik aktywności 

zawodowej osiągnął poziom 73,7% i był wyższy w porównaniu z II kwartałem 2014 r. (o 0,5 p. proc.), 

a niższy w stosunku do poprzedniego kwartału (o 0,7 p. proc.). Rozpatrując grupy wiekowe, 

najwyższe wartości współczynnik aktywności zawodowej przyjmował dla osób w grupie wieku 35–44 

lata (86,0% wobec 86,8% przed rokiem), 25–34 lata (84,7% wobec 83,2%) oraz 45–54 lata (81,5% 

wobec 80,0%). 

 

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zanotowano dla osób z wykształceniem 

wyższym (78,7% – wobec 78,9% przed rokiem), a najniższy dla osób z wykształceniem gimnazjalnym, 

podstawowym, niepełnym podstawowym i bez wykształcenia szkolnego (18,1% wobec 17,6%).  

Na przestrzeni roku współczynnik aktywności zawodowej według poziomu wykształcenia wzrósł wśród 

osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (o 0,5 p. proc.) oraz zasadniczym zawodowym  

(o 0,3 p. proc.), natomiast zmalał wśród osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym  

(o 1,7 p. proc.), policealnym i średnim zawodowym (o 0,8 p. proc.) oraz wyższym (o 0,2 p. proc.).  

 

PRACUJĄCY 

W II kwartale 2015 r. w województwie opolskim liczba pracujących wynosiła 378 tys., tj. o 17 tys.  

(o 4,7%) więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z I kwartałem 2015 r. pracujących było więcej o 9 tys.  

(tj. o 2,4%). 

W skali roku wzrosła liczba pracujących mężczyzn oraz kobiet (odpowiednio: o 5,1% i o 4,8%).  

W strukturze pracujących przeważali mężczyźni, a ich udział w II kwartale 2015 r. wzrósł 

w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,2 p. proc. i wynosił 54,5%. W II kwartale 2015 r. wzrosła  

w ujęciu rocznym liczba pracujących mieszkańców miast (o 5,2%) i wsi (o 4,7%). 
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W II kwartale 2015 r. zanotowano wzrost liczby pracujących w stosunku do analogicznego 

okresu ub. roku we wszystkich grupach wiekowych za wyjątkiem grupy 35–44 lata (spadek o 1,1%). 

Największy wzrost odnotowano dla osób w grupie wieku 25–34 lata (o 18,4%, do poziomu 103 tys.). 

Ich udział w ogóle pracujących wynosił 27,2%. Wśród pracujących najmniej liczną grupą były osoby 

w wieku 15–24 lata, których liczba wynosiła 32 tys. (wzrost o 3,2% w stosunku do II kwartału 2014 r.). 

Ich udział kształtował się na poziomie 8,5%. Pracujący w grupie wieku 35–44 lata. stanowili 24,6% 

ogółu; w grupie 45–54 lata – 24,1%, a w wieku 55 lat i więcej – 15,9%. 

Liczba pracujących zwiększyła się w II kwartale 2015 r. we wszystkich grupach wyodrębnionych 

ze względu na poziom wykształcenia za wyjątkiem grupy osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (liczba osób utrzymała się na tym samym poziomie). Wśród pracujących grupa ta była 

najbardziej liczna –115 tys., a udział wynosił 30,4% Drugą grupą pod względem liczebności (107 tys.) 

były osoby z wykształceniem wyższym, które stanowiły 28,3% ogółu. Najmniej liczną grupą (24 tys.) 

były osoby posiadające wykształcenie gimnazjalne i niższe. Stanowiły one 6,3% ogółu pracujących.  

W porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. ich liczba zwiększyła się o 4,3%, a udział zmalał  

o 0,1 p. proc. 

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia w II kwartale 2015 r. w województwie opolskim wynosił 50,3%,  

tj. więcej o 0,8 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu 2014 r. i więcej o 0,6 p. proc.  

w porównaniu z poprzednim kwartałem (w kraju 51,6% i zwiększył się o 0,6 p. proc. w stosunku do 

II kwartału 2014 r.). Wskaźnik zatrudnienia był wyższy o 15,0 p. proc. wśród mężczyzn niż wśród 

kobiet i wynosił 58,4%, a o 1,4 p. proc. więcej niż w II kwartale 2014 r. Wśród kobiet osiągnął wartość 

43,4% tj. więcej o 0,5 p. proc. Na wsi omawiany wskaźnik wynosił 51,5% i był wyższy niż w miastach 

o 2,0 p. proc. W skali roku wskaźnik zatrudnienia zwiększył się w miastach oraz na wsi (odpowiednio:  

o 1,5 p. proc. i o 0,3 p. proc.). 

Wśród osób w wieku produkcyjnym, omawiany miernik w II kwartale 2015 r. wynosił 68,3% i był 

o 1,6 p. proc. wyższy niż w II kwartale 2014 r. Najwyższy poziom osiągnął w grupie wieku  

35–44 lata – 81,6% (o 0,9 p. proc. mniej niż rok wcześniej). Podobnie jak w poprzednich kwartałach 

najwyższy wskaźnik zatrudnienia odnotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (75,9% wobec 
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 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  i rybacy 

 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 

 Operatorzy i monterzy maszyn  
   i urządzeń 

 Pracownicy wykonujący prace proste 

 Pozostali 

  

75,0% w II kwartale 2014 r.), a najniższy dla osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym (15,0% 

wobec 14,5% w II kwartale 2014 r.). 

W II kwartale 2015 r., w strukturze pracujących według statusu zatrudnienia największy udział 

miały osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, czyli pracownicy najemni. Stanowili oni 83,1% 

ogółu pracujących (więcej o 1,4 p. proc. niż przed rokiem) i liczyli 314 tys. osób, tj. o 6,4% więcej niż  

w analogicznym okresie ub. roku. Wśród pracowników najemnych 72,3% (wobec 73,9% przed rokiem) 

miało pracę na czas nieokreślony (stałą), a ich liczba wzrosła w skali roku o 4,1%. Na czas określony 

zatrudnionych było 27,7% (wobec 26,3% przed rokiem) pracowników najemnych i ich liczba wzrosła 

o 11,5% w porównaniu z II kwartałem 2014 r.  

Liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek w II kwartale 2015 r. wynosiła 54 tys.  

i zmalała o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Udział tej grupy w ogólnej liczbie 

pracujących w województwie kształtował się na poziomie 14,3% i zmalał o 0,9 p. proc. w ujęciu 

rocznym. 

 

STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W II KWARTALE 2015 R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W strukturze pracujących według zawodów w II kwartale 2015 r. najliczniejszą grupą byli 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 18,5% (przed rokiem 18,3%). Wśród mężczyzn 

odsetek dla tej grupy zawodowej ukształtował się na poziomie 30,1% (o 0,5 p. proc. mniej niż  

w II kwartale 2014 r.); znaczący udział posiadała również grupa: operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń – 18,0% (spadek o 0,9 p. proc. w ujęciu rocznym). Wśród kobiet przeważały dwie grupy 

zawodów: specjaliści – 22,5% (spadek o 0,5 p. proc. w ujęciu rocznym) oraz pracownicy usług 

i sprzedawcy – 22,0% (wzrost o 0,2 p. proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku). 

Osoby, które w badanym tygodniu przepracowały 40 i więcej godzin stanowiły największy 

odsetek pracujących w II kwartale 2015 r. (66,9% wobec 67,3% w II kwartale 2014 r.). Wśród nich 

przeważający był udział mężczyzn (58,5%); większy udział mieli również mieszkańcy miast (53,8%) 

niż wsi.  

 Przedstawiciele władz publicznych, 
   wyżsi urzędnicy i kierownicy 

 Specjaliści 

 Technicy i średni personel 

 Pracownicy biurowi 

 Pracownicy usług i sprzedawcy 
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Odsetek pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy kształtował się na poziomie 20,6% dla 

grupy osób, które przepracowały od 30 do 39 godzin w tygodniu oraz 5,3% dla grupy od 20 do 

29 godzin. Mniej niż 20 godzin tygodniowo przepracowało 2,9% badanych osób. 

 

BEZROBOTNI 

W II kwartale 2015 r. liczba bezrobotnych wynosiła 29 tys. osób i zmalała w stosunku 

do analogicznego okresu poprzedniego roku o 17,1% i o 9,4% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. 

W odniesieniu do II kwartału 2014 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet i mężczyzn 

(odpowiednio: o 23,5% i o 5,9%), jak również bezrobotnych mieszkańców miast (o 23,8%). Na wsi 

w skali roku liczba bezrobotnych nie zmieniła się. 

Wśród bezrobotnych w II kwartale 2015 r. większość stanowiły osoby z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (41,4% wobec 37,1% przed rokiem) oraz policealnym i średnim 

zawodowym (20,7% wobec 22,9%). Rozpatrując kryterium wieku, największy udział w ogólnej liczbie 

bezrobotnych przypadał w grupie wiekowej 25–34 lata (27,6% wobec 34,3% rok wcześniej). 

 

STOPA BEZROBOCIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopa bezrobocia dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej w II kwartale 2015 r. wynosiła 7,1%, 

tj. o 1,7 p. proc. mniej niż w analogicznym okresie 2014 r. (w kraju odpowiednio 7,4%, tj. mniej  

o 1,7 p. proc.) oraz mniej o 0,9 p. proc. w stosunku do I kwartału 2015 r. (w kraju mniej o 1,2 p. proc.). 

Stopa bezrobocia dla mężczyzn była wyższa o 0,2 p. proc. niż dla kobiet i wynosiła 7,2%  

(w II kwartale 2014 r. wyższa dla kobiet o 1,3 p. proc, równa 9,3%). W miastach i na wsi natężenie 

bezrobocia było takie same i wynosiło 7,4% (w II kwartale 2014 r. wyższe w miastach o 2,2 p. proc; 

równe 9,9%). Dla osób w wieku produkcyjnym stopa bezrobocia kształtowała się na poziomie o 1,7 p. 

proc. niższym niż przed rokiem i wynosiła 7,3%. Najniższa stopa bezrobocia, tak samo jak w II kwartale 

2014 r., została odnotowana w grupie wieku 35–44 lata i wynosiła 5,1%.  

Osoby, które straciły pracę stanowiły 44,8% wszystkich bezrobotnych i w porównaniu 

z II kwartałem 2014 r. ich udział spadł o 6,6 p. proc. Wśród bezrobotnych udział osób powracających 

do pracy po przerwie zwiększył się w skali roku o 8,8 p. proc. i wynosił 34,5%. 
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Osoby bezrobotne najczęściej poszukiwały pracy poprzez biura pracy – 22 tys. (75,9%) oraz 

ogłoszenia w prasie – 21 tys. (72,4%).  

Przeciętny czas poszukiwania pracy w II kwartale 2015 r. wynosił 9,9 miesięcy i był krótszy  

w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. o 1,5 miesiąca. Przeciętny okres poszukiwania pracy 

przez mężczyzn był dłuższy niż dla kobiet o 0,8 miesiąca i wynosił 10,3 miesięcy. Mieszkańcy miast 

poszukiwali pracy przeciętnie 9,6 miesięcy, a mieszkańcy wsi 10,1 miesięcy. 

Bezrobotni poszukujący pracy 13 miesięcy i dłużej stanowili 20,7% ogółu bezrobotnych i ich 

udział zmniejszył się o 5,0 p. proc. w stosunku do II kwartału 2014 r. Bezrobotni poszukujący pracy 

najkrócej – do 3 miesięcy włącznie stanowili 34,5% ogółu bezrobotnych (o 5,9 p. proc. więcej niż 

w analogicznym okresie 2014 r.). 

 

BIERNI ZAWODOWO  

Zbiorowość biernych zawodowo w II kwartale 2015 r. liczyła 344 tys. i stanowiła 45,7% ogółu 

ludności w wieku 15 lat i więcej. Ich liczba zwiększyła się w porównaniu z analogicznym okresem 

2014 r. o 3,0%, a w stosunku do I kwartału 2015 r. o 0,9%. Większość, tj. 62,2% wśród biernych 

zawodowo stanowiły kobiety (w II kwartale 2014 r. – 60,8%). W miastach było to 55,5%, tj. o 0,5 p. proc. 

mniej niż w II kwartale 2014 r. Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły 41,0% ogólnej liczby biernych 

zawodowo (przed rokiem – 42,2%). W większości osoby bierne zawodowo legitymowały się 

wykształceniem gimnazjalnym i niższym (38,1%), a także zasadniczym zawodowym (23,5%). 

 

STRUKTURA BIERNYCH ZAWODOWO WEDŁUG PRZYCZYN BIERNOŚCI W II KWARTALE 2015 R. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podobnie jak przed rokiem główną przyczyną bierności (51,2% osób z tej grupy) była emerytura 

(53,1% mężczyzn i 50,0% kobiet) – przed rokiem również 51,2%. Nauka i uzupełnianie kwalifikacji 

były powodem niewykonywania i nieposzukiwania pracy dla 16,9% osób (20,0% mężczyzn i 15,0% 

kobiet) i w stosunku do II kwartału 2014 r. udział ten zmniejszył się o 0,2 p. proc. Chorobę lub 

niepełnosprawność jako przyczynę bierności zawodowej wykazało 10,2% osób (15,4% mężczyzn  

i 7,0% kobiet) – o 1,2 p. proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Odsetek osób zniechęconych 

bezskutecznością poszukiwania pracy w omawianym kwartale wynosił 4,7% (dla mężczyzn – 6,2%,  

a dla kobiet – 3,7%). Udział takich osób zwiększył się w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.  

Zniechęcenie bezskutecznością 
poszukiwania pracy  
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Inne powody osobiste lub rodzinne  
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Emerytura 
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10,2% 



 10 

PODSUMOWANIE 

Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej (BAEL) w II kwartale 2015 r.  

w województwie opolskim odnotowano w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku 

następujące zmiany na rynku pracy: 

 zwiększenie populacji aktywnych zawodowo, w tym wzrost liczby pracujących, a spadek 

liczby osób bezrobotnych, 

 wzrost współczynnika aktywności zawodowej, 

 zmniejszenie obciążenia osób pracujących osobami biernymi zawodowo i bezrobotnymi, 

 wzrost wskaźnika zatrudnienia, 

 zwiększenie liczby pracowników najemnych posiadających umowę na czas nieokreślony, 

 spadek stopy bezrobocia. 

 

 

Tabl. 1.  Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w województwie opolskim  
 na tle kraju   

Wyszczególnienie 
II kw. 2014 I kw. 2015 II kw. 2015 

Polska Opolskie Polska Opolskie Polska Opolskie 

Aktywni zawodowo w tys.   ............... 17378 396 17331 402 17267 408 

pracujący   ..................................... 15793 361 15837 369 15986 378 

bezrobotni   .................................... 1585 35 1494 32 1281 29 

Bierni zawodowo w tys.   .................. 13589 334 13632 341 13695 344 

Współczynnik aktywności 
zawodowej w %   ........................... 56,1 54,2 56,0 54,1 55,8 54,3 

Wskaźnik zatrudnienia w %   ........... 51,0 49,5 51,1 49,7 51,6 50,3 

Stopa bezrobocia w %   ................... 9,1 8,8 8,6 8,0 7,4 7,1 
 

 

Tabl. 2.  Aktywność ekonomiczna ludności według płci i miejsca zamieszkania  
 w II kwartale 2015 r.  

Wyszczególnienie 
 a – w tys. 
 b –  I kw. 2015 = 100 
 c – II kw. 2014 = 100 

Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni  
zawodowo razem pracujący bezrobotni 

O g ó ł e m ................................... a 752 408 378 29 344 

 b 101,2 101,5 102,4 90,6 100,9 

 c 103,0 103,0 104,7 82,9 103,0 

mężczyźni .................................. a 353 222 206 16 130 

 b 101,1 100,9 101,0 100,0 100,8 

 c 102,6 104,2 105,1 94,1 99,2 

kobiety ........................................ a 399 186 173 13 214 

 b 101,3 102,2 104,2 81,3 100,9 

 c 103,6 102,2 104,8 76,5 105,4 

Miasta ........................................... a 408 217 202 16 191 

 b 97,6 97,3 99,0 88,9 97,4 

 c 102,0 101,9 105,2 76,2 102,1 

Wieś ............................................. a 344 190 177 14 153 

 b 105,8 106,1 107,3 100,0 104,8 

 c 104,2 103,8 104,7 100,0 104,1 
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Tabl. 3.  Aktywność ekonomiczna ludności według grup wieku 

Wyszczególnienie 

Aktywni zawodowo Bierni 
zawodowo ogółem pracujący bezrobotni 

w tysiącach 

II KWARTAŁ 2014 

O g ó ł e m   ....................................................  396 361 35 334 

w tym w wieku produkcyjnym
a
   ....................  387 353 35 141 

15–24 lata   .....................................................  39 31 8 62 

25–34   ............................................................  99 87 12 21 

35–44    ...........................................................  99 94 5 15 

45–54    ...........................................................  96 89 7 24 

55 lat i więcej   ................................................  63 59 . 214 

I KWARTAŁ 2015 

O g ó ł e m   ....................................................  402 369 32 341 

w tym w wieku produkcyjnym
a
   ....................  392 359 32 135 

15–24 lata   .....................................................  31 27 5 67 

25–34   ............................................................  100 91 10 19 

35–44   ............................................................  108 102 6 15 

45–54   ............................................................  98 92 6 19 

55 lat i więcej   ................................................  64 59 6 223 

II KWARTAŁ 2015 

O g ó ł e m   ....................................................  408 378 29 344 

w tym w wieku produkcyjnym
a
   ....................  398 369 29 141 

15–24 lata   .....................................................  38 32 6 64 

25–34   ............................................................  111 103 8 21 

35–44   ............................................................  98 93 5 16 

45–54   ............................................................  97 91 6 22 

55 lat i więcej   ................................................  65 60 . 221 

a Mężczyźni 18–64 lata; kobiety 18–59 lat. 

 

 
Tabl. 4.  Współczynnik aktywności zawodowej według płci, miejsca zamieszkania i grup wieku 

Wyszczególnienie 
II kw. 2014 I kw. 2015 

2015 

II kw. 
wzrost/spadek  

w p. proc. 
w porównaniu z 

w % II kw. 2014 I kw. 2015 

O g ó ł e m   .................................  54,2 54,1 54,3 0,1 0,2 

w tym w wieku produkcyjnym
a
 73,2 74,4 73,7 0,5 –0,7 

mężczyźni   ................................  61,9 63,0 62,9 1,0 –0,1 

kobiety   ......................................  47,3 46,2 46,6 –0,7 0,4 

Miasta   .........................................  53,3 53,3 53,2 –0,1 –0,1 

Wieś   ...........................................  55,5 55,1 55,2 –0,3 0,1 
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Tabl. 4.  Współczynnik aktywności zawodowej według płci, miejsca zamieszkania i grup wieku  
 (dok.) 

Wyszczególnienie 
II kw. 2014 I kw. 2015 

2015 

II kw. 
wzrost/spadek  

w p. proc. 
w porównaniu z 

w % II kw. 2014 I kw. 2015 

Według wieku:      

15–24 lata   ................................  39,0 31,6 37,3 –1,7 5,7 

25–34    ......................................  83,2 84,0 84,7 1,5 0,7 

35–44   .......................................  86,8 87,8 86,0 –0,8 –1,8 

45–54    ......................................  80,0 84,5 81,5 1,5 –3,0 

55 lat i więcej  ............................  22,8 22,3 22,7 –0,1 0,4 

a Mężczyźni 18–64 lata; kobiety 18–59 lat. 
 
 
 

Tabl. 5.  Wskaźnik zatrudnienia  według płci, miejsca zamieszkania i grup wieku 

Wyszczególnienie 
II kw. 2014 I kw. 2015 

2015 

II kw. 
wzrost/spadek  

w p. proc. 
w porównaniu z 

w % II kw. 2014 I kw. 2015 

O g ó ł e m   .................................  49,5 49,7 50,3 0,8 0,6 

w tym w wieku produkcyjnym
a
 66,7 68,1 68,3 1,6 0,2 

mężczyźni   ................................  57,0 58,5 58,4 1,4 –0,1 

kobiety   ......................................  42,9 42,1 43,4 0,5 1,3 

Miasta   .........................................  48,0 48,8 49,5 1,5 0,7 

Wieś   ...........................................  51,2 50,8 51,5 0,3 0,7 

Według wieku:      

15–24 lata   ................................  31,0 27,6 31,4 0,4 3,8 

25–34    ......................................  73,1 76,5 78,6 5,5 2,1 

35–44   .......................................  82,5 82,9 81,6 –0,9 –1,3 

45–54    ......................................  74,2 79,3 76,5 2,3 –2,8 

55 lat i więcej   ............................  21,4 20,6 21,0 –0,4 0,4 

a Mężczyźni 18–64 lata; kobiety 18–59 lat. 
 
 
 

Tabl. 6.  Stopa bezrobocia według płci i miejsca zamieszkania 

Wyszczególnienie 
II kw. 2014 I kw. 2015 

2015 

II kw. 
wzrost/spadek w p. proc. 

w porównaniu z 

w % II kw. 2014 I kw. 2015 

O g ó ł e m   ................................... 8,8 8,0 7,1 –1,7 –0,9 

mężczyźni   ................................... 8,0 7,3 7,2 –0,8 –0,1 

kobiety   ........................................ 9,3 8,8 7,0 –2,3 –1,8 

Miasta   ........................................... 9,9 8,1 7,4 –2,5 –0,7 

Wieś   .............................................. 7,7 7,8 7,4 –0,3 –0,4 
 


