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Przedmowa

Publikacja „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim” ukazująca się w serii Analizy Sta-
tystyczne, jest opracowaniem cyklicznym. Tegoroczna edycja jest czwartą z kolei, a analizowany okres 
obejmuje lata 2015–2018. W bieżącym wydaniu kompleksowy obraz rynku pracy został przedstawiony 
w czterech zasadniczych ujęciach. Najpierw od strony podażowej, czyli z perspektywy zasobów pra-
cy obejmujących osoby świadczące usługi pracy oraz niepracujące z różnych powodów, ale stanowią-
ce bazę potencjalnych pracowników. Dalej – od strony popytowej, tj. pracodawców oferujących wolne 
miejsca pracy, tworzących nowe etaty, poszukujących pracowników o konkretnych kwalifikacjach. Na-
stępnie – pod kątem kosztów pracy, czyli wydatków ponoszonych przez pracodawców w związku z za-
trudnianiem pracowników, z uwzględnieniem strukturalnego zróżnicowania wynagrodzeń. Wreszcie – 
z perspektywy szeroko pojętych warunków pracy, biorąc pod uwagę zarówno warunki BHP i związany 
z tym poziom wypadkowości czy ryzyko chorób zawodowych, ale także możliwości mobilne pracowni-
ków dojeżdżających do pracy poza gminę zamieszkania, przeciętne odległości i kierunki dojazdów. 

Dane dotyczące poszczególnych kategorii rynku pracy pochodzą z wielu źródeł. Różnice metodologicz-
ne w sposobie pozyskiwania i opracowywania informacji w różnych badaniach dają wyniki ukazujące 
daną kategorię pod innym kątem. W taki wielokierunkowy sposób w niniejszej publikacji starano się opi-
sać m.in. kategorię pracujących, zjawisko bezrobocia czy kwestię wynagrodzeń. Przedstawiając katego-
rię osób niepełnosprawnych, zaprezentowano informacje o pracujących i bezrobotnych pozostających 
w rejestrach powiatowych urzędów pracy, uzupełniając je danymi o ofertach pracy adresowanych spe-
cjalnie do niepełnosprawnych. W podobny sposób ujęto również dane dotyczące emerytów i rencistów, 
tych nadal pracujących (bez względu na formę zatrudnienia) i tych stanowiących potencjalny, niewyko-
rzystany, zasób siły roboczej. Analizując proces dostosowawczy na rynku pracy, zaprezentowano zesta-
wienie potencjału zawodowego absolwentów szkół różnego stopnia z zapotrzebowaniem na określone 
specjalności, wykorzystując do tego celu tzw. barometr zawodów.

W publikacji wykorzystano przede wszystkim wyniki badań statystyki publicznej, ale posiłkowano się 
również danymi pochodzącymi z innych źródeł administracyjnych, m.in. Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziękuję wszystkim 
osobom i instytucjom, których informacje i uwagi wzbogaciły treść tegorocznej edycji tego opracowa-
nia.

Niniejsza publikacja składa się z części analitycznej zilustrowanej graficznie licznymi wykresami i karto-
gramami oraz z tablic przeglądowych. Opisując sytuację na wielkopolskim rynku pracy starano się poka-
zać podstawowe tendencje widoczne w procesie równoważenia strony podażowej i popytowej w per-
spektywie lat 2015–2018. Na niektórych wykresach retrospekcję wydłużono, sięgając do roku 2010. 

Polecając Państwu opracowanie „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 
2015–2018”, mam nadzieję, że spełni ono oczekiwania Czytelników, zachęcając ich do wnikliwej analizy 
tej tematyki.

Dyrektor
Urzędu Statystycznego

w Poznaniu

Jacek Kowalewski

Poznań, czerwiec 2020 r.



Preface

The volume entitled ”Situation on the labour market in Wielkopolskie Voiodship”, published in the  
”Statistical Analyses” series, is the fourth edition of the report covering the period from 2015 to 2018. 
The comprehensive picture of the labour market contained in the current issue is presented from four 
perspectives. The first one represents the supply side, i.e. the economically active population, including 
people in employment and those not employed for various reasons but constituting part of the poten-
tial labour force. The second perspective shows the demand side, i.e. employers looking to fill vacancies, 
creating new jobs and seeking employees with specific skills. Thirdly, the perspective of labour costs  
focuses on expenses incurred by employers in connection with employing workers, taking into account 
the structural differentiation in wages. The last perspective reveals broadly defined working conditions, 
including the health and safety of employees, the incidence rate of accidents at work, the risk of occu-
pational diseases, as well as mobility possibilities of employees travelling to work outside their gmina of 
residence, average commuting distances and main directions of commuting.

Data about different characteristics of the labour market come from various sources. As a result of  
methodological differences in the way of information from various surveys is obtained and elaborated, 
the resulting statistical outputs present labour market characteristics from different angles. This multi- 
faceted approach has been adopted with respect to such categories as employed persons, the phe-
nomenon of unemployment or the problem of wages. Information regarding the category of disabled 
people includes data about employed and unemployed persons registered in powiat labour offices, 
supplemented by data about job offers specifically created for people with disabilities. Data about pen-
sioners and invalidity pension claimants are presented in a similar fashion, with a distinction between 
those currently employed (regardless of the form of employment) and those that are part of the poten-
tial labour force. The analysis of the labour market flexibility includes a comparison between the career 
capital of graduates of various levels and the demand for particular categories of specialists, made with 
the help of the Occupational Barometer.

The report is based mainly on data from official statistical surveys but also makes use of information 
from administrative registers maintained, among others, by the Ministry of Family, Labour and Social  
Policy, The Ministry of Finance or the Social Insurance Institution. I am grateful to all persons and institu-
tions who have contributed to this year’s edition by providing information and useful remarks.

The report consists of the analytical part, which is illustrated with numerous charts and choropleth 
maps, and features a number of statistical tables. The description of the labour market situation in the 
voivodship highlights basic trends concerning the process of balancing the supply and demand in the 
period 2015–2018. Some figures cover an extended reference period, going back to 2010.

I recommend this new edition of ”Situation on the labour market in Wielkopolskie Voiodship in 2015– 
–2018”, hoping that it will meet readers’ expectations and enable an in-depth analysis of this topic.

Director
of the Statistical Office

in Poznań

Jacek Kowalewski

Poznań, June 2020
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Kreska (–) zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

Kropka (.) oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub 
że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo niecelowe
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data 
impossible or purposeless

Znak (D) oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji
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“Of which”

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy
indicates that not all elements of the sum are given

Comma (,) used in figures represents the decimal point
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Abbreviations

Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

tys. tysiąc
thousand

mln milion
million

zł
PLN

złoty
zloty

r. rok
cd.
cont.

ciąg dalszy
continued

dok.
cont.

dokończenie
continued

pkt. punkt
point

p.proc.
pp

punkt procentowy
percentage point

BAEL
LFS

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności
Labour Force Survey

Eurostat Urząd Statystyczny Unii Europejskiej
Statistical Office of the European Union

GUS Główny Urząd Statystyczny
Statistics Poland

UE
EU

Unia Europejska
European Union
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symbols. abbreviations

W publikacji zastosowano skróty nazw niektórych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007; zestawienie tych skró-
tów i pełnych nazw podaje się poniżej:

Skrót
Abbreviation

Pełna nazwa
Full name

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klima-
tyzacyjnych

Dostawa wody; gospodarowanie ścieka-
mi i odpadami; rekultywacja

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych
Trade; repair of motor vehicles

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samocho-
dowych, włączając motocykle
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and mo-
torcycles

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami ga-
stronomicznymi
Accommodation and food service activities

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca
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Celem niniejszej publikacji jest analiza sytuacji na rynku pracy w województwie wielkopolskim w okresie 
czterech kolejnych lat od 2015 do 2018. Wieloaspektowe ujęcie tej tematyki miało w sposób możliwie 
najbardziej kompleksowy przedstawić obraz rynku pracy obserwowanego tak od strony pracowniczej, 
czyli osób zatrudnionych oraz osób stanowiących potencjalną siłę roboczą, w tym bezrobotnych, jak 
i od strony pracodawców oferujących wolne miejsca pracy i generujących nowe etaty oraz samozatrud-
nionych tworzących własne miejsca pracy. 

Dla województwa wielkopolskiego analizowany okres był korzystny. Utrzymała się tendencja wzrostowa 
liczby pracujących i przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. W porównaniu z pierwszym 
rokiem badanego szeregu wzrost wyniósł odpowiednio 8,0% oraz 10,8% i był większy niż przeciętnie 
w kraju (o 7,7% i o 8,0%). Również wskaźnik określający poziom zaangażowania mieszkańców woje-
wództwa na rynku pracy, wyrażony liczbą pracujących na 1000 ludności, należał do najwyższych w Pol-
sce i lokował wielkopolskie na 2. miejscu za mazowieckim.

Zaobserwowane tendencje potwierdzenie znalazły także w wynikach badania aktywności ekonomicz-
nej. W 2018 r. aktywni zawodowo (pracujący i bezrobotni) w województwie wielkopolskim stanowili 
58,8% ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej, ustępując pod tym względem tylko mieszkańcom mazo-
wieckiego. W całym analizowanym okresie większa aktywność cechowała mężczyzn, choć warto zazna-
czyć nieznaczne zmniejszenie dystansu dzielącego wskaźniki liczone dla obu płci. Relacja pracujących 
do wskazanej populacji, określana jako wskaźnik zatrudnienia, wynosiła 57,5%, co podobnie jak w przy-
padku współczynnika aktywności zawodowej oznacza wartość wyższą niż przeciętnie w kraju, a niższą 
jedynie od osiągniętej w mazowieckim.

Wielkopolskie wyróżniało się najniższą w kraju stopą bezrobocia rejestrowanego, utrzymując tę 
pozycję od dłuższego okresu (w tym nieprzerwanie od 2010 r.). Od 2015 r. na najniższym poziomie lo-
kuje się również stopa bezrobocia liczona według BAEL. Mimo różnic w wartościach obu wskaźników  
(w 2018 r. 3,2% i 2,2% wobec 5,8% i 3,8% w Polsce), wynikających ze stosowania w badaniach odmien-
nej metodologii oraz innej definicji bezrobotnego, tendencje są podobne. W całym okresie objętym 
obserwacją w populacji bezrobotnych największe zmiany obserwowano w kategorii osób długotrwale 
pozostających bez pracy. Liczebność tej grupy w ciągu trzech lat zmniejszyła się o połowę, a jej udział 
w ogólnej liczbie zarejestrowanych obniżył się o 6,2 p.proc. Pomimo tych spadków, długotrwale bezro-
botni wciąż stanowili grupę najbardziej liczną (42,9% wobec 52,4% w kraju).

Niskie mierniki bezrobocia, przy jednocześnie wysokim wskaźniku zatrudnienia świadczą o dużym 
potencjale ekonomicznym województwa. Funkcjonujące w wielkopolskim podmioty gospodarki na-
rodowej wpływają na poziom rozwoju gospodarczego regionu, ale przede wszystkim generują nowe 
miejsca pracy. W końcu 2018 r. w rejestrze REGON ujętych było 429,7 tys. jednostek (o 4,8% więcej niż  
w 2015 r.), co w skali kraju stanowiło 9,8%, czyli 3. wielkość po mazowieckim i śląskim. Na poziomie wyż-
szym niż przeciętnie w Polsce kształtował się wskaźnik przedsiębiorczości, określający liczbę podmiotów 
na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym (2025 wobec 1844 w 2015 r.; w kraju 1876 wobec1743). 

Podobnie jak ruch zatrudnionych po stronie zasobów pracy (przyjęcia, zwolnienia), odbywa się ruch 
miejsc pracy po stronie popytowej. Podmioty objęte kwartalnym badaniem popytu na pracę w całym 
roku 2018 utworzyły łącznie 79,4 tys. nowych miejsc pracy, o 21,2% więcej niż w 2015 r. Udział wiel-
kopolskiego w ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy wyniósł 11,1%, czyli mniej jedynie niż 
w województwach mazowieckim i śląskim. W tym samym czasie w wielkopolskim likwidacji uległo  
28,2 tys. miejsc, o 8,7% mniej niż w 2015 r. Tak jak w poprzednich latach, saldo miejsc pracy było dodat-
nie. Spośród wszystkich nowych miejsc pracy, utworzonych w 2018 r., w końcu grudnia do obsadzenia 
pozostawało 3,5 tys., czyli 4,4% (w kraju 4,2%).

W ciągu całego okresu objętego analizą obserwowano wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej. Jednak choć w województwie tempo wzrostu było nieco szybsze niż w kraju, 
to pod względem wysokości przeciętnego wynagrodzenia (4201,16 zł) wielkopolskie lokowało się do-
piero w środkowej części listy województw. Rozkład wynagrodzeń jest asymetryczny. Z prowadzonego 
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co dwa lata badania struktury wynagrodzeń wynika, że w 2018 r. prawie 2/3 pracowników otrzymywało 
wynagrodzenie co najwyżej równe przeciętnemu wynagrodzeniu (64,1% w województwie wobec 66,0% 
w kraju), a w tym 11,2% – równe co najwyżej połowie tej kwoty. Wynagrodzenie co najmniej dwukrotnie 
wyższe od przeciętnego w województwie uzyskiwało 4,9% pracowników wobec 6,1% w kraju (w przy-
padku mężczyzn 7,1% wobec 8,4%). Wynagrodzenia charakteryzowało duże zróżnicowanie, praktycznie 
w każdym przekroju. O ile jednak logiczne i zrozumiałe są różnice w wynagradzaniu pracowników o róż-
nym stażu, wieku czy poziomie wykształcenia, to poważnym problemem są nierówności w wynagradza-
niu kobiet i mężczyzn w ramach tych samych grup zawodu, jednakowego wykształcenia, podobnego 
wieku czy stażu. Luka płacowa, czyli procentowa różnica w wysokości płac, w 2018 r. wyniosła średnio 
17,9%. Biorąc pod uwagę wykształcenie, trzeba zaznaczyć, że luka zwiększała się ze wzrostem jego po-
ziomu. W grupie osób najsłabiej wykształconych (podstawowe i niepełne podstawowe) kobiety zarabia-
ły przeciętnie o 14,1% mniej niż mężczyźni, natomiast przy wykształceniu wyższym różnica sięgała pra-
wie 30%.

W 2018 r. odnotowano poprawę wskaźników opisujących bezpieczeństwo pracy w porównaniu  
z 2015 r., ale nadal wśród województw wielkopolskie lokuje się pod tym względem na niższych miej-
scach. Wskaźnik wypadkowości, określający liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy na 1000 
pracujących, obniżył się z 8,81 w 2015 r. do 7,85, przy przeciętnej w kraju 6,30. Pomimo spadku, był 
to jeden z najgorszych wyników, a większą wypadkowość zanotowało tylko województwo dolnośląskie. 
Liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych obniżyła się z 96,3 w 2015 r. do  
88,5 w 2018 r. (wobec 77,2 w kraju). Spadek wartości wskaźnika nie wpłynął jednak na pozycję wielko-
polskiego. W tym rankingu województwo zachowało 12. lokatę, taką jaką zajmowało w 2015 r.

Pomimo dobrych wskaźników opisujących zasoby siły roboczej i korzystnych wyników dotyczących 
bazy potencjalnych miejsc pracy, nie można stwierdzić, że sytuacja na rynku pracy w województwie 
wielkopolskim jest bezproblemowa i ustabilizowana na przyszłość. Obserwacja trendów demogra-
ficznych wskazuje, że w następnych latach, przy starzejącym się społeczeństwie, zasoby pracy będą 
się systematycznie zmniejszać. Stąd ważnym krokiem wydaje się szukanie rezerw siły roboczej choć-
by w grupie biernych zawodowo, w tym emerytów i rencistów, niepełnozatrudnionych czy też wśród 
cudzoziemców. Równoważenie podaży i popytu na rynku pracy nie dokonuje się na zasadach 1:1. Jest 
to znacznie bardziej złożony proces poszukiwań i dostosowywania się uczestników rynku po obu jego 
stronach, dokonujący się w różnych wymiarach m.in. na płaszczyźnie wiekowej, związanej z poziomem 
wykształcenia czy kwalifikacjami zawodowymi, a z drugiej strony warunkami pracy, w tym propono-
wanym wynagrodzeniem. Pracodawcy poszukują pracowników spełniających określone wymagania 
związane z wykształceniem czy kwalifikacjami. Biorąc jednak pod uwagę specjalności w jakich zakoń-
czyli edukację absolwenci szkół zawodowych, techników oraz uczelni, oczekiwania pracodawców często 
rozmijają się z ofertą osób zainteresowanych zatrudnieniem. Barometr zawodów pokazuje, że na rynku 
pracy znajdują się zawody deficytowe, ale i dużo nadwyżkowych, co może świadczyć o zbyt małej ela-
styczności systemu kształcenia. W wyniku procesu dostosowawczego pracę podejmują tylko niektórzy 
poszukujący, zajmując część dostępnych stanowisk. Nie mogąc znaleźć satysfakcjonującej pracy w rejo-
nie miejsca zamieszkania, część osób decyduje się na poszukiwanie zatrudnienia nawet w dość znacznej 
odległości, co pokazują wyniki badania dojazdów do pracy. Wielkopolskie należy do grona województw 
o stosunkowo dużej mobilności. Osoby, które ostatecznie nie podjęły pracy ze względu na całkowity 
brak ofert albo niezadowalające proponowane warunki zatrudnienia, głównie płacowe, ale także małą 
mobilność, nadal pozostają w grupie bezrobotnych. Na rynku pracy, wraz z nieobsadzonymi z różnych 
przyczyn etatami, stanowią oni niewykorzystane zasoby, które bilansują się tylko matematycznie.
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Executive summary

The purpose of this report is to provide an analysis of the labour market in Wielkopolskie Voivodship 
over the period of four consecutive years, from 2015 to 2018. The multifaceted approach has helped 
to present a comprehensive picture of the labour market from different perspectives. One of them  
reflects the situation of people in employment as well those that are part of the potential labour  
force, including the unemployed; another one is the perspective of employers looking to fill vacancies 
and creating new jobs as well as self-employed people.

The analysed period was generally positive for the voivodship. Both the number of employed persons 
and the average employment rate in the national economy kept growing. Compared to the first year of 
the reference period (2015), these figures grew by 8.0% and by 10.8% respectively, exceeding national 
average values (7.7% and by 8.0%). Likewise, the labour force participation rate, defined as the num-
ber of employed persons per 1000 population, was one of the highest in Poland, with the voivodship  
ranking second behind Mazowieckie. 

The observed trends were confirmed by the results the Labour Force Survey. In 2018, the economically 
active population (employed and unemployed) in Wielkopolskie accounted for 58.8% of the total po-
pulation aged 15 and above; in this respect, the voivodship was second only to Mazowieckie. Through- 
out the reference period, men were more economically active, though the difference between the sexes 
decreased slightly. The ratio of employed persons to the population aged 15 and above, also known as 
the employment rate, amounted to 57.5%, which, as in the case of the activity rate, was higher than the 
national average but lower than the corresponding value for Mazowieckie.

Wielkopolskie Voivodship had the lowest registered unemployment rate in Poland, maintaining this 
top position since 2010. Starting from 2015, unemployment measured by the Labour Force Survey was 
also at its lowest level. Despite differences between the two rates (in 2018: 3.2% and 2.2% respectively,  
compared to 5.8% and 3.8% for Poland), resulting from different underlying methodologies and diffe-
rent definitions of an unemployed person, the trends are similar. Throughout the reference period, the 
biggest changes in the unemployed population were observed in the category of long-term unem-
ployed. Over the three years, the number of people in this group decreased by half and its share in the  
group of registered unemployed fell by 6.2 pp. Despite these decreases, long-term unemployed conti-
nued to be the most numerous group among the unemployed (42.9% compared to 52.4% in Poland).

Low unemployment indicators, accompanied by the high employment rate, are indicative of the voivod-
ship’s high economic potential. Entities of the national economy operating in Wielkopolskie have an im-
pact on the region’s economic development, but, above all, generate new jobs. At the end of 2018, the 
REGON register included 429.7 thousand units (4.8% more than in 2015), which accounted for 9.8% of 
all units in the country, the third biggest share after Mazowieckie and Śląskie. Also the entrepreneurial 
activity rate, expressing the number of economic entities per 10 thousand people of working age, was 
higher than the national average (2025 vs. 1844 in 2015; in Poland – 1876 vs. 1743).

Changes in the labour force (hirings and dismissals) take place in parallel to changes in job offers  
reflecting the demand side of the labour market. In 2018, companies sampled in the quarterly survey 
measuring the demand for labour generated 79.4 thousand new jobs, 21.2% more than in 2015.
The share of Wielkopolskie in the number of all newly created jobs was 11.1%, the third largest after  
Mazowieckie and Śląskie. In the same period, 28.2 thousand jobs were eliminated, which is 8.7% less 
than in 2015. As in the previous years, the overall balance of jobs was positive. Of all workplaces created 
in 2018,  3.5 thousand (4.4%) were still vacant at the end of December (compared to 4.2% in Poland).

Over the reference period, the average gross wage in the national economy kept growing. Although  
wages in Wielkopolskie grew slightly faster than in the country as a whole, in terms of the average 
wage (PLN 4201.16) the voivodship occupied a place in the middle of the ranking. The wage distribu-
tion is clearly asymmetrical. According to the biannual survey of the structure of wages and salaries, in 
2018 almost two thirds of employees received wages at most equal to the average wage (64.1% in the  
voivodship compared to 66.0% in the country), with 11.2% of them receiving not more than half of this 
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amount. 4.9% of employees earned at twice as much as the average wage in the voivodship, compar- 
ed to the national average of 6.1% (the corresponding shares for men were 7.1% and 8.4%, respecti-
vely). There was much variation in wages, practically in every cross-classification. However, while it is 
logical and understandable to expect wage disparities between employees with different work expe-
rience, age or level of education, there is reason for serious concern regarding wage difference between 
men and women working in the same occupational groups, with the same level of education, similar 
age and work experience. In 2018, the average gender pay gap, or the percentage difference in wages, 
amounted to 17.9%. More importantly, when one considers education, the pay gap tended to increase 
with increasing level of education. In the group of people with lowest levels of education (primary and 
incomplete primary education), women earned, on average, 14.1% less than men; in the case of higher 
education, the pay gap was nearly 30%.

The indicators relating to health and safety at work improved relative to 2015, but compared to other 
voivodships, in 2018 Wielkopolskie still occupied places near the bottom of the ranking. The accident 
incidence rate, which describes the number of persons injured in accidents at work per 1000 employees, 
declined from 8.81 in 2015 to 7.85 in 2018, with the national average of 6.30. Despite the decrease, it 
was the second worst result, after Dolnośląskie. The number of employees working in hazardous condi-
tions per 1000 employees fell from 96.3 in 2015 to 88.5 in 2018, versus the national average of 77.2. In 
this case, too, the decline did not improve the standing of Wielkopolskie in the ranking of voivodships, 
which was still ranked 12th, the same as in 2015.

Despite good indicators describing the labour force and positive data about available work places,  
there is no basis for claiming that the labour market situation in Wielkopolskie is not facing any  
problems and is not likely to change in the future. Given current demographic trends and the aging po-
pulation, one can expect the labour force to shrink in the coming years. This is why it is important to tap 
labour force reserves among the economically inactive, including pensioners and invalidity pension  
claimants, among part-time workers or foreigners. The relationship between the demand and supply in 
the labour market is never fully balanced. It is a much complex process in which market participants 
on both sides keep searching and making adjustments concerning factors such as age, the level of  
education and professional qualifications, working conditions, especially wages. Employers look for 
employees that meet certain requirements concerning education and qualifications. Taking into ac-
count specialisations of graduates of vocational schools, technical secondary schools and universities,  
employers’ expectations are often not satisfied by what job seekers can offer. The occupational baro-
meter shows that in addition to jobs that are in high demand, there are many others where the supply 
outstrips the demand, which may indicate an insufficient flexibility of the country’s education system. 
In the process of adaptation to the requirements of the labour market, only some job seekers find  
employment and fill a part of available vacancies. Some of those who are not able to find a satisfying 
job in their area of residence decide to look much further away, which is confirmed by the results of 
the commuter survey. Wielkopolskie is among the voivodships characterised by a relatively high level of 
employee mobility. Persons who end up unemployed for lack of job offers or who are not satisfied with 
terms of employment, especially with wages, and who are not willing to commute, remain unemployed. 
The end result is a purely mathematical balance between available job vacancies which remain unfilled 
for various reasons and those untapped labour resources.
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Podaż pracy
Labour supply

1.1. Uwarunkowania demograficzne
1.1. Demographical conditions

Obiektywnym czynnikiem wpływającym na stronę podażową rynku pracy i decydującym o wielkości 
zasobów pracy jest sytuacja demograficzna. Według stanu na koniec 2018 r., województwo wielkopol-
skie zamieszkiwało 3494,0 tys. osób, z czego 2919,4 tys. (83,6%) stanowiły osoby powyżej 14 roku życia. 
W polskim porządku prawnym wiek 15 lat stanowi dolną granicę, która pozwala, w określonych warun-
kach, na podjęcie zatrudnienia osobom młodocianym (15–17 lat). W porównaniu z rokiem 2015 liczba 
ludności ogółem zwiększyła się o 0,5%, a liczebność grupy 0–14 lat wzrosła o 2,9%. Traktując pozosta-
łą część populacji jako jedną grupę, można stwierdzić, że globalne zasoby pracy, obejmujące ludność 
w wieku 15 lat i więcej, w ciągu trzech lat nie zmieniły się istotnie (wzrost wyniósł tylko 0,1%). Dynamika 
nie była jednak taka sama we wszystkich przedziałach cząstkowych. O ile bowiem liczba osób w wieku 
15–64 lata (najczęściej aktywnych zawodowo) w analizowanym okresie zmniejszyła się o 2,4%, to w gru-
pie 65 lat i więcej (obejmującej osoby najczęściej zawodowo bierne, korzystające ze świadczeń emery-
talnych) odnotowano wzrost liczebności na poziomie 11,9%. Udział tej grupy w całej populacji, okre-
ślany jako współczynnik starości demograficznej, zwiększył się z 14,6% w 2015 r. do 16,3% w 2018 r. 
Naturalną konsekwencją takiej tendencji jest zmiana relacji pokoleniowej. W 2015 r. tzw. indeks staro-
ści, opisujący stosunek liczbowy pokolenia dziadków do pokolenia wnuków, lokował się na poziomie 
91,1%. Trzy lata później na 100 osób w wieku 0–14 lat przypadało już 99 osób w wieku 65 lat i więcej. 
Kierunek zmian wymienionych wskaźników, wraz z przesuwającą się medianą wieku (w 2018 r. było to  
39,7 lat wobec 38,6 w 2015 r.) i wzrostem średniej długości życia (74,00 lata wobec 73,73), potwierdza 
postępowanie procesu starzenia się społeczeństwa. Nie odwróci tej tendencji ani utrzymujący się od lat 
w wielkopolskim dodatni przyrost naturalny, ani korzystne saldo migracji stałej. Wprawdzie liczba uro-
dzeń przez trzy kolejne lata rosła, jednak w czwartym roku analizowanego okresu zanotowano ponowny 
spadek. Podobnie kształtowały się też inne współczynniki demograficzne, m.in. współczynniki reproduk-
cji. Dzietność utrzymywała się wciąż na poziomie niezapewniającym prostej zastępowalności pokoleń. 
Wszystkie te zjawiska kreujące bieżącą sytuację demograficzną województwa wpływają też na przyszłe 
struktury ludności i nie stanowią najlepszej prognozy dla przyszłych zasobów pracy.

Z punktu widzenia rynku pracy istotne są zmiany strukturalne ludności w ujęciu ekonomicznych grup 
wieku. Dla jego bieżącego funkcjonowania podstawowy zasób pracy stanowi ludność w wieku produk-
cyjnym (kobiety od 18 do 59 lat, mężczyźni – 18–64 lata), ale w perspektywie przyszłości na tym miej-
scu znajdą się osoby dziś będące w wieku przedprodukcyjnym. Obserwowane tendencje demograficzne 
wskazują, że w kolejnych latach na rynek pracy wchodzić będą coraz mniej liczne roczniki, co oznacza 
uszczuplanie zasobów siły roboczej. W końcu 2018 r. zbiorowość osób w wieku produkcyjnym, ozna-
czająca potencjalne zasoby pracy, liczyła 2121,6 tys. W stosunku do 2015 r. liczebność tej grupy zmniej-
szyła się o 2,5%, przy czym szybciej malała liczba ludności mobilnej (w wieku 18–44 lata) – o 2,9% 
wobec 1,8% w przypadku niemobilnej (kobiety – 45–59 lat, mężczyźni – 45–64 lata). W 2018 r. w całej 
populacji ludność produkcyjna stanowiła 60,7%. W ciągu trzech lat odsetek ten zmniejszył się średnio  
o 1,9 p.proc., z czego 1,4 p.proc. dotyczyło ludności mobilnej. Podobnie jak w 2015 r., największym 
udziałem osób w wieku produkcyjnym wyróżniały się powiaty: koniński (63,3%), złotowski (62,2%) i gro-
dziski (61,9%). Natomiast największy spadek udziału odnotowano w tym czasie w miastach na prawach 
powiatu, zwłaszcza w Poznaniu (o 2,6 p.proc.) oraz w Koninie i Lesznie (o 2,4 p.proc.), czyli tam, gdzie 
i tak był najmniejszy. Tendencji spadkowej w grupie ludności produkcyjnej, towarzyszył wzrost liczby 
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ludności w wieku nieprodukcyjnym. O ile jednak w przypadku grupy 0–17 lat roczny przyrost liczebno-
ści w latach 2015–2018 kształtował się na poziomie 0,5%, to kategoria ludności poprodukcyjnej (kobiety 
60 lat i więcej; mężczyźni 65 lat i więcej) z roku na rok zwiększała się średnio o 3,2%, „zasilana” przez 
osiągające wiek emerytalny liczniejsze roczniki osób urodzonych w latach 50. XX wieku. Szybsze tempo 
zmian w najstarszej ekonomicznie grupie ludności spowodowało zmiany proporcji. W 2015 r. ludność 
w wieku przedprodukcyjnym stanowiła 19,2%, a udział ludności poprodukcyjnej kształtował się na po-
ziomie 18,2%. W 2017 r. liczebność obu tych grup była podobna, a odsetki zbliżone, odpowiednio 19,3% 
wobec 19,4%. W 2018 r. przewaga liczebna osób w wieku poprodukcyjnym była już dużo większa i gru-
pa ta stanowiła 19,9% ogółu ludności, podczas gdy udział najmłodszej ekonomicznie grupy wieku pozo-
stał na poziomie z poprzedniego roku (19,3%).
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Wzrost udziału ludności w wieku poprodukcyjnym obserwowano we wszystkich powiatach, a najwięk-
szy odnotowano w Koninie (o 2,7 p.proc. w stosunku do 2015 r.), przy czym przewaga nad odsetkiem 
ludności przedprodukcyjnej wzrosła tam do 10,1 p.proc. Stosunkowo duży wzrost udziału ludności 
w wieku poprodukcyjnym wystąpił także w Lesznie (o 2,4 p.proc.), powiecie pilskim (o 2,3 p.proc.) i Ka-
liszu (o 2,1 p.proc.) oraz w chodzieskim, międzychodzkim i złotowskim (o 2,0 p.proc.), chociaż w tym 
ostatnim powiecie nadal wśród ogółu ludności nieprodukcyjnej większość mieli ludzie młodzi. W kolej-
nych latach zmiany proporcji poszczególnych grup wieku, wynikające z przesunięć strukturalnych, będą 
się pogłębiać i bez wątpienia obejmą wszystkie powiaty. Według prognozy, opracowanej w roku 2014, 
udział ludności poprodukcyjnej w 2030 r. wyniesie 24,5% ogółu mieszkańców województwa wielkopol-
skiego, podczas gdy odsetek ludności przedprodukcyjnej spadnie do 17,1%, a grupa stanowiąca poten-
cjalny zasób siły roboczej, czyli ludność w wieku produkcyjnym, zmniejszy udział do 58,4%. W 2040 r. 
poszczególne udziały prognozowane są na poziomie odpowiednio: 28,7% wobec 15,8% i 55,6%. W cią-
gu następnych 10 lat odsetek ludności przedprodukcyjnej nie będzie się już zmieniał w sposób znaczący 
(w 2050 r. udział tej grupy przewiduje się na 15,7%), natomiast ludność w wieku emerytalnym stanowić 
będzie 34,7% populacji, co w konsekwencji wpłynie na wielkość grupy w wieku produkcyjnym, ograni-
czając jej udział do 49,7% (w porównaniu z 2018 r. oznaczać to będzie spadek potencjalnych zasobów 
pracy o 11,0 p.proc.).

Relacje między ekonomicznymi grupami wieku pokazuje współczynnik obciążenia demograficznego, 
rozumiany jako liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) przy-
padająca na 100 osób w wieku produkcyjnym. W 2018 r. dla województwa ogółem współczynnik ten 
ukształtował się na poziomie 64,7, tj. o 5,0 p.proc. wyżej niż w 2015 r., a wzrost dotyczył zarówno grupy 
wieku poprodukcyjnego, jak i przedprodukcyjnego. Średnią wojewódzką w 2018 r. przekroczyło 6 po-
wiatów (w 2015 r. – 11), tj. wszystkie miasta na prawach powiatu oraz gnieźnieński i rawicki. Na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadało tam od 66 do 72 osób nieprodukcyjnych, przy czym w miastach-po-

Wykres 1.1.

Chart 1.1.

Struktura ludności według ekonomicznych grup wieku
Stan w dniu 31 grudnia
Structure of population by economic age groups
As of 31st December
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wiatach były to przede wszystkim osoby w wieku poprodukcyjnym (od 39 do 44 osób na 100 w wieku 
produkcyjnym).

Poza miastami na prawach powiatu, obciążenie głównie osobami starszymi w 2018 r. przeważało jeszcze 
w 9 powiatach, w tym w kolskim i ostrowskim, gdzie taką przewagę obserwowano już w 2015. r. i gdzie 
różnica między wartościami współczynników liczonych osobno dla wieku przedprodukcyjnego i popro-
dukcyjnego była największa. W pozostałych 22 powiatach, pomimo przesunięć w strukturze wieku, na-
dal współczynnik obciążenia demograficznego dla wieku poprodukcyjnego był niższy od liczonego dla 
przedprodukcyjnego, co wskazuje na liczebną przewagę osób, które dopiero będą wchodzić na rynek 
pracy, nad tymi, którzy rynek ten już opuścili. W tej grupie powiatów wyróżniały się przede wszystkim 
poznański (37 osób w wieku przedprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym wobec 26 w wie-
ku poprodukcyjnym) oraz leszczyński i grodziski (35 wobec 27). Jeśli opisywane tendencje utrzymają się 
w następnych latach, to zgodnie z prognozą opracowaną według tych założeń, współczynnik obciążenia 
demograficznego dla województwa w 2030 r. wzrośnie o 6,5 p.proc. (w stosunku do 2018 r.), co ozna-
cza, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadnie wówczas ponad 71 osób nieprodukcyjnych,  
w 2040 r. obciążenie wyniesie już 80 osób, a w 2050 r. przekroczy 100 osób. Prognozuje się ponadto, 
że spośród 3 powiatów, które w 2018 r. charakteryzowały się największą przewagą ludzi młodych, 
w 2030 r. nadal utrzymywać ją będzie już tylko poznański i to w zdecydowanie mniejszym zakresie.

1.2. Aktywność ekonomiczna ludności
1.2. Economic activity of the population

Jednym ze sposób mierzenia wielkości i struktury realnych oraz potencjalnych zasobów pracy jest re-
prezentacyjne Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badaniem objęte są osoby w wieku  
15 lat i więcej, będące członkami gospodarstw domowych w wylosowanych mieszkaniach, które są kla-
syfikowane jako aktywne zawodowo (pracujące, bezrobotne) lub bierne zawodowo. 

W 2018 r. populacja pracujących liczyła 1609 tys. osób. W porównaniu z 2015 r. ich liczba zwiększyła się 
o 23,4% (w kraju o 2,5%), a wzrost większy niż w wielkopolskim zanotowano jedynie w zachodniopo-
morskim (27,4%). W pięciu województwach odnotowano w tym czasie spadki, w tym najbardziej znaczą-
ce w lubelskim i świętokrzyskim (odpowiednio o 14,7% i 13,8%).

Wykres 1.2.

Chart 1.2.

Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym
Stan w dniu 31 grudnia
Non-working age population per 100 persons of working age
As of 31st December
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W latach 2015–2018 liczba pracujących wzrastała niezależnie od płci i miejsca zamieszkania, choć jed-
nocześnie można zauważyć różnice w tempie przyrostu. W grupie kobiet oraz wśród mieszkańców wsi 
zanotowano wzrost większy niż przeciętnie w województwie, tj. odpowiednio o 25,1% oraz 24,7%. Nato-
miast wśród mężczyzn i mieszkańców miast ich liczba zwiększyła się w tym czasie o 21,9% i 22,3%.

W całym badanym okresie w strukturze pracujących przeważali mężczyźni. W 2018 r. udział tej grupy 
w zbiorowości pracujących wyniósł 55,7% (w 2015 r. ich odsetek ukształtował się na poziomie 56,4%), 
podczas gdy kobiety stanowiły 44,3% (w 2015 r. – 43,6%). Pracujący częściej zamieszkiwali w miastach 
niż na wsi. Udział pracujących mieszkańców miast w 2018 r. kształtował się na poziomie 53,6% wobec 
46,4% na wsi (w 2015 r. odpowiednio 54,1% i 45,9%).

W ciągu trzech lat wśród pracujących w podziale według wieku zanotowano wzrost liczebności w każ-
dej badanej grupie, przy czym największy zaobserwowano wśród osób w wieku 40–49 lat (o 42,5%). 
Zbiorowość pracujących w wieku 30–39 lat zwiększyła się w tym czasie o 20,5%, a 50 lat i więcej – 
o 18,2%. Najmniejszy wzrost odnotowano wśród osób najmłodszych, tj. w wieku 15–29 lat, gdzie wy-
niósł 14,3%.

Wykres 1.3.
Chart 1.3.
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Pomimo stosunkowo wysokich wzrostów w poszczególnych grupach wieku, struktura pracujących nie 
zmieniła się znacząco. W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najliczniejszą zbiorowość two-
rzyły osoby w wieku 30–39 lat (28,9%, spadek o 0,7 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). Nieco mniej liczni 
byli pracujący w wieku 40–49 lat (25,9%, wzrost o 3,5 p.proc. w stosunku do 2015 r.) oraz 50 lat i więcej 
(25,5%, spadek o 1,1 p.proc.), w tym osoby w wieku 55 lat i więcej stanowiły 16,1%. Najmniej liczna była 
zbiorowość najmłodszych pracujących, tj. osób w wieku 15–29 lat – ich odsetek ukształtował się na po-
ziomie 19,8% (o 1,6 p.proc. niżej niż w 2015 r.), w tym w wieku 15–24 lat – 8,0%. 

W latach 2015–2018 największy przyrost pracujących zaobserwowano w grupie osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym (o 28,8%). Wysokie wzrosty zanotowano także wśród pracujących legitymu-
jących się wykształceniem wyższym – o 24,4%, średnim ogólnokształcącym – o 23,7%, a także policeal-
nym oraz średnim zawodowym – o 18,9%. Najmniejszy przyrost odnotowano w grupie osób o najniż-
szym wykształceniu, tj. gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (10,3%).

W całym badanym okresie struktura pracujących według wykształcenia pozostaje na zbliżonym pozio-
mie. W każdym badanym roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym, a ich odsetek w 2018 r. wyniósł 31,4% (o 1,3 p.proc. więcej niż w 2015 r.). Zanotowano duży 
udział osób z wykształceniem wyższym, tj. 29,8% (wzrost o 0,3 p.proc. w porównaniu z 2015 r.), a także 
z policealnym oraz średnim zawodowym (27,0%, spadek o 1,0 p.proc.). Wśród pracujących najmniej było 
osób legitymujących się wykształceniem średnim ogólnokształcącym, które stanowiły 7,1% (podobnie 
jak w 2015 r.) oraz gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (4,7%, spadek o 0,5 p.proc.).

Na populację pracujących w największej mierze składają się osoby w wieku produkcyjnym, które  
w 2018 r. stanowiły 96,3% (o 0,4 p.proc. mniej niż w 2015 r.). W grupie pracujących mężczyzn odsetek 
osób w wieku produkcyjnym jest większy niż w zbiorowości kobiet (97,4% wobec 94,9%). Taka tenden-
cja utrzymywała się w całym badanym okresie we wszystkich województwach. 

Jednym z mierników obrazujących sytuację na rynku pracy jest odsetek osób w wieku 18–59 lat miesz-
kających w gospodarstwach domowych bez osób pracujących. W 2018 r. w wielkopolskim wskaź-
nik ten ukształtował się na poziomie 4,5% wobec 6,3% w 2015 r. (w kraju 7,5% wobec 9,4%). Tendencja 
spadkowa tego miernika widoczna jest we wszystkich województwach, przy czym wielkopolskie pozo-
staje województwem o najniższych jego wartościach.
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Osoby podejmujące pracę mogą być zatrudnione w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Ogólna liczba pracujących wzrastała z roku na rok, niemiej jednak w zależności od wymiaru czasu pracy 
i płci można było zaobserwować różnice w tempie przyrostu. W ciągu trzech lat grupa mężczyzn pracu-
jąca w pełnym wymiarze czasu pracy zwiększyła się o 22,0%, podobny wzrost zanotowano w zbiorowo-
ści kobiet (o 22,7%). W grupie mężczyzn pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy zanotowano 
w tym okresie wzrost o 23,3%, podczas gdy w zbiorowość kobiet zwiększyła się o 44,8%. 

Zdecydowana większość pracujących niezależnie od płci wybierała pełen wymiar czasu pracy, jedno-
cześnie odsetek pracujących w niepełnym wymiarze był większy grupie kobiet. W 2018 r. w zbiorowości 
mężczyzn udział pracujących w pełnym wymiarze czasu pracy ukształtował się na poziomie 95,9% wo-
bec 4,1% pracujących w niepełnym wymiarze (podobnie w 2015 r.), podczas gdy w grupie kobiet odse-
tek ten wyniósł odpowiednio 88,2% wobec 11,8% (w 2015 r. było to 90,0% wobec 10,2%). 

W IV kwartale 2018 r. 72,4% pracujących przepracowało (w badanym tygodniu) 40 godzin i więcej 
(70,4% w miastach, 74,8% na wsi). W analogicznym kwartale 2015 r. odsetek ten ukształtował się na 
poziomie 70,3% (69,5% w miastach i 71,3% na wsi). Udział pracujących w niepełnym wymiarze czasu 
pracy wyniósł 9,8% w przypadku przepracowanych od 30 do 39 godzin tygodniowo (wobec 11,7%  
w IV kwartale 2015 r.) oraz 8,7% – od 20 do 29 godzin (wobec 9,2%). Mniej niż 20 godzin tygodniowo 
przepracowało 3,4% badanej zbiorowości pracujących (w analogicznym kwartale 2015 r. – 3,3%). Struk-
tura pracujących według płci różni się w zależności od liczby przepracowanych godzin. W IV kwartale 
2018 r. w grupie pracujących poniżej 20 godzin tygodniowo, od 20 do 29 godzin przeważały kobiety 
(odpowiednio 58,2% i 63,0%). Wraz ze wzrostem liczby godzin przepracowanych tygodniowo, tj. od 30 
do 39 godzin oraz 40 godzin i więcej, wśród pracujących zaczynają przeważać mężczyźni (odpowied-
nio 55,4% i 60,9%). W IV kwartale 2015 r. kobiety przeważały w zbiorowości pracujących poniżej 20 go-
dzin tygodniowo, gdzie stanowiły 73,8%. W grupie pracujących od 20 do 29 godzin, od 30 do 39 godzin 
oraz 40 godzin i więcej zaobserwowano przewagę mężczyzn (stanowili odpowiednio: 50,9%, 50,7% oraz 
61,4%).

W okresie 2015–2018 można zaobserwować zmiany zachodzące w liczbie osób pracujących w po-
szczególnych sektorach ekonomicznych. Pracownicy rzadziej decydowali się na podjęcie zatrudnienia 
w sektorze rolniczym, a ich liczba w ciągu trzech lat obniżyła się o 1,8%. Zdecydowanie większym zainte-
resowaniem cieszył się sektor przemysłowy, gdzie zanotowano w tym czasie wzrost liczby pracowników 
o 34,1% oraz sektor usługowy, ze wzrostem na poziomie 22,3%. 

Struktura pracujących według płci różni się w poszczególnych grupach w podziale według sektorów 
ekonomicznych. Mężczyźni najczęściej podejmowali pracę w sektorze przemysłowym, gdzie ich odsetek 
w 2018 r. wyniósł 50,4% (o 4,2 p.proc. więcej niż 2015 r.), a mniejszy ich udział zanotowano w sektorze 
usługowym, gdzie stanowili 38,9% (spadek o 1,6 p.proc.) oraz rolniczym – 10,6% (spadek o 2,8 p.proc.). 
Kobiety najczęściej decydowały się na podjęcie pracy w sektorze usługowym, gdzie ich udział wyniósł 
68,4% (wzrost o 0,6 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). Mniej kobiet pracowało w sektorze przemysłowym 
(21,8%, wzrost o 1,9 p.proc. w stosunku do 2015 r.) oraz rolniczym (9,8%, spadek o 2,5%).

Większość pracujących była zatrudniona w sektorze prywatnym. W IV kwartale 2018 r. grupa ta stanowi-
ła 82,7%, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. odsetek ten był nieco niższy i wyniósł 81,2%. 

W strukturze pracujących według statusu zatrudnienia dominowali pracownicy najemni, czyli osoby 
zatrudnione na podstawie stosunku pracy. W IV kwartale 2018 r. zbiorowość ta stanowiła 76,8% ogó-
łu pracujących (79,4% w IV kwartale 2015 r.), a w skali trzech lat zwiększyła się o 22,4%. Większość pra-
cowników najemnych (76,8%) wykonywała pracę w ramach umowy na czas nieokreślony (stałą), a ich 
odsetek zwiększył się w porównaniu z IV kwartału 2015 r. o 3,7 p.proc. Udział osób wykonujących pracę 
na czas określony zmniejszył się w tym czasie o 3,7 p.proc. do poziomu 23,3%. 

W ciągu trzech lat liczba pracodawców i pracujących na własny rachunek niezatrudniających pra-
cowników zwiększyła się o 42,7%, a udział tej grupy w zbiorowości pracujących ogółem w IV kwartale 
2018 r. wyniósł 19,5% (wzrost o 2,2 p.proc. w porównaniu z IV kwartałem 2015 r.).

Najmniej liczną grupę stanowili pomagający członkowie rodzin. Pomimo wzrostu liczebności tej grupy 
w stosunku do IV kwartału 2015 r. o 40,5%, jej udział w pracujących w IV kwartale 2018 r. ukształtował się 
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na poziomie 3,7% (w IV kwartale 2015 r. wyniósł 3,3%). W grupie tej w dalszym ciągu przeważały kobiety 
(72,9% w IV kwartale 2018 r. wobec 71,4% w analogicznym okresie 2015 r.) oraz mieszkańcy wsi (84,7% 
wobec 85,7%).

W latach 2015–2018 nie zaobserwowano znaczących różnić w strukturze pracujących według grup za-
wodów. W IV kwartale 2018 r., podobnie jak w analogicznym okresie 2015 r., najliczniejszą zbiorowość 
tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 17,9% (o 0,2 p.proc. mniej niż w IV kwar-
tale 2015 r.) oraz specjaliści, których udział ukształtował się na poziomie 17,6% (wzrost o 0,9 p.proc.). 
W populacji mężczyzn odsetek robotników przemysłowych i rzemieślników był wyższy i sięgał 27,9% 
(o 0,5 p.proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.). Wśród kobiet dominowały dwie kategorie za-
wodów: specjaliści (25,1%, wzrost o 0,4 p.proc. w stosunku do IV kwartału 2015 r.) oraz pracownicy usług 
i sprzedawcy (20,4%, spadek o 0,1 p.proc.).

Do zasobów pracy zaliczamy także osoby bezrobotne (w wieku 15–74 lata). W 2018 r. populacja 
ta obejmowała 36 tys. osób i w porównaniu z 2015 r. obniżyła się o ponad połowę (o 55,6%, w kraju 
spadek o 49,5%). Zmniejszenie liczby bezrobotnych zanotowano w tym czasie we wszystkich wojewódz-
twach, a większe niż w wielkopolskim zaobserwowano tylko w małopolskim (o 56,1%) oraz pomorskim 
(o 55,7%).

Wykres 1.5.

Chart 1.5.
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Stan w końcu IV kwartału
Structure of employed persons by sex and occupational groups
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W latach 2015–2018 zarówno w grupie mężczyzn, jak i kobiet zanotowano zmniejszenie liczebności na 
porównywalnym poziomie (odpowiednio o 52,5% oraz o 58,5%). Szybsze tempo spadku zaobserwowa-
no w tym czasie wśród mieszkańców wsi, gdzie wyniósł on 65,9% wobec 45,0% w miastach. 

W 2015 r. odsetek bezrobotnych kobiet przewyższał nieco udział mężczyzn (odpowiednio 50,6% wobec 
49,4%). W 2018 r. sytuacja ta zmieniła się na korzyść kobiet, które stanowiły 47,2% badanej zbiorowości 
wobec 52,8% mężczyzn. Zmiany w strukturze zaobserwowano także w podziale bezrobotnych według 
miejsca zamieszkania. W 2015 r. udział bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 49,4% wobec 50,6% 
na wsi, podczas gdy w 2018 r. osoby bezrobotne częściej zamieszkiwały w miastach niż na wsi (odpo-
wiednio 61,1% wobec 38,9%).

Bezrobocie dotyka szczególnie ludzi młodych, tj. osoby w wieku 15–29 lat. Pomimo spadku w ciągu 
trzech lat liczebności tej grupy o 58,8% oraz obniżeniu się jej udziału w całej badanej zbiorowości  
o 3,1 p.proc., to osoby w wieku 15–29 lat stanowiły w 2018 r. najliczniejszą grupę bezrobotnych (38,9%). 

W latach 2015–2018 w zbiorowości bezrobotnych przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym za-
wodowym, a ich udział wahał się pomiędzy 30,9% w 2015 r. a 36,1% w 2018 r.

Przeciętny czas poszukiwania pracy wyniósł w 2018 r. 8,3 miesiąca (w 2015 r. było to 13,8 miesiąca). 
Krócej pracy poszukiwali mężczyźni, którym zajmowało to przeciętnie 7,8 miesiąca wobec 8,7 miesiąca 
dla kobiet (w 2015 r. zarówno w zbiorowości mężczyzn, jak i kobiet przeciętny czas poszukiwania pracy 
wyniósł 13,8 miesiąca). W 2018 r. krótszy czas poszukiwania pracy zaobserwowano wśród mieszkańców 
wsi, gdzie wyniósł on 6,0 miesięcy (w 2015 r. było to 14,7 miesiąca), podczas gdy mieszkańcy miast po-
szukiwali pracy przeciętnie przez 9,1 miesiąca (w 2015 r. – 12,8 miesiąca). 

W IV kwartale 2018 r. w zbiorowości bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby wracające 
do pracy po przerwie, których odsetek wyniósł 42,9%, podczas gdy w IV kwartale 2015 r. przeważały 
osoby, które straciły pracę, z udziałem na poziomie 36,9%.

Odsetek długotrwale bezrobotnych (tj. osób poszukujących pracy 13 miesięcy i dłużej) w ciągu trzech 
lat uległ znacznemu obniżeniu, w 2015 r. wyniósł 39,5% wobec 13,9% w 2018 r.

W IV kwartale 2018 r. bezrobotni najczęściej szukali pracy poprzez krewnych i znajomych (71,4%), pod-
czas gdy w analogicznym kwartale 2015 r. najczęstszą metodą poszukiwania pracy były ogłoszenia 
w prasie (84,6%).

Wykres 1.6.
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Miernikami, które pozwalają na ocenę sytuacji pracujących i bezrobotnych na rynku pracy, a także zaan-
gażowania ludności w pracę oraz natężenia bezrobocia są: wskaźnik obciążenia pracujących osobami 
niepracującymi, współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia oraz stopa bezro-
bocia. 

W latach 2015–2018 zmniejszało się obciążenie pracujących osobami niepracującymi (tj. bezrobot-
nymi oraz biernymi zawodowo). W 2018 r. w wielkopolskim na 1000 osób pracujących przypadało 740 
niepracujących (w 2015 r. było ich 845), przy średniej dla kraju na poziomie 846 (w 2015 r. – 925). Spadek 
obciążenia osób pracujących w latach 2015–2018 zanotowano we wszystkich województwach. Wskaź-
nik niższy niż w wielkopolskim zanotowano w tym czasie jedynie w mazowieckim (721 w 2018 r. wobec 
746 w 2015 r.), a najbardziej obciążeni niepracującymi byli pracujący w warmińsko-mazurskim (987 wo-
bec 1117). 

Wykres 1.7.

Chart 1.7.
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In the fourth quarter

Wykres 1.8.
Chart 1.8.
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Mniejsze obciążenie pracujących osobami niepracującymi zanotowano na wsi. W 2018 r. na 1000 pracu-
jących przypadało tu 697 niepracujących (w 2015 r. wskaźnik wynosił 793), podczas gdy w miastach było 
ich 777 (w 2015 r. – 889). W kraju mniejsze obciążenie pracujących osobami niepracującymi zanotowano 
wśród mieszkańców miast (837 wobec 860 na wsi, w 2015 r. odpowiednio 916 wobec 940). W całym ba-
danym okresie wskaźnik obciążenia osób pracujących osobami niepracującymi w wielkopolskim przyj-
mował wartości niższe niż przeciętnie w kraju (zarówno w miastach, jak i na wsi). 

W 2018 r. aktywni zawodowo (pracujący i bezrobotni) stanowili 58,8% ogółu ludności w wieku 15 lat 
i więcej, tj. o 1,2 p.proc. więcej niż w 2015 r. W kraju zanotowano w tym czasie nieznaczny wzrost współ-
czynnika (o 0,1 p.proc.) do poziomu 56,3%. Pod względem wielkości współczynnika aktywności za-
wodowej wielkopolskie ustępowało miejsca tylko mazowieckiemu, gdzie wyniósł on 60,4%, a najniższą 
jego wartość zanotowano w śląskim – 53,2%. 

Współczynnik aktywności zawodowej przyjmuje zróżnicowane wartości w zależności od płci, jednocze-
śnie w całym badanym okresie był wyższy w zbiorowości mężczyzn. W 2018 r. w tej grupie ukształtował 
się na poziomie 68,0%, podczas gdy w przypadku kobiet wynosił 50,2%. Dystans dzielący te dwie wiel-
kości sięgał 17,8 p.proc. i w skali trzech lat zmniejszył się o 0,4 p.proc. Mniej zróżnicowane były wartości 
współczynnika aktywności zawodowej ludności w miastach i na wsi (odpowiednio 57,7% wobec 60,0%). 
W stosunku do 2015 r. miernik ten dla ludności miejskiej zwiększył się o 1,8 p.proc., a dla ludności wiej-
skiej – o 0,4 p.proc.

Współczynnik aktywności zawodowej przyjmował najwyższe wartości w grupie osób w wieku produk-
cyjnym, dla której w 2018 r. ukształtował się na poziomie 78,3% (wobec 75,5% w 2015 r.). Wśród osób 
w wieku produkcyjnym wyższe wartości tego współczynnika można było zaobserwować w zbiorowo-
ści mężczyzn. W 2018 r. jego wartość wyniosła tu 83,2% (w 2015 r. odpowiednio 80,7%) wobec 72,9% 
w grupie kobiet (w 2015 r. – 69,5%). Zdecydowanie niższe wartości miernik ten przyjmował wśród po-
pulacji ludzi młodych, tj. w wieku 15–24 lata oraz w grupie osób w wieku 50 lat i więcej. W 2018 r. warto-
ści tego współczynnika w omawianych grupach wyniosły odpowiednio 39,1% oraz 34,6% (wobec 39,6% 
i 34,5% w 2015 r.). 

Mapa 1.2.
Map 1.2.
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Współczynnik aktywności zawodowej osiągał najwyższe wartości wśród osób z wykształceniem wyż-
szym (w IV kwartale 2018 r. wynosił 82,1% wobec 79,7% w analogicznym okresie 2015 r.). Osoby legity-
mujące się najniższym wykształceniem, tj. gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym ce-
chowały się najniższą aktywnością na rynku pracy (omawiany współczynnik wyniósł dla tej grupy 16,3% 
w IV kwartale 2018 r. wobec 18,5% w IV kwartale 2015 r.).

Wskaźnik zatrudnienia, prezentujący relację osób pracujących i ludności w wieku 15 lat i więcej, jest 
miernikiem zaangażowania ludności w pracę. W 2018 r. w wielkopolskim jego wartość ukształtowała się 
na poziomie 57,5% (wzrost o 3,3 p.proc. w porównaniu z 2015 r.) i była niższa tylko od wskaźnika zano-
towanego w mazowieckim, w którym wyniósł 58,1%. W kraju zaobserwowano wzrost wskaźnika z pozio-
mu 51,9% w 2015 r. do 54,2% w 2018 r.
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W latach 2015–2018 wskaźnik zatrudnienia, podobnie jak współczynnik aktywności zawodowej, po-
zostawał wyższy w zbiorowości mężczyzn. W ciągu trzech lat zanotowano wzrost wskaźnika w tej 
grupie o 3,0 p.proc. do poziomu 66,6% w 2018 r., podczas gdy wśród kobiet wyniósł 48,9% (wzrost  
o 3,4 p.proc.). Wskaźnik zatrudnienia przyjmował wyższe wartości wśród mieszkańców wsi (58,9% 
w 2018 r. wobec 55,8% w 2015 r.) niż miast (56,3% wobec 52,9%). 

Wskaźnik zatrudnienia przyjmował najwyższe wartości w grupie osób w wieku produkcyjnym, dla któ-
rej w 2018 r. ukształtował się na poziomie 76,5% (wobec 71,0% w 2015 r.). Pomimo szybszego wzrostu 
wskaźnika w zbiorowości kobiet (w latach 2015–2018 o 6,4 p.proc., a wśród mężczyzn o 4,9 p.proc.), 
w 2018 r. w tej grupie zaobserwowano niższe jego wartości (71,1% wobec 81,4% w grupie mężczyzn). 
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Populację w wieku 15–24 lata cechował niższy wskaźnik zatrudnienia. W 2018 r. wśród osób młodych 
wyniósł on 36,6%, tj. o 3,4 p.proc. więcej niż w 2015 r. W badanym okresie w znaczący sposób zmieniała 
się dysproporcja pomiędzy wartościami wskaźnika zatrudnienia osób w wieku 15–24 lata według płci. 
W 2015 r. w zbiorowości mężczyzn osiągnął on poziom 40,9% a w grupie kobiet 25,0%, podczas gdy 
w 2018 r. dystans dzielący te dwie wielkości uległ znacznemu zmniejszeniu – wskaźnik wyniósł odpo-
wiednio 38,3% oraz 34,1%. 

Niski poziom wskaźnika zatrudnienia zaobserwowano również wśród osób w wieku 50 lat i więcej, 
a jego wartość dla tej grupy ukształtowała się w 2018 r. na poziomie 34,2% (wzrost o 0,9 p.proc. w po-
równaniu z 2015 r.). Inaczej niż w grupie osób młodych, dysproporcja pomiędzy wskaźnikiem zatrud-
nienia w grupie kobiet i mężczyzn w wieku 50 lat i więcej w latach 2015–2018 pozostawała na zbliżo-
nym poziomie. W całym badanym okresie kobiety miały większy problem z pozyskaniem zatrudnienia 
– wskaźnik zatrudnienia w tej grupie kształtował się na poziomie 26,2% w 2015 r. i 26,0% w 2018 r. wo-
bec odpowiednio 42,4% i 44,3% w zbiorowości mężczyzn. 

Najwyższą wartość wskaźnika zatrudnienia zanotowano w grupie osób legitymujących się wykształce-
niem wyższym (79,8% w 2018 r. wobec 77,2% w 2015 r.), a najniższą wśród osób z wykształceniem gim-
nazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (16,0% wobec 15,3%). 

Stopa bezrobocia, liczona jako udział osób bezrobotnych wśród aktywnych zawodowo, służy do mie-
rzenia natężenia bezrobocia. W 2018 r. w wielkopolskim miernik ten wyniósł 2,2% (spadek o 3,6 p.proc. 
w stosunku do 2015 r.), przy przeciętnej wartości w kraju na poziomie 3,8% (spadek o 3,7 p.proc.). W ca-
łym badanym okresie stopa bezrobocia spadała z roku na rok we wszystkim województwach, a w wiel-

Wykres 1.10.
Chart 1.10.

Wskaźnik zatrudnienia według płci i wieku  
Employment rate by sex and age
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kopolskim notowano najniższe jej wartości. Najwyższą stopę bezrobocia w 2018 r., podobnie jak w la-
tach poprzednich, zaobserwowano w podkarpackim (6,5%). 

Nieznacznie niższą stopę bezrobocia zanotowano w grupie mężczyzn, gdzie jej wartość w 2018 r. wy-
niosła 2,1% (spadek o 3,1 p.proc. w porównaniu z 2015 r.) wobec 2,3% w zbiorowości kobiet (spadek 
o 4,4 p.proc.). W podziale według miejsca zamieszkania niższą stopę bezrobocia zaobserwowano wśród 
mieszkańców wsi (1,8% w 2018 r. wobec 6,4% w 2015 r.) niż miast (2,5% wobec 5,4%). 
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W badanym okresie stopa bezrobocia osiągała najwyższe wartości w grupie osób w wieku 15–29 lat. 
Pomimo spadku w ciągu trzech lat o 6,7 p.proc. jej wartość utrzymywała się tu na poziomie wyższym 
od notowanego przeciętnie w województwie i w 2018 r. wyniosła 4,2%. Niższe wartości stopy bezro-
bocia zaobserwowano wśród osób w wieku 50 lat i więcej (1,2%, spadek o 2,4 p.proc. w stosunku do  
2015 r.), 40–49 lat (1,4%, spadek o 3,5 p.proc.) oraz 30–39 lat (2,3%, spadek o 2,4 p.proc.). Wśród bezro-
botnych według wykształcenia, najniższą stopę bezrobocia w 2018 r. zanotowano w grupie osób legity-
mujących się wykształceniem wyższym, gdzie wyniosła 1,8% (w 2015 r. – 4,0%). 

Na rynku pracy, oprócz pracujących i bezrobotnych, znajdują się także osoby bierne zawodowo.  
W 2018 r. grupa ta liczyła 1155 tys. osób. i w ciągu trzech lat zwiększyła się o 13,1% (był to największy 
wzrost wśród województw, w kraju spadek o 2,1%). W latach 2015–2018 liczba biernych zawodowo 
zmniejszyła się w jedenastu województwach, a największy spadek zanotowano w lubelskim (o 15,4%).

Mapa 1.4.
Map 1.4.

Stopa bezrobocia w 2018 r.
Unemployment rate in 2018
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W badanym okresie wzrost liczebności większy niż przeciętnie w województwie zanotowano w gru-
pie kobiet i wśród mieszkańców wsi (odpowiednio o 13,3% oraz o 16,8%). W zbiorowości mężczyzn 
obserwowano w tym czasie wzrost o 12,9%, a wśród mieszkańców miast – o 10,4%. W strukturze bier-
nych zawodowo w latach 2015–2018 przeważały kobiety (w 2018 r. ich udział wyniósł 62,8% wobec  
w 2015 r. – 62,7%). Osoby bierne zawodowo częściej zamieszkiwały w miastach, a ich udział wahał się 
od 57,5% w 2015 r. do 56,1% w 2018 r.

W latach 2015–2018 największy wzrost liczby biernych zawodowo odnotowano w grupie osób w wieku 
30–39 lat, gdzie wyniósł 28,8%. Zwiększyła się także liczba biernych zawodowo w wieku 50 lat i więcej 
(o 15,1%) oraz 15–29 lat (o 6,8%). Spadek (o 1,9%) zaobserwowano w tym czasie jedynie wśród osób 
w wieku 40–49 lat.

Wśród biernych zawodowo przeważały osoby w wieku 50 lat i więcej, których udział w 2018 r wyniósł 
68,1% (wobec 66,9% w 2015 r.). Ponad jedną piątą badanej zbiorowości stanowiły osoby w wieku  
15–29 lat (ich odsetek wahał się pomiędzy 22,9% w 2015 r. a 21,6% w 2018 r.). Mniejszy był udział osób 
w wieku 30–39 lat, który ukształtował się na poziomie 5,8% (wzrost o 0,7 p.proc. w stosunku do 2015 r.) 
oraz 40–49 lat – 4,5% (spadek o 0,7 p.proc.).

W ciągu trzech lat największy wzrost liczby biernych zawodowo zaobserwowano w grupie osób z wy-
kształceniem policealnym oraz średnim zawodowym (o 26,8%). Mniejszy przyrost zanotowano w tym 
czasie wśród osób z wykształceniem wyższym, gdzie wyniósł 14,3% oraz zasadniczym zawodowym – 
o 13,9%. Najmniejszy wzrost zaobserwowano w grupie osób legitymujących się wykształceniem gim-
nazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (o 7,4%), a także średnim ogólnokształcącym 
(o 6,2%).

Struktura biernych zawodowo w 2018 r. pozostawała na poziomie zbliżonym do notowanego w 2015 
r. W latach 2015–2018 w badanej zbiorowości przeważały osoby z wykształceniem gimnazjalnym, pod-
stawowym i niepełnym podstawowym, które w każdym badanym roku stanowiły ponad jedną trzecią 
biernych zawodowo (ich udział wahał się od 35,7% w 2015 r. do 33,9% w 2018 r.). Ponad jedną czwartą 
stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (26,3% w 2018 r. wobec 26,2% w 2015 r.). 
Mniejszy był udział osób z wykształceniem policealnym oraz średnim zawodowym, który w 2018 r. wy-
niósł 19,7% (wobec 17,5% w 2015 r.), a także średnim ogólnokształcącym – 10,4% (wobec 11,1%) oraz 
wyższym – 9,7% (wobec 9,6%). 

Wykres 1.11.
Chart 1.11.

Bierni zawodowo  
Economically inactive persons
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W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, bierni zawodowo jako główną przyczynę bierności 
wskazywali emeryturę (51,2%, w 2015 r. – 48,2%). W mniejszym stopniu na pozostawanie biernym zawo-
dowo miały wpływ: nauka i uzupełnianie kwalifikacji (odsetek osób wskazujących tę przyczynę wyniósł 
17,3% wobec 18,0% w 2015 r.), choroba, niepełnosprawność (14,2% wobec 14,9%), a także obowiązki 
rodzinne i związane z prowadzeniem domu, obejmujące opiekę nad dziećmi lub innymi osobami wy-
magającymi opieki oraz inne powody osobiste lub rodzinne (12,7% wobec 12,1%). Najmniejszy odsetek 
stanowiły osoby przekonane, że nie znajdą odpowiedniej pracy oraz osoby, które wyczerpały możliwości 
znalezienia pracy (w 2018 r. ich udział wyniósł odpowiednio 1,5% i 1,0% wobec 1,5% i 2,2% w 2015 r.).

Wśród biernych zawodowo w podziale według płci, zarówno w grupie mężczyzn jak i kobiet, emerytura 
pozostawała główną przyczyną bierności (w 2018 r. udziały w tych zbiorowościach wyniosły odpowied-
nio 51,4% i 51,0% wobec 49,1% i 47,7% w 2015 r.). Jako kolejną przyczynę bierności mężczyźni wska-
zywali naukę, uzupełnianie kwalifikacji (23,0% w 2018 r. wobec 21,8% w 2015 r.), podczas gdy w grupie 
kobiet były to obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu (18,8% wobec 17,7%). 
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a Kategoria obejmuje: opiekę nad dziećmi lub innymi osobami wymagającymi opieki oraz inne powody osobiste lub rodzinne.
a The category includes: looking after children or other persons requiring care and other personal or family reasons.

W 2018 r. w grupie biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, jako główne przyczyny bierności wy-
mienianie były: obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, które stanowiły 29,9% (wobec 
25,7% w 2015 r.), a także choroba, niepełnosprawność (28,3% wobec 27,1%) oraz nauka, uzupełnianie 
kwalifikacji (24,2% wobec 25,7%). W badanej zbiorowości w grupie mężczyzn główną przyczyną bier-
ności była choroba, niepełnosprawność, która stanowiła 40,3% (w 2015 r. – 39,8%), natomiast wśród 
kobiet były to obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, z udziałem na poziomie 46,9%  
(w 2015 r. – 39,4%). 

Jednym ze sposobów zapobiegania bierności zawodowej jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych 
poprzez uczenie się lub dokształcanie. Miernikiem, który pozwala ocenić poziom podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych populacji jest wskaźnik, prezentujący procentowy udział osób w wieku 25–64 lata 
uczących się i dokształcających się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku. W 2018 r. wskaźnik ten 

Wykres 1.12.
Chart 1.12.

Bierni zawodowo według płci oraz wybranych przyczyn bierności zawodowej w 2018 r. 
Economically inactive persons by sex and selected reasons for inactivity in 2018
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wyniósł w wielkopolskim 4,2% (wzrost o 1,8 p.proc. w stosunku do 2015 r.), przy średniej w kraju na po-
ziomie 5,7% (wzrost o 2,2 p.proc.). W ciągu trzech lat wzrost tego miernika zanotowano we wszystkich 
województwach, a najwyższy jego poziom w 2018 r. zaobserwowano w mazowieckim (8,6%).

Wcześniejsze wychodzenie z rynku pracy uwarunkowane jest wieloma aspektami, spośród których naj-
istotniejszą rolę odgrywa system emerytalny obowiązujący w Polsce. Nabycie odpowiednich uprawnień 
emerytalnych jest głównym czynnikiem determinującym dezaktywację zawodową. Zmiany ustawowe 
polegające na likwidacji wcześniejszych emerytur, reforma emerytalna z 2013 r. oraz zmiany regulacji 
prawnych wprowadzonych w 2016 r. spowodowały podwyższenie przeciętnego wieku przechodzenia 
na emeryturę. 

Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w województwie wielkopolskim średni wiek eme-
rytów, którym przyznano świadczenie zwiększył się z 61,9 lat w 2015 r. do 62,2 lat w 2018 r. (w kraju 
wzrost z 61,6 lat do 62,1 lat). Najpóźniej przechodzili na emeryturę mieszkańcy mazowieckiego (63,3 lat), 
a najniższy wiek wychodzenia z rynku pracy odnotowano w śląskim (61,3 lat). Przywrócony wiek eme-
rytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 lat dla kobiet jest zbliżony do wysokości rzeczywistego wieku przecho-
dzenia na emeryturę. W 2018 r. dla mężczyzn wyniósł on 64,8 lat, a dla kobiet – 60,7 lat. W przypadku 
mężczyzn w latach 2015–2018 obserwowano podniesienie wieku, w którym przyznawano emeryturę 
(o 1,3 roku), dla kobiet natomiast notowano niewielkie wahania z roku na roku (wzrost o 0,3 lat w 2016 r. 
i spadek o 0,3 lat w 2018 r.).

Zbiorowość emerytów, którym przyznano świadczenie w 2018 r. liczyła 29,6 tys. osób, tj. o 11,6 tys. 
więcej niż w 2015 r. Większy wzrost zanotowano w grupie kobiet (o 8,5 tys. do 18,9 tys. osób). Liczba 
mężczyzn zwiększyła się w tym czasie o 3,0 tys. do 10,7 tys. osób. Kobiety najczęściej na emeryturę 
przechodziły w wieku 60–64 lata (96,3% ogółu nowych emerytów wśród kobiet), natomiast mężczyźni 
rezygnowali z aktywności zawodowej z reguły w wieku 65–69 lat (89,7%).

Mapa 1.5.
Map 1.5.

Osoby dorosłe w wieku 25–64 lata uczestniczące w kształceniu lub szkoleniu w 2018 r.
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Source: data of the Social Insurance Institution.

1.3. Bezrobocie rejestrowane
1.3. Registered unemployment

Z punktu widzenia podaży pracy istotną kategorię stanowią bezrobotni, czyli potencjalni pracownicy. 
Źródłem informacji o bezrobociu, obok omówionego wyżej badania aktywności ekonomicznej ludności 
(BAEL), są rejestry powiatowych urzędów pracy (PUP). Przy gromadzeniu i opracowywaniu danych bada-
nia te wykorzystują odmienną metodologię, stosują też inną definicję osoby bezrobotnej, stąd rozbież-
ności między uzyskiwanymi tą drogą wynikami dotyczącymi choćby stopy bezrobocia. Pomimo tych 
różnic, ogólne dostrzegane tendencje są podobne. Wartość tego miernika według BAEL od lat lokuje 
wielkopolskie w czołówce województw, a od 2015 r. zapewnia mu 1. miejsce. Także stopa bezrobocia 
rejestrowanego, choć pod względem wartości z reguły nieco wyższa niż w badaniu aktywności ekono-
micznej, utrzymuje się na najniższym poziomie w kraju.

Wykres 1.13.
Chart 1.13.

Przeciętny wiek osób, którym przyznano emeryturę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Average age of persons who have been granted pension by the Social Insurance Institution
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W końcu grudnia 2018 r. ewidencja powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim obej-
mowała 50,9 tys. bezrobotnych, co stanowiło 5,3% ogółu takich osób zarejestrowanych w kraju. Licząc 
w liczbach bezwzględnych, najwięcej bezrobotnych było w Poznaniu (4,2 tys. osób) i powiecie koniń-
skim (3,9 tys. osób), jednak odniesienie tych wielkości do liczby mieszkańców obu powiatów dawało cał-
kowicie różny obraz bezrobocia na tych obszarach. W powiecie konińskim udział bezrobotnych w cy-
wilnej ludności aktywnej zawodowo, określany jako stopa bezrobocia rejestrowanego, był największy 
i sięgał 8,9%, podczas gdy w Poznaniu wynosił 1,2%. Podobną sytuację obserwowano w powiatach 
o najmniejszej liczbie bezrobotnych. W wolsztyńskim i śremskim, gdzie rejestry urzędów pracy obej-
mowały po ok. 0,4 tys. bezrobotnych, stopa bezrobocia wynosiła odpowiednio 1,4% i 1,9%, a w mię-
dzychodzkim i kępińskim, gdzie zarejestrowanych było po ok. 0,6 tys. bezrobotnych, ukształtowała się 
na poziomie odpowiednio 4,6% i 1,8%. Poza konińskim, w 2018 r. stosunkowo wysokim poziomem sto-
py bezrobocia (przynajmniej o 3,0 p.proc. wyższym od średniej wojewódzkiej) charakteryzowały się rów-
nież powiaty: słupecki (7,7%), złotowski (6,9%), chodzieski (6,8%) oraz Konin (6,2%). W 2015 r. do grupy 
powiatów o najwyższej wartości stopy bezrobocia zaliczał się jeszcze kolski. Relatywnie najmniejszym 
bezrobociem, obok Poznania i wolsztyńskiego, wyróżniał się powiat poznański (1,3%). W ciągu trzech lat 
w całym województwie bezrobocie zmniejszyło się o 42,4 tys., tj. o 45,5%. Liczbowo najwięcej bezrobot-
nych ubyło w Poznaniu (3,8 tys.) i powiecie konińskim (3,0 tys.). Natomiast największy względny spadek 
wystąpił w powiecie kolskim, gdzie liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 67,0%, a stopa bezrobocia ob-
niżyła się o 8,4 p.proc. (z 12,8% w 2015 r. do 4,4% w 2018 r.). Stosunkowo duży spadek liczby bezrobot-
nych obserwowano ponadto w śremskim (o 64,6%, przy spadku stopy bezrobocia o 3,6 p.proc.), wolsz-
tyńskim (odpowiednio o 60,9% i o 2,5 p.proc.) oraz wrzesińskim (odpowiednio o 60,3% i o 6,1 p.proc.). 
Znaczący spadek stopy bezrobocia (poza kolskim i wrzesińskim) zarejestrowano jeszcze w powiatach: 
konińskim (o 6,1 p.proc., przy ograniczeniu liczby bezrobotnych o 43,3%), złotowskim (o 5,2 p.proc., przy 
spadku liczby o 36,8%), średzkim (o 5,1 p.proc., przy spadku liczby o 45,0%), jarocińskim (o 5,1 p.proc., 
przy spadku liczby o 56,6%) oraz w Koninie (o 5,0 p.proc., przy spadku liczby o 43,6%). Najmniejsze zmia-
ny odnotowano w kępińskim, gdzie liczba bezrobotnych zmalała o 24,2%, przy spadku stopy bezrobocia 

Wykres 1.14.
Chart 1.14.
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o 0,8 p.proc.), gostyńskim (o 31,1% i o 2,9 p.proc.) oraz słupeckim (o 31,4% i o 3,6 p.proc.). W przypadku 
stopy bezrobocia minimalne zmiany wystąpiły także w Poznaniu (spadek o 1,2 p.proc., przy ograniczeniu 
liczby o 47,1%) i powiecie poznańskim (o 1,4 p.proc., przy spadku liczby o 44,5%).
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Wśród bezrobotnych w województwie przeważały kobiety. Chociaż w stosunku do 2015 r. ich liczba 
zmniejszyła się o 41,5%, to wobec większego spadku liczebności mężczyzn (o 50,9%), udział kobiet 
w zbiorowości bezrobotnych wzrósł o 4,1 p.proc. i w 2018 r. wyniósł 61,8%, o 5,8 p.proc. więcej niż prze-
ciętnie w kraju. Największą przewagę kobiet zanotowano w powiecie kościańskim, gdzie stanowiły 
69,4% ogółu bezrobotnych oraz (podobnie jak w 2015 r.) w ostrzeszowskim – 68,9%. Najbardziej wyrów-
nane proporcje w zbiorowości bezrobotnych według płci obserwowano natomiast w powiecie nowoto-
myskim – 53,1% oraz w Kaliszu – 55,0% (w 2015 r., obok tych dwóch powiatów, na podobnym poziomie 
kształtowały ponadto udziały bezrobotnych kobiet w Koninie i Poznaniu oraz w czarnkowsko-trzcia-
neckim, kaliskim i średzkim). Część spośród bezrobotnych kobiet stanowią matki, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Na poziomie województwa ich udział w 2015 r. wynosił średnio 
24,6%, a w 2018 r. wzrósł do 30,0%. W całym okresie objętym analizą największym odsetkiem kobiet nie-
podejmujących pracy po urodzeniu dziecka wyróżniał się powiat obornicki (średnio ok. 40%; od 39,4%  
w 2015 r. do 45,5% w 2017 r.), natomiast stosunkowo najmniej takich kobiet było zwykle wśród bezro-
botnych w powiecie wolsztyńskim (ok. 20%, z wyjątkiem 2017 r., gdy stanowiły 26,0%). W przeliczeniu 
na 10 tys. ludności liczba kobiet, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, w 2018 r. w wielkopol-
skim kształtował się na poziomie 27,0, przy średniej ogólnopolskiej 45,4. Wśród ogółu województw był 

Mapa 1.6.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2018 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Registred unemployment rate in 2018
As of 31st December
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to najniższy wskaźnik, podobnie jak w poprzednich latach (w 2015 r. 38,1 wobec 54,1 przeciętnie w Pol-
sce). Dla porównania w województwie kujawsko-pomorskim wskaźnik był niemal trzykrotnie wyższy 
(79,3 kobiet na 10 tys. ludności).

W populacji bezrobotnych więcej było osób, które poprzednio pracowały (89,9% wobec 86,6% w kra-
ju), a 5,8% z nich stanowiły osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W 2015 r. udział 
zwalnianych osób był nieco większy i kształtował się na poziomie 8,2%. Większość bezrobotnych nie po-
siadała prawa do zasiłku; w końcu grudnia 2018 r. w rejestrze powiatowych urzędów pracy było po-
nad 40,0 tys. takich osób, stanowiących 80,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, o 3,5 p.proc. mniej 
niż przeciętnie w kraju. W stosunku do 2015 r. udział ten zmniejszył się o 3,1 p.proc. Największy odsetek 
bezrobotnych bez prawa do zasiłku w 2018 r. stwierdzono w Koninie (88,0%) oraz w powiecie słupec-
kim (87,1%). W 2015 r. udział tej kategorii bezrobotnych w wymienionych powiatach był nieco większy 
(odpowiednio 89,8% i 87,5%), ale jeszcze większy odsetek bezrobotnych bez prawa do zasiłku stwier-
dzono wówczas w dwóch innych powiatach podregionu konińskiego – w kolskim (91,3% wobec 82,9%  
w 2018 r.) i konińskim (90,0% wobec 80,7%). 

Bezrobotni, będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w końcu grudnia 2018 r. stanowili 82,2% 
ogółu zarejestrowanych. W porównaniu z rokiem 2015 ich odsetek zmniejszył się o 3,5 p.proc., a liczba 
o 47,7%, przy czym w przypadku liczby spadek dotyczył większości kategorii. Największe zmiany zaob-
serwowano w grupie długotrwale bezrobotnych (pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem czasu odbywania stażu i przy-
gotowania zawodowego). W ciągu trzech lat liczebność tej grupy zmalała o 52,3%, a udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych spadł o 6,2 p.proc. Pomimo tego spadku, wśród zarejestrowanych ogółem osoby 
długotrwale pozostające bez pracy wciąż stanowiły grupę najbardziej liczną (42,9%). Zmalał odsetek 
bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia (z 31,4% do 27,6%, w tym poniżej 25 roku życia z 16,7% 
do 13,5%) oraz powyżej 50 roku życia (z 26,3% do 25,8%). Wzrosły natomiast udziały bezrobotnych po-
siadających co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 roku życia (z 17,2% do 23,2%), korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej (z 2,2% do 3,6%), niepełnosprawnych (z 7,8% do 8,0%) oraz posiadają-
cych dziecko niepełnosprawne w wieku do 18 roku życia (z 0,1% do 0,3%). 

Bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodych, którzy nie przekroczyli 35 roku życia. W końcu 
grudnia 2018 r. zarejestrowani bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stanowili 13,5% (w 2015 r. 
16,7%), a odsetek osób w wieku 25–34 lata wyniósł 29,0% (wcześniej 28,3%). W przypadku kobiet 
udział tej grupy był większy i wyniósł 34,8% (wobec 32,9% w 2015 r.). Udział osób w wieku 35–44 lata 
kształtował się na poziomie 23,5% (wzrost z 20,6% w 2015 r.), odsetek bezrobotnych z grupy 45–54 
lata wyniósł 17,1% (spadek z 17,7%), a w wieku 55 lat i więcej – 17,0% (wzrost z 16,8%). W porównaniu  
z 2015 r. liczebność bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich grupach wiekowych, najbardziej w naj-
młodszej – poniżej 25 lat i najstarszej – 55 lat i więcej (odpowiednio o 56,0% i o 44,7%). Najtrudniejszą 
sytuację na rynku pracy mieli młodzi ludzie z powiatów pleszewskiego i słupeckiego, gdzie osoby w wie-
ku poniżej 35 roku życia stanowiły blisko połowę ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W 2015 r. po-
nad 50 procentowy udział młodych w populacji bezrobotnych stwierdzono w pięciu powiatach. Oprócz 
pleszewskiego i słupeckiego były to: kolski, koniński i nowotomyski. W ostatnim z wymienionych powia-
tów odsetek młodych bezrobotnych w ciągu trzech lat zmniejszył się o 9,6 p.proc.
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Z perspektywy poziomu wykształcenia, najmocniej zagrożone bezrobociem są osoby legitymujące 
się wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i niższym. W 2018 r. udziały tych grup 
bezrobotnych kształtowały się na poziomie 29,0% i 25,2% (w przypadku mężczyzn nieco wyżej – 34,7% 
i 30,9%) i nie odbiegały znacząco od obserwowanych w poprzednich latach. Największy odsetek bezro-
botnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (powyżej 35%) odnotowano w powiatach: grodzi-
skim, nowotomyskim, chodzieskim i gostyńskim (w 2015 r. bezrobocie na tym poziomie obserwowano 
w trzech powiatach: grodziskim, chodzieskim oraz wolsztyńskim). Najwięcej bezrobotnych z wykształ-
ceniem gimnazjalnym lub niższym (po ok. 32% ogółu zarejestrowanych w powiecie) stwierdzono 
w średzkim i złotowskim oraz w Kaliszu (podobnie jak w 2015 r.). Najmniej liczną zbiorowość bezrobot-
nych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem średnim ogólnokształcącym (10,0%) oraz wyż-
szym (13,9%), jednak w obu przypadkach odsetek takich osób był większy niż w 2015 r. (odpowiednio  
o 0,5 p.proc. i o 1,7 p.proc.). Najwięcej bezrobotnych z wyższym wykształceniem było w Poznaniu 
i powiecie poznańskim, gdzie stanowili oni odpowiednio 30,2% oraz 22,9% wszystkich bezrobotnych 
(w 2015 r. 25,7% i 19,9%).

Wykres 1.15.

Chart 1.15.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i wieku
Stan w dniu 31 grudnia
Structure of registered unemployed persons by sex and age
As of 31st December
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Wciąż duży problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia. W końcu grudnia 2018 r. najlicz-
niejszą grupę wśród zarejestrowanych bezrobotnych tworzyły osoby niepracujące przez ponad 1 rok 
– 30,9%, w tym 17,8% stanowili pozostający bez pracy dłużej niż 24 miesiące (w 2015 r. odpowiednio 
34,0% i 19,6%). Długotrwałe bezrobocie częściej występuje wśród kobiet; odsetek kobiet pozostających 
bez pracy ponad 2 lata wyniósł 19,8%, podczas gdy wśród bezrobotnych mężczyzn odsetek ten wyniósł 
14,6% (w 2015 r. było to odpowiednio 22,2% i 16,1%). Najmniej liczna była grupa bezrobotnych pozo-
stających bez pracy stosunkowo krótko, tj. do 1 miesiąca – 13,9% (wcześniej 12,4%). W 2015 r. problem 
długotrwałego bezrobocia najmocniej dotykał mieszkańców powiatów: kolskiego, Konina, konińskiego, 
wrzesińskiego, średzkiego i chodzieskiego, gdzie bezrobotni pozostający bez pracy dłużej niż 12 mie-
sięcy stanowili ponad 40,0% zarejestrowanych. Znaczne ograniczenie bezrobocia w kolskim i wrzesiń-
skim (o ponad 60%) miało wpływ również na poziom długotrwałego bezrobocia na tych obszarach. 
W ciągu trzech lat odsetek osób pozostających bez pracy ponad rok zmniejszył się tam odpowiednio  
o 30,3 p.proc. w kolskim (do 16,0%) oraz o 19,8 p.proc. we wrzesińskim (do 22,2%). Spadek zanotowano 
także w pozostałych wymienionych powiatach, m.in. w Koninie (o 6,9 p.proc.), chodzieskim o 6,4 p.proc. 
i średzkim o 5,9 p.proc. W konińskim udział bezrobotnych pozostających bez pracy ponad rok zmniejszył 
się w stosunku do 2015 r. o 3,6 p.proc., ale w 2018 r. wciąż należał do największych w województwie 
(38,5%). Wzrost udziału tej kategorii bezrobotnych zaobserwowano natomiast m.in. w powiatach kępiń-
skim (do 40,3%) i gostyńskim (do 39,2%). 

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe, najbardziej zagrożone bezrobociem są osoby bez stażu 
pracy lub ze stażem do 1 roku. W 2018 r. wśród zarejestrowanych bezrobotnych osoby z najkrótszym 
stażem stanowiły 26,2%, tj. o 2,0 p.proc. mniej niż w 2015 r., przy czym odsetek osób bez stażu w ciągu 
trzech lat zmniejszył się o 2,5 p.proc. (do 10,1%), natomiast udział bezrobotnych ze stażem do 1 roku 
wzrósł o 0,5 p.proc. (do 16,1%). W 2015 r. największe zagrożenie bezrobociem w tej kategorii bezrobot-
nych obserwowano w powiatach, gdzie osoby z najmniejszym doświadczeniem zawodowym lub niepo-
siadające go w ogóle stanowiły ponad 30% ogółu zarejestrowanych tam bezrobotnych. Wówczas były 
to powiaty: kaliski, słupecki, kolski, ostrzeszowski, koniński, pleszewski, średzki i obornicki. Po trzech la-
tach nadal w tej grupie pozostały cztery powiaty: słupecki, gdzie udział bezrobotnych wyróżniających 
się najkrótszym stażem pracy (lub bez doświadczenia zawodowego) wyniósł 33,3%, kolski – 31,4%, ka-
liski – 31,1% i pleszewski – 30,3%, a dołączył do nich Poznań z udziałem 30,4% (wobec 28,5% w 2015 r.). 
W ciągu trzech lat najbardziej zwiększył się odsetek bezrobotnych posiadających staż od 1 do 5 lat  

Wykres 1.16.

Chart 1.16.

Struktura bezrobotnych zarejestrowanych według płci i poziomu wykształcenia
Stan w dniu 31 grudnia
Structure of registered unemployed persons by sex and education level
As of 31st December
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(o 2,1 p.proc. do 26,1%) oraz od 5 do 10 lat (o 1,3 p.proc. do 16,8%). Mniejszy niż w 2015 r. był nato-
miast odsetek osób z najdłuższym – ponad 30 letnim – stażem (4,6%; spadek o 0,7 p.proc.). W 2015 r. 
w siedmiu powiatach udział bezrobotnych z tej kategorii przekraczał 7% (przy średniej dla województwa 
5,3%). Były to powiaty: śremski, międzychodzki, wolsztyński, poznański, kępiński, jarociński oraz Poznań. 
W 2018 r. liczebność tej kategorii zmniejszyła się o połowę, a ponad 7 procentowy udział w populacji 
bezrobotnych osób z najdłuższym stażem pracy utrzymywał się tylko w powiatach: wolsztyńskim i ja-
rocińskim oraz w nowotomyskim, gdzie w stosunku do 2015 r. odnotowano wzrost udziału o 0,4 p.proc.

W całym roku 2018 powiatowe urzędy pracy w województwie wielkopolskim zarejestrowały łącznie 
112,6 tys. nowych bezrobotnych, którzy stanowili 6,8% wszystkich rejestrujących się w kraju. Liczba 
ta była o 35,2% mniejsza niż 2015 r. Wśród bezrobotnych rejestrujących się w kolejnych miesiącach  
2018 r. więcej było kobiet. Największą przewagę obserwowano w lipcu, sierpniu i we wrześniu, gdy ko-
biety stanowiły ponad 56% bezrobotnych, natomiast najbardziej wyrównane proporcje odnotowano 
w styczniu, gdy udział kobiet wyniósł 50,6%. Większość bezrobotnych (79,5%) stanowiły osoby rejestru-
jące się po raz kolejny. Najwięcej rejestracji nowych bezrobotnych dokonano w styczniu (12,0 tys.), a naj-
mniej w maju (8,1 tys.). Rejestrujących się po raz pierwszy najwięcej było we wrześniu (2,9 tys.), nato-
miast najmniej takich osób zgłosiło się w urzędach pracy w grudniu (1,3 tys.). Styczeń stanowił szczyt 
rejestracji bezrobocia dla większości (21) powiatów. W przypadku mężczyzn było ich nawet więcej (26). 
Natężenie rejestracji kobiet było bardziej zróżnicowane. Na poziomie województwa najwięcej kobiet 
również zarejestrowało się w styczniu, ale taką sytuację zaobserwowano w 10 powiatach (m.in. w Kali-
szu, Koninie i Lesznie, kolskim, konińskim i poznańskim). Dla 10 innych jednostek terytorialnych szczyt 
rejestracji bezrobotnych kobiet nastąpił we wrześniu (m.in. w chodzieskim, gnieźnieńskim, słupeckim 
i szamotulskim), a w 6 powiatach (m.in. w Poznaniu, pilskim i kościańskim) – w październiku.

W kolejnych miesiącach 2018 r. z ewidencji bezrobotnych wyłączono w sumie 120,6 tys. osób (6,8% 
wszystkich wyrejestrowanych w kraju), o 38,8% mniej niż w 2015 r. Prawie połowa z nich (58,8 tys. osób, 
tj. 48,7%) została wyrejestrowana na skutek podjęcia pracy (w 2015 r. udział tej grupy wynosił 50,3%). 
Wskutek niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy z ewidencji bezrobotnych w ciągu roku wyłą-
czono 22,2 tys. osób, tj. 18,4% (w 2015 r. 20,2%). W związku z rozpoczęciem szkolenia lub stażu u pra-
codawców wyrejestrowano 12,9 tys. bezrobotnych, czyli 10,7% (w 2015 r. 11,6%), w wyniku dobrowol-
nej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 8,7 tys. osób, tj. 7,2% (w 2015 r. 5,7%), w efekcie nabycia praw 
do świadczenia przedemerytalnego – 1,1 tys. osób, tj. 0,9% (w 2015 r. 1,4%), a praw emerytalnych lub 
rentowych – 0,6 tys. osób, tj. 0,5% (w 2015 r. 0,8%).

Najwięcej bezrobotnych wyrejestrowano w kwietniu 2018 r. (11,5 tys. osób), a także w październi-
ku i marcu (po 11,3 tys.) oraz we wrześniu (11,2 tys.). W przekroju powiatowym oznaczało to: w kwiet-
niu maksimum wyrejestrowań w 8 powiatach (m.in. w konińskim, kolskim, złotowskim i gostyńskim), 
we wrześniu – w 7 (m.in. w słupeckim, średzkim, rawickim i szamotulskim), w październiku – również 
w 7 (m.in. w gnieźnieńskim, ostrowskim, tureckim i czarnkowsko-trzcianeckim), a w marcu – w 6 (m.in. 
w Poznaniu i poznańskim oraz pilskim). Z powodu podjęcia pracy najwięcej wyrejestrowań odnotowa-
no we wrześniu, gdy maksymalny odpływ bezrobotnych dotyczył 11 powiatów, a także w kwietniu, gdy 
szczyt wyrejestrowań nastąpił w 9 powiatach. W przypadku mężczyzn miesiącem, w którym najwięcej 
osób wykreślono z rejestru bezrobotnych w związku z podjęciem pracy był kwiecień. Maksymalną liczbę 
wyrejestrowań stwierdzono wtedy w 10 powiatach, zwłaszcza z podregionu konińskiego (m.in. w kol-
skim, konińskim, słupeckim, tureckim i wrzesińskim oraz w Koninie). Najwięcej bezrobotnych kobiet 
pracę podjęło we wrześniu. Szczyt wyrejestrowań obserwowano wówczas w 16 powiatach (m.in. w cho-
dzieskim, gnieźnieńskim, kościańskim, ostrzeszowskim, poznańskim, rawickim i śremskim oraz w Koni-
nie i Lesznie).

Wskaźnik płynności rynku pracy, będący stosunkiem liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę 
w danym okresie do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2018 r. wyniósł 52,2% wobec 
57,0% w 2015 r. W ujęciu terytorialnym sytuacja najkorzystniej przedstawiała się w powiatach rawickim 
i gostyńskim, gdzie wskaźnik przekroczył 60%, natomiast relatywnie najgorzej było w powiecie pilskim, 
gdzie wskaźnik płynności nie osiągnął 40%. Analiza miesięcznego ruchu bezrobotnych w kolejnych la-
tach wskazuje na wyraźną sezonowość tego zjawiska. Najgorzej sytuacja kształtowała się zwykle na po-
czątku roku, kiedy obserwowano duży napływ bezrobotnych, przy mniejszej niż w następnych miesią-
cach liczbie wyrejestrowań. Wyraźny wzrost wskaźnika płynności w miesiącach wiosennych, a potem, 
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po letnim spowolnieniu, ponownie we wrześniu i październiku, potwierdza znaczącą liczbę rejestrowa-
nych w tym czasie podjęć pracy w stosunku do nowych rejestracji.

1.4. Pracujący i zatrudnieni
1.4. Employed persons and employees

Źródłem informacji o stanie, strukturze pracujących, ruchu zatrudnionych są wyniki badań statystycz-
nych prowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny oraz szacunki. W ramach prowadzonych badań 
obserwacją objęte są różne zbiorowości. 

Pierwszą analizowaną populację tworzą pracujący w gospodarce narodowej (łącznie z pracującymi 
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie). Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. omawiana 
zbiorowość pracujących ukształtowała się na poziomie 1563,8 tys. osób, a w porównaniu z 2015 r. zwięk-
szyła się o 8,0% (w grupie mężczyzn wzrost wyniósł 8,6% wobec 7,2% w zbiorowości kobiet).

W kraju zaobserwowano w tym czasie wzrost na poziomie 7,7% (w grupie mężczyzn o 8,5%, a wśród 
kobiet o 6,7%). W latach 2015–2018 wzrost liczby pracujących zanotowano we wszystkich wojewódz-
twach, w tym największy w pomorskim (o 11,3%, w zbiorowości mężczyzn wzrost wyniósł 11,5%, 
a w grupie kobiet – 11,1%). Województwem o najmniejszym przyroście liczby pracujących w badanym 
okresie było świętokrzyskie, gdzie wyniósł 4,3% (wśród mężczyzn 4,6%, a w zbiorowości kobiet 4,0%). 

W całym badanym okresie pracujący w wielkopolskim stanowili 10,0% wszystkich pracujących w kraju, 
co plasowało je na 3. miejscu po mazowieckim (17,0%) i śląskim (11,3%).

W latach 2015–2018 we wszystkich województwach w zbiorowości pracujących zanotowano niewiel-
ką przewagę liczebną mężczyzn. Województwami, w których ta przewaga była największa były wiel-
kopolskie i śląskie, gdzie odsetek pracujących mężczyzn wyniósł 54,2% (w 2015 r. odpowiednio 53,8% 
i 54,1%). Województwami, w których udziały płci w zbiorowości pracujących były najbardziej proporcjo-
nalne, były lubelskie i mazowieckie (51,6% mężczyzn wobec 48,4% kobiet).

Wykres 1.17.
Chart 1.17.
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W 2018 r. w wielkopolskim w przeliczeniu na 1000 ludności przypadało 448 pracujących wobec 417 
w 2015 r. (w kraju odpowiednio 407 wobec 377). Miernik ten w ciągu trzech lat wzrósł we wszystkich 
województwach, a wartość wyższą niż w wielkopolskim przyjął tylko w mazowieckim, gdzie w 2018 r. 
na 1000 ludności przypadało 492 pracujących (w 2015 r. 450). Najniższą wartość tego wskaźnika zanoto-
wano w warmińsko-mazurskim, tj. 320 pracujących na 1000 ludności (wobec 301 w 2015 r.).
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Stan w dniu 31 grudnia
Employed persons per 1000 population in 2018
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W badanym okresie większość osób wybierała pracę w sektorze prywatnym – w 2018 r. pracowało 
tu 84,0% badanej zbiorowości (wzrost o 1,2 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). Wśród pracujących 
w sektorze prywatnym przeważali mężczyźni (w 2018 r. ich udział wyniósł 58,2%, o 0,3 p.proc. więcej niż  
w 2015 r.), a w sektorze publicznym – kobiety (w 2018 r. stanowiły one 67,1%, wzrost o 1,2 p.proc. w sto-
sunku do 2015 r.).

W latach 2015–2018 najwięcej osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym. W ciągu trzech lat 
liczba pracujących w tej sekcji zwiększyła się o 9,1%, a udział w badanej zbiorowości wyniósł w 2018 r. 
23,3% (wobec 23,0% w 2015 r.). Liczną grupę stanowili pracujący w handlu; naprawie pojazdów samo-
chodowych oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (ich odsetek w 2018 r. wyniósł odpowied-
nio 16,8% i 13,6% wobec 16,9% i 14,8% w 2015 r.). W sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych 
w badanym okresie liczba pracujących zwiększyła się o 7,4%, natomiast w rolnictwie, leśnictwie, łowiec-
twie i rybactwie zaobserwowano w tym czasie spadek liczebności o 0,6%. W 2018 r. odsetek pracujących 
w edukacji wyniósł 7,0%, tj. o 0,3 p.proc. mniej niż w 2015 r. (przy wzroście liczebności tej grupy o 4,7%). 
Udział pracujących w budownictwie ukształtował się na poziomie 6,6% (wobec 6,2% w 2015 r.), a liczba 
osób w tej grupie zwiększyła się w ciągu trzech lat o 15,1%. W transporcie i gospodarce magazynowej 
pracę podjęło 6,5% wszystkich pracujących (w 2015 r. 5,8%), a ich liczba zwiększyła się o 19,8%. Przy-
rost liczby pracujących w transporcie i gospodarce magazynowej w latach 2015–2018 był największy 
spośród wszystkich sekcji. Wysokie wzrosty zanotowano w tym czasie także w informacji i komunikacji 
(o 18,1%) oraz pozostałej działalności usługowej (o 15,4%), choć odsetek pracujących w tych sekcjach 
nie był znaczący (w 2018 r. odpowiednio 1,9% i 1,8%). W badanym okresie liczba pracujących zmniej-
szyła się jedynie w dwóch sekcjach – oprócz rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa była to działal-
ność finansowa i ubezpieczeniowa (spadek wyniósł 2,3%, a udział pracujących w tej sekcji zmniejszył się 
z 1,8% w 2015 r. do 1,7% w 2018 r.).
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Struktura pracujących według płci i sekcji
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Struktura pracujących w podziale według sekcji, różni się w zbiorowości mężczyzn i kobiet. Mężczyźni 
częściej pracowali w przetwórstwo przemysłowym (w 2018 r. w omawianej grupie odsetek pracujących 
w tej sekcji wyniósł 28,0% wobec 17,7% w zbiorowości kobiet, w 2015 r. odpowiednio 28,2% wobec 
17,0%). Podobną tendencję można zaobserwować w budownictwie (w 2018 r. w zbiorowości mężczyzn 
udział pracujących w tej sekcji ukształtował się na poziomie 10,9% wobec 1,6% wśród kobiet, w 2015 r. 
odpowiednio 10,2% wobec 1,5%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (odpowiednio w 2018 r. 
9,1% wobec 3,3%, oraz w 2015 r. 8,3% wobec 2,9%). Kobiety częściej decydowały się na pracę w handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych (w 2018 r. w omawianej grupie odsetek pracujących w tej sekcji 
wyniósł 19,0% wobec 14,9% w zbiorowości mężczyzn, w 2015 r. odpowiednio 19,5% wobec 14,6%). Czę-
ściej także wybierały pracę w edukacji (w 2018 r. w zbiorowości kobiet odsetek pracujących w tej sekcji 
ukształtował się na poziomie 12,1% wobec 2,8% w grupie mężczyzn, w 2015 r. odpowiednio 12,3% wo-
bec 2,9%) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (odpowiednio w 2018 r. 8,1% wobec 1,7% oraz 
w 2015 r. 8,0% wobec 1,7%). 

Informacje o pracujących w przekroju powiatowym dotyczą podmiotów gospodarczych, w któ-
rych liczba pracujących przekracza 9 (z pracującymi w gospodarstwach indywidualnych w rolnic-
twie). W tym ujęciu liczba pracujących w wielkopolskim według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. wynio-
sła 1182,4 tys., co oznacza, że na 1000 ludności przypadało 338 pracujących wobec 319 osób w 2015 r. 
(w kraju odpowiednio 313 wobec 293). Najwyższą wartość tego miernika zanotowano w powiecie kę-
pińskim (473 osoby; 418 w 2015 r.), a stosunkowo wysoki jego poziom odnotowano również w Poznaniu 
(468 osób; 441 w 2015 r.), powiecie wolsztyńskim (388 osób; 361 w 2015 r.) oraz złotowskim (364 osoby; 
305 w 2015 r.). Relatywnie najmniej pracujących przypadało na 1000 ludności w powiatach: między-
chodzkim (228 osób wobec 217 w 2015 r.), wągrowieckim (236 osób wobec 227) i konińskim (239 osób 
wobec 246). Koniński był jednym z dwóch powiatów, w którym w badanym okresie wskaźnik ten obniżył 
się, a spadek zanotowano także w powiecie szamotulskim (312 osób w 2018 r. wobec 315 w 2015 r.).
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Znacznie bardziej zróżnicowany obraz powiatów województwa wielkopolskiego występuje w ujęciu 
pracujących według rodzajów działalności. W 2018 r. na 1000 mieszkańców przypadało przeciętnie, 
podobnie jak w 2015 r., 61 pracujących w sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo. Najwyższy 
wskaźnik odnotowano w powiatach: kaliskim (187 osób; podobnie jak w 2015 r.), kolskim (122 osoby; 
120 w 2015 r.), a także ostrzeszowskim i grodziskim (po 118 osób; w 2015 r. odpowiednio 120 i 122).

Znacznie wyższe wartości miernik ten osiągał w przemyśle i budownictwie – na 1000 mieszkańców 
przypadało przeciętnie 112 pracujących w tych sekcjach (wobec 104 w 2015 r.). Najwyższy poziom 
wskaźnika zaobserwowano w powiatach: kępińskim (289 osób; 246 w 2015 r.), wrzesińskim (177 osób; 
125 w 2015 r.), nowotomyskim (165 osób; 145 w 2015 r.), szamotulskim (148 osób; 137 w 2015 r.) oraz 
ostrowskim i chodzieskim (po 146 osób; w 2015 r. odpowiednio 127 i 123). W sekcjach: handel; napra-
wa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia 
oraz informacja i komunikacja, w przeliczeniu na 1000 ludności, pracowały średnio 74 osoby wobec 
65 w 2015 r. Najwyższy poziom tego miernika zanotowano w powiecie złotowskim (153 osoby; 104  
w 2015 r.), Poznaniu (134 osoby; 123 w 2015 r.) i poznańskim (132 osoby; 119 w 2015 r.), a na stosun-
kowo wysokim poziomie ukształtował się także w wolsztyńskim (98 osób; 78 w 2015 r.) oraz w Kaliszu 
(91 osób; 82 w 2015 r.). Na 1000 mieszkańców wielkopolskiego w 2018 r. przypadało, podobnie jak  
w 2015 r., 9 pracujących w sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsługa ryn-
ku nieruchomości. Wysoki poziom wskaźnika zaobserwowano w Poznaniu (28 osób; podobnie jak  
w 2015 r.), powiecie rawickim (16 osób; tak samo jak w 2015 r.), Lesznie (15 osób; podobnie jak w 2015 r.) 

Mapa 1.8.

Map 1.8.

Pracujący na 1000 ludności według powiatów w 2018 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Employed persons per 1000 population by powiats in 2018
As of 31st December

Wzrost/spadek w porównaniu
z 2015 r.

Increase/decrease in relation
to 2015

321 – 340

341 –

361 –

360

473

281 – 320

–228 280

Polska = 313
Wielkopolskie = 338

Poland

-7,6

20,0

69,4

40,0

w pkt.
in points



45

rozdział 1. podaż pracy

oraz Koninie (12 osób; 14 w 2015 r.). W pozostałych usługach (obejmujących sekcje: działalność pro-
fesjonalna, naukowa i techniczna, administrowanie i działalność wspierająca, administracja publicz-
na i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalność usługowa) 
w przeliczeniu na 1000 ludności pracowały średnio 84 osoby (80 w 2015 r.). Najwyższe wartości wskaźnik 
przyjmował w miastach na prawach powiatu: Poznaniu (208 osób; 196 w 2015 r.), Koninie (121 osób; 113  
w 2015 r.), Lesznie (120 osób; 107 w 2015 r.) i Kaliszu (116 osób; 104 w 2015 r.).

W podmiotach gospodarki narodowej, w których liczba pracujących przekracza 9, w latach 2015–2018 
nie odnotowano istotnych zmian w strukturze pracujących według grup sekcji. W 2018 r. w wielkopol-
skim 33,1% (32,6% w 2015 r.) pracujących koncentrowało się w przemyśle i budownictwie. Pozostałe 
usługi skupiały 24,8% ogółu pracujących (wobec 25,1% w 2015 r.), sekcje: handel; naprawa pojazdów 
samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja 
i komunikacja – 21,7% (20,3% w 2015r.), a rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 17,9% (19,2% 
w 2015 r.). Najmniej liczną zbiorowość tworzyli pracujący w działalności finansowej i ubezpieczenio-
wej oraz obsłudze rynku nieruchomości, którzy w 2018 r. stanowili 2,5% omawianej grupy (wobec 2,8% 
w 2015 r.).

W 2018 r. przemysł i budownictwo dominowały w 25 powiatach (w 2015 r. w 21), a do powiatów o naj-
większym udziale pracujących w tych sekcjach należały: kępiński (61,1%, w 2015 r. 58,8%), wrzesiński 
(50,4%, w 2015 r. 44,6%) i chodzieski (50,3%, w 2015 r. 47,7%). Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybac-
two przeważało w 7 powiatach (w 2015 r. w 11), najbardziej w kaliskim (60,0% wobec 63,2% w 2015 r.) 
i konińskim (46,7% wobec 45,4%). Udział pozostałych usług w strukturze pracujących największy był 
w Poznaniu i Koninie (odpowiednio 44,5% i 35,3% wobec 44,4% i 35,7% w 2015 r.), a sekcji: handel; na-
prawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia 
oraz informacja i komunikacja – w powiecie złotowskim (42,0% wobec 34,2%).

Kolejna badana grupa obejmuje pracujących w głównym miejscu pracy, według siedziby jednostki, 
w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Według stanu w dniu 31 grud-
nia 2018 r., badana populacja objęła 1061,8 tys. osób, a w stosunku do 2015 r. zwiększyła się o 11,4% 
(w kraju wzrost o 7,9%). Największą zbiorowość tworzyły osoby pracujące w jednostkach o liczbie pra-
cujących 250 i więcej (w 2018 r. było to 46,1%, tj. o 2,0 p.proc. więcej niż w 2015 r., przy wzroście liczeb-
ności tej grupy w ciągu trzech lat o 16,3%). Mniejszy udział pracujących zaobserwowano w zakładach, 
w których pracowało do 49 osób (27,4% w 2018 r., spadek o 1,4 p.proc. w porównaniu z 2015 r., przy 
wzrości liczebności na poziomie 6,0%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących od 50 do 249 (26,5%, 
spadek o 0,5 p.proc. w stosunku do 2015 r. przy wzroście liczebności tej grupy 9,1%).

W 2018 r. w zbiorowości pracujących 99,1% stanowiły osoby zatrudnione na podstawie stosunku pra-
cy (wzrost o 0,3 p.proc. w porównaniu z 2015 r.), a ich liczba w ciągu trzech lat zwiększyła się o 11,7%. 
Grupa właścicieli, współwłaścicieli i bezpłatnie pomagających członków rodzin stanowiła 0,6% 
badanej zbiorowości (spadek o 0,2 p.proc.), a w badanym okresie odnotowano zmniejszenie ich liczby 
o 9,1%. Wśród pracujących znajdowali się także członkowie spółdzielni produkcji rolniczej, których 
udział wyniósł 0,2% wobec 0,3% w 2015 r. (ich liczba w latach 2015–2018 obniżyła się o 23,8%). 

Liczba osób pracujących w porze nocnej wyniosła 136,2 tys. osób, a w badanym okresie zwiększyła 
się o 23,3%. Wzrósł także ich udział w zbiorowości pracujących w głównym miejscu pracy ogółem –  
o 1,2 p.proc. do 12,8% w 2018 r. Wśród pracujących w porze nocnej przeważali mężczyźni, którzy  
w 2018 r. stanowili 60,9% (spadek w porównaniu z 2015 r. o 0,5 p.proc.), a ich liczba zwiększyła się w cią-
gu trzech lat o 22,2%. Kobiety stanowiły 39,1% badanej grupy (o 0,5 p.proc. więcej), przy wzroście ich 
liczby w o 25,0%. W kraju w badanym okresie liczba pracujących w porze nocnej zwiększyła się o 2,6% 
(wśród mężczyzn wzrost wyniósł 4,4%, natomiast w grupie kobiet zanotowano spadek o 0,3%), a udział 
tej zbiorowości zmniejszył się o 0,6 p.proc. do 11,9% w 2018 r.



46

chapter 1. labour supply

%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Wielkopolskie Polska
Poland

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,5

Na rynku pracy znajdowały się także osoby, z którymi zawarto umowę zlecenia (w okresie od 1 stycznia 
do 31 grudnia roku sprawozdawczego), a nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy. 
W 2018 r. ich liczba w wielkopolskim wyniosła 98,9 tys. osób, a w badanym okresie zanotowano jej nie-
wielki wzrost (o 0,1%, w kraju spadek o 1,8%). W grupie kobiet wzrost wyniósł 0,8% (w kraju 1,0%), na-
tomiast w zbiorowości mężczyzn zaobserwowano spadek o 0,8% (w kraju o 4,4%). W omawianej zbio-
rowości przeważały kobiety, a ich odsetek w badanym okresie wzrósł o 0,5 p.proc. do 54,3% w 2018 r. 
(w kraju zaobserwowano przewagę mężczyzn, jednakże ich udział obniżył się w tym czasie o 1,4 p.proc. 
do 51,7% w 2018 r.).

Większość osób, z którymi zawarto umowę zlecenia, a nie były nigdzie zatrudnione na podstawie sto-
sunku pracy, wykonywała pracę w ramach administrowania i działalności wspierającej (w 2018 r. udział 
pracujących w tej sekcji wyniósł 41,6% wobec 40,7% w 2015 r.). Częściej taki rodzaj pracy wybiera-
ły kobiety, gdzie odsetek pracujących w tej sekcji ukształtował się na poziomie 45,2% (wobec 43,9%  
w 2015 r.), a w grupie mężczyzn wyniósł 37,4% (wobec 37,1%). Udział pracujących w handlu; naprawie 
pojazdów samochodowych przyjął wartość 16,3% (w 2015 r. 15,9%). Wyższe jego wartości zanotowano 
w grupie kobiet (18,4%, w 2015 r. – 17,1%) niż wśród mężczyzn (13,9% wobec 14,5%). Odsetek pracują-
cych w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w tym czasie na poziomie 11,1% (wobec 14,5% 
w 2015 r.). Udział pracujących w tej sekcji był wyższy w zbiorowości mężczyzn, gdzie wyniósł 13,9% (wo-
bec 17,6% w 2015 r.), podczas gdy w grupie kobiet zanotowano jego wartość na poziomie 8,7% (wobec 
11,8%). 

Zdecydowanie mniejszą zbiorowość tworzyły osoby, z którymi w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
roku sprawozdawczego zawarto umowę o dzieło, a nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosun-
ku pracy. W 2018 r. omawiana grupa liczyła 7,2 tys. osób, a w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się pra-
wie o połowę (o 48,0%, w kraju o 43,7%). Większy spadek zaobserwowano wśród kobiet, gdzie wyniósł 
58,5% (w kraju 42,1%), niż w grupie mężczyzn, których liczba zmniejszyła się o 40,2% (w kraju o 44,6%). 
W badanej zbiorowości zanotowano większy odsetek mężczyzn, którzy w 2018 r. stanowili 65,8%, tj. 
o 8,6 p.proc. więcej niż w 2015 r. (w kraju odpowiednio 60,3%, spadek o 1,1 p.proc.).

W 2018 r. w zbiorowości osób, z którymi zawarto umowę o dzieło, a nie były nigdzie zatrudnione 
na podstawie stosunku pracy, największą grupę tworzyli pracujący w przetwórstwie przemysłowym, 
którzy stanowili 21,5% (w 2015 r. 21,3%). Udział pracujących w tej sekcji był znacznie wyższy w zbio-
rowości mężczyzn, gdzie ukształtował się na poziomie 26,7% (wobec 22,1% w 2015 r.), podczas gdy 
w grupie kobiet wyniósł 11,7% (wobec 20,2%). Drugą co do wielkości grupę stanowili pracujący w dzia-

Wykres 1.20.

Chart 1.20.

Pracujący w porze nocnej
Stan w dniu 31 grudnia
Persons working shift hours
As of 31st December



47

rozdział 1. podaż pracy

łalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją, których odsetek wyniósł 17,9% (w 2015 r. 14,7%). Nieco 
wyższy udział pracujących w tej sekcji zanotowano w zbiorowości kobiet, gdzie wyniósł 18,4% (wobec 
8,9% w 2015 r.), a w grupie mężczyzn przyjął wartość 17,6% (wobec 19,0%). Osoby, z którymi podpisano 
umowę o dzieło, decydowały się także na pracę związaną z informacją i komunikacją (11,1% wobec 3,7% 
w 2015 r.). W grupie kobiet zanotowano nieco wyższy odsetek pracujących w tej sekcji, który wyniósł 
12,4%, a wśród mężczyzn – 10,5% (w 2015 r. odpowiednio 4,0% oraz 3,5%). Część osób podejmowała 
pracę w edukacji (10,1% wobec 11,9% w 2015 r.). Wyższy odsetek pracujących w edukacji zanotowano 
wśród mężczyzn, gdzie wyniósł 10,8% (wobec 7,9% w 2015 r.), podczas gdy w grupie kobiet ukształto-
wał się na poziomie 8,7% (wobec 17,2%).

Zbiorowość pracowników udostępnianych (zatrudnianych) przez agencję pracy tymczasowej 
w wielkopolskim, według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., objęła 20,7 tys. osób. W latach 2015–2017 
zaobserwowano 2-krotny wzrost liczebności omawianej grupy, natomiast w ciągu kolejnego roku od-
notowano spadek o ponad jedną trzecią – w 2018 r. w stosunku do roku 2017 wyniósł on 35,2%. Po-
mimo zanotowanego spadku, liczba pracowników udostępnianych (zatrudnianych) przez agencję 
pracy tymczasowej w 2018 r. przewyższała jej wartość notowaną w 2015 r. (o 32,6%). W kraju w latach  
2015–2017 zaobserwowano wzrost liczebności badanej grupy o 3,9%, natomiast w 2018 r. zanotowa-
no spadek o 15,0% w stosunku do 2017 r., a w porównaniu z 2015 r. – o 11,7%. Jednym z czynników 
mogących mieć wpływ na zmiany liczebności badanej grupy, były nowe regulacje prawne, obejmujące 
zasady funkcjonowania agencji pracy tymczasowej, obowiązujące na mocy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. 
o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (obowiązu-
jące od 1 czerwca 2017 r.).
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W latach 2015–2018 w istotny sposób zmieniła się struktura badanej zbiorowości w podziale według 
płci. W 2015 r. nieznacznie przeważały w niej kobiety (50,3%), natomiast w 2018 r. zanotowano większy 
odsetek mężczyzn (60,3%), przy wzroście w ciągu trzech lat liczebności w grupie kobiet o 4,8%, a w zbio-
rowości mężczyzn – o 60,7%. W kraju, zarówno w 2015 r.,  jak i w 2018 r., przeważali mężczyźni, którzy 
stanowili odpowiednio 57,4% i 57,0%, a ich liczba w badanym okresie obniżyła się o 12,4% (w grupie 
kobiet spadek wyniósł 10,8%).

W 2018 r. nieco ponad połowa osób udostępnianych (zatrudnianych) przez agencję pracy tymczasowej 
(50,8%) pracowała w przetwórstwie przemysłowym, podczas gdy w 2015 r. odsetek pracujących w tej 
sekcji ukształtował się na poziomie 65,2%. W grupie kobiet udział pracujących w przetwórstwie prze-
mysłowym był wyższy i wyniósł 53,1% wobec 49,3% w zbiorowości mężczyzn (w 2015 r. odpowiednio 
61,8% wobec 68,7%). W badanej zbiorowości 7,4% osób pracowało w handlu; naprawie pojazdów samo-
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chodowych (wobec 4,3% w 2015 r.). W grupie mężczyzn udział pracujących w tej sekcji przyjął wartość 
7,6% wobec 7,1% w zbiorowości kobiet (w 2015 r. odpowiednio 6,6% wobec 2,0%). 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., zbiorowość pracowników zatrudnionych na kontraktach, 
których umowa nie miała charakteru umowy o pracę, obejmowała 7,9 tys. osób i w porównaniu z 2015 r. 
zwiększyła się o 16,4% (w kraju wzrost o 24,0%). W omawianej zbiorowości przeważali mężczyźni, którzy 
stanowili 56,4% (wzrost o 1,0 p.proc. w porównaniu z 2015 r.), a ich liczba w latach 2015–2018 zwiększyła 
się o 18,5%. Odsetek kobiet wyniósł w tym czasie 43,6% (spadek o 1,0 p.proc.), przy wzroście liczebności 
tej grupy o 13,8%. W kraju udział mężczyzn w omawianej zbiorowości wyniósł 53,7% (o 2,0 p.proc. wię-
cej niż w 2015 r.), przy wzroście ich liczby w badanym okresie o 28,8% (w grupie kobiet wzrost wyniósł 
18,8%). 

Osoby zatrudnione na kontraktach w przeważającej części wykonywały pracę w ramach opieki zdro-
wotnej i pomocy społecznej – w 2018 r. odsetek pracujących w tej sekcji wyniósł 79,1%, podczas gdy  
w 2015 r. ukształtował się na poziomie 90,2%. Znacznie wyższy udział pracujących w tej sekcji zaob-
serwowano w zbiorowości kobiet, gdzie przyjął wartość 89,6% (wobec 94,4% w 2015 r.), podczas gdy 
w grupie mężczyzn wyniósł 71,0% (wobec 86,7%).

Na rynku pracy aktywność podejmowali także emeryci i renciści, którzy mogli korzystać z różnych form 
zatrudnienia. Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., zbiorowość pracujących emerytów i rencistów 
obejmowała 29,4 tys. osób, a w badanym okresie ich liczba zwiększyła się o 24,8% (w grupie kobiet 
wzrost wyniósł 26,9%, a wśród mężczyzn – 23,1%). W kraju zaobserwowano w tym czasie wzrost oma-
wianej zbiorowości o 20,6% (wśród kobiet o 30,1%, a w grupie mężczyzn o 13,8%). W badanej grupie 
większość stanowili mężczyźni (w 2018 r. ich odsetek wyniósł 55,5%, tj. o 0,7 p.proc. mniej niż w 2015 r., 
w kraju 54,9% – spadek o 3,3 p.proc.). W latach 2015–2018 wzrost liczby pracujących emerytów i renci-
stów zanotowano we wszystkich województwach, w tym największy w opolskim (o 35,3%). 

W 2018 r. emeryci i renciści najczęściej decydowali się na podjęcie pracy w przetwórstwie przemysło-
wym (26,0% wobec 28,3% w 2015 r.). Pracę w tej sekcji częściej wybierali mężczyźni – udział pracują-
cych w tej sekcji ukształtował się na poziomie 30,2%, podczas gdy w grupie kobiet przyjął wartość 20,7% 
(w 2015 r. odpowiednio 33,3% wobec 21,9%). Stosunkowo wysoki udział w omawianej zbiorowości sta-
nowili pracujący w administrowaniu i działalności wspierającej (16,8% wobec 13,1% w 2015 r.). Odsetek 
pracujących w tej sekcji był wyższy w grupie mężczyzn, gdzie wyniósł 23,4%, wobec 8,5% w zbiorowości 
kobiet (w 2015 r. odpowiednio 16,9% wobec 8,2%). Emeryci i renciści podejmowali także pracę w eduka-
cji, a udział pracujących w tej sekcji ukształtował się na poziomie 15,1% (w 2015 r. 15,7%). W zbiorowości 
kobiet odsetek pracujących w edukacji był znacznie wyższy i przyjął wartość 21,8%, podczas gdy wśród 
mężczyzn wyniósł 9,8% (w 2015 r. odpowiednio 21,4% wobec 11,3%).

Emeryci i renciści decydowali się także na wykonanie pracy w ramach umowy zlecenia lub o dzieło. 
Grupa emerytów i rencistów, z którymi zawarto umowę zlecenia (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 
roku sprawozdawczego), a nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy, w 2018 r. objęła  
8,9 tys. osób. i w stosunku do 2015 r. zmniejszyła się o 7,4% (w grupie kobiet spadek wyniósł 15,7%, na-
tomiast w zbiorowości mężczyzn zanotowano wzrost o 1,0%). W kraju zbiorowość emerytów i rencistów 
zwiększyła się w tym czasie o 5,8% (wśród kobiet wzrost wyniósł 22,6%, natomiast w grupie mężczyzn 
zaobserwowano spadek o 5,1%). W 2018 r. w omawianej zbiorowości przeważali mężczyźni, którzy sta-
nowili 54,1%, natomiast w 2015 r. zanotowano nieznaczną przewagę kobiet (50,4%). W kraju, zarów-
no w 2018 r., jak i w 2015 r., zaobserwowano przewagę liczebną mężczyzn (stanowili oni odpowiednio 
54,4% i 60,6%).

W 2018 r. emeryci i renciści, z którymi zawarto umowę zlecenia, najczęściej wykonywali pracę z zakresu 
administrowania i działalności wspierającej (udział pracujących w tej sekcji wyniósł 18,5% wobec 40,0% 
w 2015 r.). W omawianej zbiorowości zanotowano także wysoki udział osób pracujących w edukacji 
(15,5% wobec 10,4% w 2015 r.) oraz przetwórstwie przemysłowym (12,4% wobec 8,6%). 

Mniejszą zbiorowość tworzyli emeryci i renciści, z którymi zawarto umowę o dzieło (w okresie od  
1 stycznia do 31 grudnia roku sprawozdawczego), a nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy. W 2018 r. grupa ta liczyła 1,0 tys. osób, a w stosunku do 2015 r. zanotowano spadek jej liczebności 
o 26,1% (w grupie kobiet – o 28,4%, a w zbiorowości mężczyzn – o 24,8%). W kraju także zaobserwowa-
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no w tym czasie spadek liczebności badanej grupy, który wyniósł 34,1% (wśród mężczyzn – o 35,3%, 
a w zbiorowości kobiet – o 31,8%). W omawianej zbiorowości zanotowano przewagę liczebną mężczyzn 
(w 2018 r. ich udział wyniósł 64,1%, tj. o 1,2 p.proc. więcej niż w 2015 r., w kraju odpowiednio 64,9%, spa-
dek o 1,2 p.proc.). 

W 2018 r. emeryci i renciści, z którymi zawarto umowę o dzieło, najczęściej podejmowali pracę w edu-
kacji – odsetek pracujących w tej sekcji wyniósł 22,4% (w 2015 r. 12,6%). Stosunkowo dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się także administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne oraz przetwórstwo przemysłowe, gdzie udział osób pracujących w tych sekcjach wyniósł 
po 15,5% (w 2015 r. odpowiednio 6,9% oraz 26,1%). 

W ramach analizy sytuacji osób na rynku pracy, badaniami statystycznymi objęta jest także zbiorowość 
zatrudnionych, inaczej pracowników najemnych, która skupia osoby zatrudnione na podstawie stosun-
ku pracy, na czas określony i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej (wliczając zatrudnionych w gospodarstwach 
indywidualnych w rolnictwie) w 2018 r. w wielkopolskim wyniosło 1152,6 tys. osób, a w porównaniu 
z 2015 r. zanotowano jego wzrost o 10,8% (w kraju o 8,0%). Wzrost zaobserwowano we wszystkich woje-
wództwach, przy czym największy w wielkopolskim. Województwami, w których zanotowano znaczące 
wzrosty były pomorskie (o 10,4%), a także mazowieckie i małopolskie (po 9,7%), natomiast najmniejsze 
przyrosty zaobserwowano w kujawsko-pomorskim (o 4,6%) oraz warmińsko-mazurskim (o 5,1%). Za-
trudnieni w wielkopolskim stanowili 10,9% ogółu badanej populacji w kraju, a większą zbiorowość two-
rzyli tylko zatrudnieni w mazowieckim, których udział wyniósł 22,9% oraz śląskim (11,8%). 

W 2018 r. w przeliczeniu na 1000 ludności w wielkopolskim przypadało 330 zatrudnionych (wobec 300 
w 2015 r.). W kraju miernik ten osiągnął wartość 276 zatrudnionych, podczas gdy w 2015 r. było to 255 
osób. Wskaźnik wyższy niż w wielkopolskim zaobserwowano tylko w mazowieckim, gdzie wyniósł 450 
zatrudnionych (w 2015 r. 414), a najniższą jego wartość odnotowano w podlaskim – 192 zatrudnionych 
(wobec 176 w 2015 r.). 

Ponad połowa zatrudnionych (w 2018 r. – 53,2%, w 2015 r. – 52,5%) skupiona była w sekcjach przetwór-
stwo przemysłowe oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. Udział zatrudnionych w przetwór-
stwie przemysłowym wyniósł 28,7% (wobec 29,1% w 2015 r., przy wzroście liczebności tej sekcji w cią-
gu trzech lat o 9,2%), a w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 24,5% (wobec 23,4%, wzrost 
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liczebności wyniósł 15,8%). Zatrudnieni w edukacji stanowili 8,8% omawianej zbiorowości (w 2015 r. 
9,4%), a ich liczba zwiększyła się o 4,2%. W transporcie i gospodarce magazynowej zatrudnionych 
było 6,8% badanej grupy, podczas gdy w 2015 r. było to 5,2%, a w ciągu trzech lat zanotowano wzrost  
liczebności w tej sekcji o 44,0% (największy przyrost zaobserwowany w badanym okresie). Zatrudnieni 
w budownictwie stanowili 5,5% zatrudnionych ogółem (wobec 5,6% w 2015 r., przy wzroście liczebności 
w tej sekcji o 7,8%), a w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 4,7% (wobec 4,9% w 2015 r., wzrost 
liczebności wyniósł 5,5%). W porównaniu z 2015 r. wysokie przyrosty liczby zatrudnionych odnotowano 
ponadto w informacji i komunikacji (o 20,8%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 18,4%), 
jednoczenie odsetek zatrudnionych w tych sekcjach pozostał na niskim poziomie (odpowiednio: 1,4% 
w 2018 r. wobec 1,3% w 2015 r.oraz 3,3% wobec 3,1%). W stosunku do 2015 r. spadek przeciętnego  
zatrudnienia zaobserwowano w czterech sekcjach, w tym największy w działalności finansowej i ubez-
pieczeniowej (o 12,8%, a odsetek zatrudnionych w tej sekcji zmniejszył się z 1,4% w 2015 r. do 1,1% 
w 2018 r.).
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Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w przekroju powiatowym dotyczą podmiotów gospo-
darczych, w których liczba pracujących przekracza 9 (bez pracujących w gospodarstwach indy-
widualnych w rolnictwie). W tym ujęciu w wielkopolskim w 2018 r. przecietne zatrudnienie wyniosło  
983,1 tys. osób i stanowiło 10,9% ogółu zatrudnionych w kraju. W porównaniu z 2015 r. zatrudnienie 
zwiększyło się o 98,9 tys. osób, tj. o 11,2% (w kraju o 7,9%). Przeciętne zatrudnienie najbardziej wzro-
sło w powiatach: poznańskim (o 21,8%), złotowskim (o 21,5%), krotoszyńskim (o 21,1%) oraz kępińskim 
(o 19,2%). Spadek zaobserwowano jedynie w międzychodzkim (o 1,3%), Lesznie (o 1,0%) oraz powiecie 
konińskim (o 0,3%).

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, w 2018 r. najwięcej osób było zatrudnionych w przemyśle i bu-
downictwie (37,9% ogólnej liczby zatrudnionych; 39,1% w 2015 r.). Stosunkowo duży udział w struktu-
rze zatrudnienia miały również sekcje: handel; naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospo-
darka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja – 32,5% (w 2015 r. 
29,0%), a także pozostałe usługi (obejmujące sekcje: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 
administrowanie i działalność wspierająca, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna, działalność związana z kul-
turą, rozrywką i rekreacją oraz pozostała działalność usługowa) – 26,3% (w 2015 r. 28,0%). W 2018 r. naj-
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mniejsze zatrudnienie odnotowano w grupie sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz obsłu-
ga rynku nieruchomości (1,9%; 2,4% w 2015 r.), a także w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 
(1,4%; 1,6% w 2015 r.).

Przeciętne zatrudnienie nie rozkłada się równomiernie na obszarze całego województwa, co wynika 
m.in. z różnego potencjału gospodarczego wielkopolskich powiatów. Najsilniejszy ośrodek gospodarczy 
tworzą Poznań i powiat poznański. W 2018 r. koncentrowało się tam 46,6% wszystkich zatrudnionych 
w województwie (wzrost o 0,9 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). Pod względem wielkości zatrudnienia 
wyróżniały się także powiaty: ostrowski (3,7%; wzrost o 0,2 p.proc.), pilski (3,0%; spadek o 0,2 p.proc.) 
oraz krotoszyński (2,8%; wzrost o 0,2 p.proc.). Do obszarów o najniższym poziomie przeciętnego zatrud-
nienia w wielkopolskim (z udziałem 1% i mniej), zarówno w 2018 r., jak i w 2015 r., należały powiaty: mię-
dzychodzki, słupecki, chodzieski i wągrowiecki.

W 2018 r. na 1000 ludności w wielkopolskim przypadało średnio 282 zatrudnionych (wobec 255  
w 2015 r.). Najwyższe wartości odnotowano w powiecie poznańskim (568 zatrudnionych wobec 496), 
Poznaniu (445 wobec 412), a także w kępińskim (364 wobec 305) oraz krotoszyńskim (357 wobec 294). 
Najmniejsze zatrudnienie, w przeliczeniu na 1000 ludności, charakteryzowało powiaty koniński (114 za-
trudnionych; 115 w 2015 r.) oraz kaliski (129 wobec 121).
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Ze względu na rodzaj zawartej umowy zbiorowość zatrudnionych (pracowników najemnych) dzieli się 
na pracowników pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych.

Do grupy pracowników pełnozatrudnionych zalicza się osoby, które pracują w pełnym wymiarze czasu 
pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub na danym stanowisku pracy. Zbiorowość ta, według 
stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmowała 979,1 tys. osób, a w porównaniu z 2015 r. zanotowano 
jej wzrost o 12,4% (w kraju o 8,9%). Udział pracowników pełnozatrudnionych w zbiorowości zatrudnio-
nych ogółem zwiększył się w badanym okresie o 0,6 p.proc. i w 2018 r. wyniósł 93,1% (w kraju wzrost  
o 0,6 p.proc. do 93,0%). Wyższy odsetek zaobserwowano w grupie mężczyzn, gdzie wyniósł 95,2% (spa-
dek o 0,3 p.proc.) wobec 91,0% wśród kobiet (wzrost o 1,3 p.proc.).

Nieco ponad połowę omawianej zbiorowości stanowiły kobiety (50,3%, wzrost o 0,8 p.proc. w stosun-
ku do 2015 r.), a ich liczba w ciągu trzech lat zwiększyła się o 14,0%. Udział mężczyzn ukształtował się 
na poziomie 49,7% (o 0,8 p.proc. niżej niż w 2015 r.), przy wzroście liczebności o 10,8%. W kraju zanoto-
wano przewagę liczebną mężczyzn, którzy stanowili 51,0% (wzrost o 0,1 p.proc. w porównaniu z 2015 r.), 
a w latach 2015–2018 ich liczba zwiększyła się o 9,1%. Udział kobiet wyniósł 49,0%, tj. o 0,1 p.proc. mniej 
niż w 2015 r., przy wzroście ich liczebności o 8,6%. 

W 2018 r. pracownicy pełnozatrudnieni najczęściej wybierali pracę w przetwórstwie przemysłowym, 
a ich udział ukształtował się na poziomie 32,3% (w 2015 r. 33,2%). Pracę w tej sekcji zdecydowanie czę-
ściej podejmowali mężczyźni – 41,8% wobec 22,9% w zbiorowości kobiet (w 2015 r. odpowiednio 42,7% 
wobec 23,6%). Dużym zainteresowaniem cieszył się także handel; naprawa pojazdów samochodowych, 
w którym zatrudnionych było 23,8% omawianej grupy (w 2015 r. 22,0%). Wyższy odsetek zatrudnionych 
w tej sekcji odnotowano w grupie kobiet – 30,5%, podczas gdy wśród mężczyzn osiągnął poziom 17,1% 
(w 2015 r. odpowiednio 27,7% i 16,3%). Udział zatrudnionych w edukacji wyniósł 9,3% (w 2015 r. 9,9%), 
a wyższe jego wartości zaobserwowano w zbiorowości kobiet, gdzie osiągnął wartość 14,9% (w 2015 r. 
16,0%), podczas gdy wśród mężczyzn – 3,7% (w 2015 r. 4,0%). W transporcie i gospodarce magazyno-
wej zatrudnionych było 6,9% badanej zbiorowości (wobec 5,1% w 2015 r.). Udział zatrudnionych w tej 
sekcji był wyższy w grupie mężczyzn, gdzie ukształtował się na poziomie 10,4% (wobec 7,8% w 2015 r.), 
a wśród kobiet wyniósł 3,4% (wobec 2,4%). Na pracę w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej zdecy-
dowało się 4,9% pełnozatrudnionych (w 2015 r. 5,2%). W grupie kobiet odsetek zatrudnionych w tej sek-
cji był wyższy i osiągnął wartość 8,2% (wobec 8,9% w 2015 r.), a wśród mężczyzn wyniósł 1,5% (wobec 
1,6%).

Zbiorowość pracowników niepełnozatrudnionych obejmuje osoby, które zgodnie z umową o pracę 
pracują stale w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zakładzie pracy lub na da-
nym stanowisku pracy. Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., grupa ta liczyła 72,9 tys. osób, a w po-
równaniu z 2015 r. odnotowano jej wzrost o 3,3% (w kraju zaobserwowano w tym czasie spadek o 0,5%). 
Odsetek pracowników niepełnozatrudnionych w grupie zatrudnionych ogółem ukształtował się na po-
ziomie 6,9%, tj. o 0,6 p.proc. niższym od notowanego w 2015 r. (w kraju 7,0%, spadek o 0,6 p.proc.). Wyż-
szą jego wartość zanotowano w zbiorowości kobiet, gdzie wyniósł 9,0% (spadek o 1,3 p.proc. w porów-
naniu z 2015 r.), podczas gdy wśród mężczyzn ukształtował się na poziomie 4,8% (wzrost o 0,3 p.proc.). 
W kraju w grupie kobiet przyjął wartość 9,1% (spadek o 0,9 p.proc.), a wśród mężczyzn – 4,8% (spadek 
o 0,3 p.proc.).

W 2018 r. w badanej grupie przeważały kobiety z udziałem 66,5% (o 3,9 p.proc. mniej niż w 2015 r.), 
mimo że w latach 2015–2018 odnotowano spadek ich liczby o 2,3%. Mężczyźni stanowili 33,5% (wzrost 
o 3,9 p.proc. w porównaniu z 2015 r.), przy wzroście liczebności w ciągu trzech lat na poziomie 16,8%. 
W kraju odsetek kobiet w omawianej zbiorowości wyniósł 65,6% (spadek o 1,1 p.proc. w stosunku 
do 2015 r. przy spadku liczebności o 2,1%). Udział mężczyzn ukształtował się na poziomie 34,4% (wzrost 
udziału o 1,1 p.proc. oraz liczby o 2,6%).
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W zbiorowości niepełnozatrudnionych w 2018 r. największą grupę tworzyli zatrudnieni w handlu; napra-
wie pojazdów samochodowych, których udział ukształtował się na poziomie 26,3% (w 2015 r. 29,6%). 
Wyższy odsetek zatrudnionych w tej sekcji odnotowano w zbiorowości kobiet, gdzie wyniósł 33,2% 
(wobec 36,1% w 2015 r.), podczas gdy wśród mężczyzn osiągnął wartość 12,6% (wobec 14,2%). Drugą 
co do wielkości zbiorowość tworzyli zatrudnieni w edukacji, którzy stanowili 18,2% omawianej gru-
py. Taki rodzaj pracy częściej wybierały kobiety – odsetek zatrudnionych w tej sekcji przyjął tu wartość 
19,9% (w 2015 r. 21,5%), a w grupie mężczyzn wyniósł 14,6% (w 2015 r. 17,6%). Niepełnozatrudnieni de-
cydowali się także na pracę w przetwórstwie przemysłowym. Sekcja ta skupiała 12,3% badanej grupy 
(odsetek w zbiorowości mężczyzn przyjął wartość 19,1%, a wśród kobiet 8,9%), podczas gdy w 2015 r. 
było to 11,7% (w grupie mężczyzn 20,1%, a w zbiorowości kobiet 8,2%). Udział zatrudnionych w admini-
strowaniu i działalności wspierającej wyniósł 7,4% (w 2015 r. 5,2%). Wyższy odsetek zatrudnionych w tej 
sekcji zaobserwowano w grupie mężczyzn (12,5% wobec 8,8% w 2015 r.) niż kobiet (4,8% wobec 3,7%).  
Zatrudnieni w transporcie i gospodarce magazynowej stanowili 6,1% omawianej zbiorowości (w 2015 r. 
1,8%). Wśród mężczyzn odsetek zatrudnionych w tej sekcji przyjął wartość 9,5% (wobec 3,7% w 2015 r.), 
podczas gdy w grupie kobiet ukształtował się na poziomie 4,4% (wobec 0,9%). 

Część spośród zatrudnionych wykonywała pracę na podstawie umowy zawartej na czas określony. 
W 2018 r. w zbiorowości pełnozatrudnionych grupa takich pracowników obejmowała 236,9 tys. osób 
i w porównaniu z 2015 r. zmniejszyła się o 3,7% (w grupie mężczyzn zanotowano spadek o 11,1%, na-
tomiast w zbiorowości kobiet – wzrost o 4,2%). Wśród pełnozatrudnionych na podstawie umowy 
na czas określony przeważały kobiety, których odsetek wyniósł 52,8%, podczas gdy w 2015 r. zaob-
serwowano przewagę liczebną mężczyzn – ich udział ukształtował się na poziomie 51,2%. Osoby za-
trudnione na czas określony stanowiły 24,2% wszystkich pełnozatrudnionych (spadek o 4,0 p.proc. 

Wykres 1.24.
Chart 1.24.

Struktura pełno- i niepełnozatrudnionych według sekcji
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w stosunku do 2015 r.). Wyższy odsetek zanotowano w zbiorowości kobiet, gdzie wyniósł 25,4% (spadek  
o 2,4 p.proc.), a wśród mężczyzn osiągnął wartość 23,0% (spadek o 5,6 p.proc.). 

Wśród niepełnozatrudnionych grupa pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zawartej 
na czas określony w 2018 r. obejmowała 28,9 tys. osób. W stosunku do 2015 r. zanotowano spadek 
liczebności tej zbiorowości o 1,2% (w grupie kobiet o 9,4%, natomiast wśród mężczyzn odnotowa-
no w tym czasie wzrost o 21,5%). W badanej zbiorowości przeważały kobiety, które stanowiły 67,3% 
(w 2015 r. 73,4%). Odsetek osób zatrudnionych na czas określony w zbiorowości niepełnozatrudnionych 
ogółem ukształtował się na poziomie 39,6% (spadek o 1,9 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). W zbiorowo-
ści kobiet osiągnął on wyższą wartość i wyniósł 40,1% (spadek o 3,1 p.proc.) wobec 38,8% wśród męż-
czyzn (wzrost o 1,5 p.proc.).

Czas pracy jest to czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czas pracy obejmuje także okresy przerw, 
w których pracownik pozostawał w dyspozycji zakładu pracy (np.: przerwy regulaminowe na spożycie 
posiłku lub regeneracyjne, przestoje itp.), a także okresy przerw, w których pracownik był w dyspozycji 
zakładu pracy, jeśli przerwy te nastąpiły z mocy prawa lub za zgodą zakładu pracy (np. choroba pracow-
nika, opieka nad chorym członkiem rodziny, wykonywanie obowiązków społecznych, załatwianie waż-
nych spraw rodzinnych), a także nieobecności nieusprawiedliwione. Czas pracy badany jest w podmio-
tach, w których liczba pracujących przekracza 9 (badaniem nie są objęte gospodarstwa indywidualne 
w rolnictwie).

Nominalny czas pracy stanowi sumę czasu przepracowanego w godzinach normalnych (tzn. w obo-
wiązującym dniu roboczym lub w czasie pracy skróconym dla danej grupy pracowników) i czasu nie-
przepracowanego, w tym urlopy wypoczynkowe i profilaktyczne. W 2018 r. w wielkopolskim wyniósł 
on 1921,5 mln godzin i był 21,7% dłuższy niż w 2015 r. (w kraju o 7,3% dłuższy). W sektorze prywatnym 
zaobserwowano wydłużenie nominalnego czasu pracy o 29,8%, podczas gdy w sektorze publicznym 
uległ on skróceniu o 2,2%. W kraju, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, odnotowano jego 
wydłużenie odpowiednio o 10,5% oraz 0,6%.

W przeliczeniu na 1 zatrudnionego w 2018 r. w wielkopolskim nominalny czas przepracowany wyniósł 
1955 godzin, tj. o 2 godziny mniej niż w 2015 r. (w kraju 1948 godzin, tj. o 11 godzin mniej). Zdecydowa-
nie dłużej pracowali zatrudnieni w sektorze prywatnym, w którym nominalny czas pracy wyniósł 2011 
godzin (o 13 godzin mniej w porównaniu z 2015 r.) wobec 1763 godzin w sektorze publicznym (o 22 
godziny mniej). Podobną tendencję można zaobserwować w kraju – w sektorze prywatnym nominalny 
czas pracy wyniósł 2014 godzin (o 17 godzin mniej w stosunku do 2015 r.), a w sektorze publicznym 
– 1812 godzin (o 12 godzin mniej). W badanym okresie zwiększył się dystans pomiędzy nominalnym 
czasem pracy na 1 zatrudnionego w sektorze publicznym i prywatnym – w 2018 r. wyniósł 248 godzin, 
podczas gdy w 2015 r. przyjął wartość 239 godzin (w kraju dystans uległ zmniejszeniu – z 207 do 202 
godzin). 

Efektywny czas pracy (czas faktycznie przepracowany) to czas przepracowany w godzinach normal-
nych oraz w godzinach nadliczbowych. W 2018 r w wielkopolskim w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 
wyniósł on 1688 godzin (o 16 godzin mniej niż w 2015 r.), podczas gdy w kraju były to 1692 godziny 
(o 19 godzin mniej). W sektorze prywatnym ukształtował się na poziomie 1738 godzin (o 31 godzin 
mniej w stosunku do 2015 r.) wobec 1516 godzin w sektorze publicznym (o 18 godzin mniej). W kra-
ju w sektorze prywatnym efektywny czas pracy na 1 zatrudnionego wyniósł 1761 godzin (o 26 godzin 
mniej w porównaniu z 2015 r.), a w sektorze publicznym – 1548 godzin (o 18 godzin mniej).
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W 2018 r. na 1 zatrudnionego przypadały 43 godziny czasu faktycznie przepracowanego w godzinach 
nadliczbowych (o 2 godziny mniej niż w 2015 r.). Zmniejszenie godzin nadliczbowych zanotowano w ba-
danym okresie w sektorze prywatnym (o 5 godzin, do poziomu 38 godzin w 2018 r.), podczas gdy w sek-
torze publicznym odnotowano wzrost (o 8 godzin, do 58). W kraju na 1 zatrudnionego przypadało 41 
godzin nadliczbowych (o 3 godziny więcej niż w 2015 r.). W badanym okresie większy przyrost zanoto-
wano w sektorze publicznym, gdzie wyniósł 6 godzin (do 52 w 2018 r.), niż w sektorze prywatnym, ze 
wzrostem na poziomie 2 godzin (do 35).

Czas przepracowany w godzinach nadliczbowych stanowił 2,5% czasu faktycznie przepracowanego 
w 2018 r. (spadek o 0,1 p.proc. w stosunku do 2015 r.). Większy udział zaobserwowano w sektorze  
publicznym – 3,8% (wzrost o 0,5 p.proc.), podczas gdy w sektorze prywatnym ukształtował się na pozio-
mie 2,2% (spadek o 0,2 p.proc.). W kraju udział godzin nadliczbowych w czasie faktycznie przepracowa-
nym wyniósł 2,4% (wzrost o 0,2 p.proc. w stosunku do 2015 r.). W sektorze publicznym osiągnął wartość 
3,4% (o 0,5 p.proc. więcej), a w sektorze prywatnym – 2,0% (o 0,2 p.proc. więcej). 

Czas nieprzepracowany obejmuje taką część nominalnego czasu pracy, w ciągu którego pracownik był 
nieobecny w pracy lub nie przystąpił do niej. W 2018 r na 1 zatrudnionego w wielkopolskim przypadało 
310 godzin nieprzepracowanych (o 12 godzin więcej niż w 2015 r.). Mniejszą liczbę godzin nieprzepra-
cowanych zanotowano w sektorze publicznym – 305 (o 5 godzin więcej) wobec 311 godzin w sektorze 
prywatnym (o 14 godzin więcej). W kraju czas nieprzepracowany był krótszy niż w wielkopolskim i wy-
niósł 297 godzin na 1 zatrudnionego (o 11 godzin więcej). Krótszy czas nieprzepracowany odnotowano 
w sektorze prywatnym, gdzie ukształtował się na poziomie 288 godzin (wzrost o 11 godzin w porówna-
niu z 2015 r.) wobec 316 godzin w sektorze publicznym (wzrost o 12 godzin). 

W 2018 r. w wielkopolskim przyjęto do pracy 266,8 tys. osób (w podmiotach gospodarczych o licz-
bie pracujących powyżej 9), tj. o 65,4 tys. osób (o 32,4%) więcej niż w 2015 r. Grupa kobiet przyjętych 
do pracy w ciągu trzech lat zwiększyła się o 34,0%, a zbiorowość mężczyzn – o 31,1%. W kraju zanotowa-
no wzrost liczby osób przyjętych do pracy o 27,3% (wśród kobiet wzrost wyniósł 29,1%, a w grupie męż-
czyzn – 25,8%). Zarówno w 2018 r., jak i w 2015 r. w grupie osób przyjętych do pracy przeważali męż-
czyźni (z udziałem na poziomie odpowiednio 53,6% oraz 54,1%). W kraju w badanej zbiorowości także 
zaobserwowano przewagę liczebną mężczyzn, którzy w 2018 r. stanowili 55,5%, a w 2015 r. – 56,1%. 

W zbiorowości przyjętych do pracy można wyodrębnić grupę osób powracających z urlopów wy-
chowawczych. W 2018 r. w wielkopolskim obejmowała ona 5,0 tys. osób i w porównaniu z 2015 r. 

Wykres 1.25.
Chart 1.25.
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zwiększyła się ponad dwukrotnie. Zbiorowość ta składała się głównie z kobiet (stanowiły one 94,3%,  
o 5,9 p.proc. więcej niż w 2015 r.), a ich liczba w ciągu trzech lat zwiększyła się 2,2-krotnie. Osoby powra-
cające z urlopów wychowawczych stanowiły 1,9% wszystkich przyjętych do pracy (wzrost o 0,7 p.proc. 
w stosunku do 2015 r.). Większy odsetek zanotowano w zbiorowości kobiet, gdzie wyniósł 3,8%  
(o 1,5 p.proc. więcej niż w 2015 r.). W kraju liczba osób powracających z urlopów wychowawczych zwięk-
szyła się w badanym okresie o 37,1%. Udział kobiet w omawianej zbiorowości wyniósł 90,1% (spadek 
o 0,4 p.proc. w stosunku do 2015 r.), a w ciągu trzech lat ich liczba zwiększyła się o 36,5%. Odsetek osób 
powracających z urlopów wychowawczych w zbiorowości przyjętych do pracy wyniósł 1,1% (podobnie 
jak w 2015 r.). W grupie kobiet przyjął on wartość wyższą niż przeciętnie w kraju i wyniósł 2,3% (wzrost 
o 0,1 p.proc. w porównaniu z 2015 r.).

Pracownicy przyjęci do pracy skupieni byli wokół czterech sekcji: przetwórstwo przemysłowe, handel; 
naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa oraz administrowanie i dzia-
łalności wspierająca. W 2018 r. pracownicy przyjęci do pracy w tych sekcjach stanowili łącznie 78,3% 
wszystkich pracowników przyjętych do pracy (w 2015 ich udział wyniósł 75,9%). Najwięcej osób wybrało 
pracę w przetwórstwie przemysłowym – spośród wszystkich pracowników przyjętych do pracy 28,9% 
wybrało tę sekcję (wobec 34,3% w 2015 r.). Drugą co do wielkości grupę stanowili pracownicy przyję-
ci do pracy w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, gdzie ich odsetek osiągnął wartość 28,4%  
(w 2015 r. 25,3%). Dużym zainteresowaniem cieszył się także transport i gospodarka magazynowa, 
w którym przyjęto do pracy 12,2% spośród wszystkich pracowników (wobec 6,9% w 2015 r.). W ramach 
administrowania i działalności wspierającej zostało przyjętych 8,8% pracowników (9,4% w 2015 r.). 

Wśród pracowników przyjętych do pracy znaczną przewagę liczebną kobiet zanotowano w sekcjach: 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w 2018 r. kobiety stanowiły 84,5% wszystkich przyjętych do pra-
cy w ramach tej sekcji wobec 81,8% w 2015 r.), edukacja (83,1% wobec 82,3%), a także administracja  
publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (67,8% wobec 64,0%) oraz han-
del; naprawa pojazdów samochodowych (65,6% wobec 60,9%). 

W 2018 r. w zbiorowości pracowników przyjętych do pracy 41,4 tys. osób podejmowało pracę po raz 
pierwszy. W stosunku do 2015 r. ich liczba zwiększyła się o 54,1%, przy czym wzrost większy niż prze-
ciętnie w województwie zaobserwowano w zbiorowości mężczyzn, gdzie wyniósł 54,6% wobec 53,7% 
w grupie kobiet. Wśród osób podejmujących pracę po raz pierwszy odnotowano nieznaczną przewagę 
liczebną kobiet, których odsetek wyniósł 50,6% (o 0,2 p.proc. mniej niż w 2015 r.) wobec 49,4% męż-
czyzn (wzrost o 0,2 p.proc.). Udział osób podejmujących pracę po raz pierwszy w ogólnej liczbie pra-
cowników przyjętych do pracy wyniósł 15,5% (wzrost o 2,2 p.proc. w stosunku do 2015 r.), przy czym 
w grupie kobiet był wyższy i osiągnął wartość 16,9% wobec 14,3% w zbiorowości mężczyzn (niezależnie 
od płci odnotowano wzrost odsetka o 2,2 p.proc.). Zarówno w 2018 r., jak i w 2015 r. w omawianej gru-
pie przeważały osoby podejmujące pracę w sektorze prywatnym (ich udział wyniósł odpowiednio 91,2% 
i 87,8%), przy wzroście ich liczby w ciągu trzech lat o 60,1%, podczas gdy w sektorze publicznym zanoto-
wano wzrost na poziomie 11,2%. 

Jedną z miar pozwalających ocenić natężenie ruchu pracowników jest współczynnik przyjęć. Jest on 
obliczany jako stosunek liczby przyjętych, pomniejszonej o osoby powracające do pracy z urlopów 
wychowawczych (w badanym okresie) do liczby pełnozatrudnionych w ostatnim dniu poprzednie-
go okresu. W 2018 r. w wielkopolskim osiągnął on poziom 27,6% (wzrost o 3,8 p.proc. w stosunku do  
2015 r.), przy czym w zbiorowości mężczyzn był wyższy i wyniósł 30,2% (wzrost o 4,7 p.proc.), podczas 
gdy w grupie kobiet – 25,0% (wzrost o 2,9%). Zdecydowanie wyższą wartość tego współczynnika za-
notowano w sektorze prywatnym, tj. 32,2% (wzrost o 3,6 p.proc. w porównaniu z 2015 r.) wobec 11,6% 
w sektorze prywatnym (wzrost o 1,4 p.proc.). Podobną tendencję można było zaobserwować w kraju. 
W 2018 r. współczynnik przyjęć wyniósł 26,3% (o 4,0 p.proc. więcej niż w 2015 r.), a wyższą jego war-
tość odnotowano w grupie mężczyzn – 28,8% (o 4,2 p.proc. więcej) wobec 23,6% wśród kobiet (wzrost  
o 3,6 p.proc.). W sektorze prywatnym miernik ten osiągnął poziom 32,6% (wzrost o 3,7 p.proc. w stosun-
ku do 2015 r.), a w sektorze publicznym 12,9% (wzrost o 2,8 p.proc.). 

W 2018 r. najwyższym współczynnikiem przyjęć wyróżniało się administrowanie i działalność wspierają-
ca, gdzie wyniósł 70,5% (o 5,2 p.proc. mniej niż w 2015 r.). Spadek współczynnika w tej sekcji był najwyż-
szym spośród odnotowanych w badanym okresie. Również w zbiorowości kobiet ta sekcja cechowała 
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się najwyższym poziomem współczynnika przyjęć – 51,4%, a także największym jego spadkiem w latach 
2015–2018 (o 18,6 p.proc.). Wysoki poziom miernik ten osiągnął również w transporcie i gospodarce 
magazynowej – 50,0% (wzrost o 16,4 p.proc. – najwyższy spośród wszystkich sekcji w badanym okre-
sie). Sekcja ta cechowała się także największym wzrostem współczynnika w grupie kobiet (o 23,6 p.proc. 
do 47,3%). Współczynnik przyjęć wyższy niż przeciętnie w województwie odnotowano także w sekcjach: 
zakwaterowanie i gastronomia (38,2%, wzrost o 5,8 p.proc. w stosunku do 2015 r.), budownictwo (33,4%, 
wzrost o 6,9 p.proc.), handel; naprawa pojazdów samochodowych (32,0%, wzrost o 4,4 p.proc.), działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna (31,1%, spadek o 3,0 p.proc.) oraz informacja i komunikacja 
(30,4%, wzrost o 4,7 p.proc.).
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W 2018 r. w wielkopolskim zwolniono z pracy 242,5 tys. osób (w podmiotach gospodarczych o liczbie 
pracujących powyżej 9), tj. o 69,8 tys. (o 40,4%) więcej niż w 2015 r. W omawianej grupie odnotowa-
no przewagę liczebną mężczyzn, którzy stanowili 53,5% (o 2,8 p.proc. mniej niż w 2015 r., przy wzroście 
ich liczby w ciągu trzech lat o 33,4%) wobec 46,5% kobiet (wzrost o 2,8 p.proc., przy wzroście liczebno-
ści blisko o połowę). W kraju zanotowano wzrost liczby zwolnionych pracowników o 26,1% w stosunku 
do 2015 r. (w grupie kobiet wzrost wyniósł 34,1%, podczas gdy w zbiorowości mężczyzn kształtował się 
na poziomie 20,5%). W badanej zbiorowości przeważali mężczyźni, których udział wyniósł 55,9% (spa-
dek o 2,6 p.proc. w stosunku do 2015 r.) wobec 44,1% kobiet (wzrost o 2,6 p.proc.). Zarówno w 2018 r., 
jak i w 2015 r. odnotowano znaczną przewagę liczebną osób zwalnianych z sektora prywatnego (stano-
wili oni odpowiednio 90,0% oraz 86,1% badanej zbiorowości; w kraju 83,9% i 79,9%). 

Najliczniejszą zbiorowość tworzyli zwolnieni z pracy w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, 
którzy w 2018 r. stanowili 28,9% badanej zbiorowości (w 2015 r. 26,3%). Liczną grupą byli także zwolnie-
ni z pracy w przetwórstwie przemysłowym, których udział wyniósł 27,6% (wobec 29,8% w 2015 r.). Od-
setek osób zwolnionych w transporcie i gospodarce magazynowej ukształtował się na poziomie 11,9% 
(w 2015 r. 5,9%), a w administrowaniu i działalności wspierającej – 10,1% (w 2015 r. 9,5%). 

W grupie pracowników zwolnionych z pracy znaczną przewagę liczebną kobiet zaobserwowano  
w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (w 2018 r. kobiety stanowiły 81,8% wszystkich zwol-
nionych z pracy w ramach tej sekcji wobec 79,7% w 2015 r.), edukacja (79,8% wobec 76,1%), a także 
działalność finansowa i ubezpieczeniowa (72,6% wobec 61,2%) oraz handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych (65,4% wobec 59,0%).

Wykres 1.26.
Chart 1.26.

Współczynnik przyjęć oraz współczynnik zwolnień 
Hire rate and termination rate
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W 2018 r. w wielkopolskim 6,6 tys. osób otrzymało urlop wychowawczy, tj. 2-krotnie więcej niż  
w 2015 r. (w tym w zbiorowości kobiet wzrost wyniósł 58,3%). Zmniejszył się udział kobiet decydują-
cych się na wykorzystanie tego urlopu (95,5% w 2015 r. wobec 75,4% w 2018 r.). W kraju zbiorowość 
osób, które otrzymały urlopy wychowawcze zwiększyła się w latach 2015–2018 o 40,1% (wśród kobiet 
wzrost wyniósł 31,3%). Odsetek kobiet decydujących się na urlop wychowawczy zmniejszył się z 91,8%  
w 2015 r. do 86,0% w 2018 r.

Ruch pracowników można ocenić poprzez miarę, jaką jest współczynnik zwolnień. Jest on obliczany 
jako stosunek liczby pracowników zwolnionych, pomniejszonej o osoby, które otrzymały urlopy wy-
chowawcze (w danym okresie) do liczby pełnozatrudnionych w ostatnim dniu poprzedniego okresu. 
W 2018 r. w wielkopolskim wyniósł on 24,8% (o 4,5 p.proc. więcej niż w 2015 r.), a wyższą jego wartość 
zanotowano w zbiorowości mężczyzn, gdzie ukształtował się na poziomie 27,1% (wzrost o 4,3 p.proc.) 
wobec 22,6% wśród kobiet (wzrost o 4,9 p.proc.). W kraju współczynnik zwolnień przyjął wartość niższą 
od notowanej w wielkopolskim i wyniósł 23,9% (wzrost o 3,3 p.proc. w porównaniu z 2015 r.). Współ-
czynnik był wyższy w grupie mężczyzn, gdzie osiągnął poziom 26,5% (o 2,8 p.proc.) wobec 21,3% wśród 
kobiet (o 4,0 p.proc. więcej). Zarówno w wielkopolskim, jak i w kraju zanotowano wysoki poziom współ-
czynnika zwolnień w sektorze prywatnym – w 2018 r. wyniósł on odpowiednio 28,8% i 29,7% (wzrost 
o 5,2 p.proc. oraz 4,3 p.proc. w stosunku do 2015 r.), podczas gdy w sektorze publicznym ukształtował się 
na poziomie odpowiednio 11,1% i 11,8% (wzrost o 0,3 p.proc. oraz 0,1 p.proc.). 

Najwyższy współczynnik zwolnień w 2018 r. odnotowano w administrowaniu i działalności wspierającej, 
gdzie przyjął wartość 68,9%, tj. o 3,3 p.proc. więcej niż 2015 r. (w tym w zbiorowości kobiet – 57,7%, 
spadek o 11,5 p.proc.). Wysoki poziom tego współczynnika zanotowano także w transporcie i gospo- 
darce magazynowej, gdzie wyniósł 44,3% (o 19,8 p.proc. więcej niż w 2015 r.; wzrost zanotowany 
w tej sekcji był najwyższy w badanym okresie), a także w zakwaterowaniu i gastronomii – 36,4% (wzrost  
o 6,8 p.proc.). Stosunkowo niski jego poziom odnotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (9,3%, wzrost o 2,8 p.proc.) oraz edukacji (9,9%, wzrost  
o 2,6 p.proc.). 

Jednym ze źródeł pozyskiwania danych na temat zatrudnionych jest Badanie struktury wynagrodzeń 
według zawodów. Badanie to jest realizowane z częstotliwością dwuletnią na formularzu Z-12, ma cha-
rakter reprezentacyjny i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących powyżej 9. 
Dane dotyczą osób pełnozatrudnionych oraz niepełnozatrudnionych, które przepracowały cały 
miesiąc październik.

W październiku 2018 r. omawiana zbiorowość objęła 890,7 tys. osób, co stanowiło 10,6% wszystkich za-
trudnionych w kraju (podobnie jak dwa lata wcześniej). W porównaniu z 2016 r. liczba zatrudnionych 
zwiększyła się o 2,0%, przy czym w grupie kobiet zanotowano wzrost na poziomie 2,9% wobec 1,0% 
w zbiorowości mężczyzn. W badanej zbiorowości odnotowano nieznaczną przewagę liczebną kobiet  
(50,3%), podczas gdy w 2016 r. zaobserwowano większy odsetek mężczyzn (50,2%). Zarówno w 2018 r., 
jak i w 2016 r. ponad trzy czwarte pracowników było zatrudnionych w sektorze prywatnym (odpowied-
nio 77,6% oraz 76,3%). 

W 2018 r. wśród zatrudnionych największy udział stanowiły osoby w wieku 35–39 lat, a ich odsetek 
wyniósł 15,5% (podobnie jak w 2016 r.). Nieco mniejszy udział mieli zatrudnieni w wieku 40–44 lata – 
15,2% (wzrost o 0,7 p.proc. w stosunku do 2016 r.). Odsetek osób w wieku 30–34 lata ukształtował się 
na poziomie 13,7% (o 1,5 p.proc. mniej niż dwa lata wcześniej), a w wieku 45–49 lat wyniósł 12,5%  
(o 1,2 p.proc. więcej). Zatrudnieni w wieku 25–29 lat stanowili 11,9% badanej zbiorowości (spadek  
o 0,7 p.proc. w porównaniu z 2016 r.), a osoby w wieku 50–54 lata – 10,2% (wzrost o 0,2 p.proc.). Udział 
osób w wieku 55–59 lat osiągnął poziom 9,3% (o 0,2 p.proc. więcej niż w 2016 r.), a odsetek zatrudnio-
nych w wieku 20–24 lata wyniósł 7,1% (o 0,3 p.proc. więcej). Zdecydowanie mniejszy udział stanowili  
zatrudnieni w wieku 60–64 lata, tj. 3,9% (spadek o 0,1 p.proc. w stosunku do 2016 r.), a także w wie-
ku 18–19 lat, którzy stanowili 0,5% omawianej zbiorowości (wzrost o 0,1 p.proc.) oraz osoby w wieku  
65 lat i więcej – 0,3% (spadek o 0,2 p.proc.). Zmniejszył się odsetek osób w wieku mobilnym (18–44 lata) 
– w 2016 r. wyniósł 65,0%, podczas gdy w 2018 r. osiągnął wartość 63,9%. 
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W zbiorowości zatrudnionych w 2018 r. największy udział miały osoby z wykształceniem wyższym z tytu- 
łem magistra, lekarza lub równorzędnym, którzy stanowili 23,8% badanej grupy (o 0,1 p.proc. więcej 
niż dwa lata wcześniej). Nieco mniejsze udziały mieli zatrudnieni z wykształceniem zasadniczym zawo-
dowym (23,1%, spadek o 1,4 p.proc. w porównaniu z 2016 r.) oraz średnim zawodowym (22,8%, wzrost  
o 0,7 p.proc.). Osoby z wykształceniem wyższym ze stopniem inżyniera, licencjata, dyplomowanego eko-
nomisty lub równorzędnym stanowili 8,4% omawianej zbiorowości (o 1,0 p.proc. więcej niż w 2016 r.). 
Odsetek zatrudnianych o najniższym wykształceniu, tj. podstawowym i niepełnym podstawowym, 
ukształtował się na poziomie 8,2% (wzrost o 0,7 p.proc. w stosunku do 2016 r.), a z wykształceniem śred-
nim ogólnokształcącym – 8,1% (spadek o 1,0 p.proc.). 

1.5. Niepełnosprawni
1.5. Disabled

Do grupy niepełnosprawnych zaliczamy osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale 
lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, w tym także zdolno-
ści do wykonywania pracy zawodowej. Osoby niepełnosprawne mogą znajdować się zarówno wśród re-
alnych, jak i potencjalnych zasobów pracy, nierzadko stając się aktywnymi uczestnikami rynku pracy. In-
formacje na temat tej grupy można pozyskać z wielu źródeł, które różnią się między sobą pod względem 
metody i częstotliwości przeprowadzania badania oraz zbiorowości objętej obserwacją. 

Jednym ze źródeł pozyskiwania danych na temat omawianej zbiorowości jest reprezentacyjne Badanie 
Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Badaniem objęte są osoby w wieku 15 lat i więcej (w przy-
padku niepełnosprawnych – 16 lat i więcej), będące członkami gospodarstw domowych w wylosowa-
nych mieszkaniach, które są klasyfikowane jako aktywne zawodowo (pracujące i bezrobotne) lub bierne 
zawodowo.

W ciągu trzech lat populacja pracujących niepełnosprawnych zwiększyła się o 9,8% i w 2018 r. ukształ-
towała się na poziomie 45 tys. osób. Pomimo wzrostu liczebności tej grupy, jej udział w ogólnej liczbie 
pracujących zmniejszył się z poziomu 3,1% w 2015 r. do 2,8% w 2018 r. W kraju w latach 2015–2018 licz-
ba pracujących zwiększyła się o 4,5%, a wśród województw największy wzrost zanotowano w zachod-
niopomorskim (o 50,0%), natomiast największy spadek – w świętokrzyskim (o 34,6%). Odsetek osób nie-
pełnosprawnych w liczbie pracujących ogółem w kraju w 2018 r. wyniósł 3,0% (w 2015 r. 2,9%). 

W 2018 r. w zbiorowości osób niepełnosprawnych współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 
15,2% (spadek o 1,2 p.proc. w stosunku do 2015 r.). Województwem, w którym zanotowano najwyższy 
poziom współczynnika było łódzkie, gdzie ukształtował się na poziomie 23,2%, natomiast najniższy – 
w małopolskim, w którym jego wartość wyniosła 12,7%.

Coraz więcej osób niepełnosprawnych podejmuje pracę. Wskaźnik zatrudnienia w 2018 r. wyniósł 
w tej grupie 14,9% (wzrost o 0,3 p.proc. w stosunku do 2015 r.). W kraju jego wartość ukształtowała się 
w tym czasie na poziomie 16,2% (wzrost o 1,7 p.proc.). W 2018 r. najwyższą jego wartość zanotowano 
w lubelskim – 22,3%, natomiast najniższą w małopolskim – 12,0%.

-
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W populacji niepełnosprawnych znajdują się także osoby bierne zawodowo. W 2018 r. grupa ta objęła 
256 tys. osób, tj. o 9,4% więcej niż w 2015 r., a wielkopolskie było jednym z dwóch województw, w któ-
rych w latach 2015–2018 zaobserwowano wzrost liczby niepełnosprawnych biernych zawodowo. W kra-
ju zanotowano w tym czasie spadek o 7,3%, a największy zaobserwowano w lubelskim – o 22,8%. Udział 
niepełnosprawnych biernych zawodowo w populacji biernych ogółem w wielkopolskim zmniejszył się 
w ciągu trzech lat i w 2018 r. wyniósł 22,2% (wobec 22,9% w 2015 r.). W kraju odsetek ten zmniejszył się 
z 20,0% w 2015 r. do 18,9% w 2018 r. 

Kolejnym źródłem, które dostarcza danych na temat zbiorowości osób niepełnosprawnych, jest roczne 
badanie pełne prowadzone na formularzu Z-06 – Sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i cza-
sie pracy. Badana zbiorowość obejmuje pracujących w głównym miejscu pracy, według siedziby jed-
nostki, w podmiotach gospodarczych o liczbie pracujących powyżej 9. 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2018 r., populacja pracujących niepełnosprawnych wyniosła 37,7 tys. 
osób i w stosunku do 2015 r. zwiększyła się o 3,1% (w grupie mężczyzn wzrost wyniósł 3,7%, a w zbio-
rowości kobiet – 2,4%). W kraju zanotowano w tym czasie wzrost o 8,6%, a największy zaobserwowano 
w świętokrzyskim (26,1%). Spadek liczby pracujących niepełnosprawnych w badanym okresie zanoto-
wano tylko w lubuskim, gdzie wyniósł 7,7%. 

Odsetek niepełnosprawnych w populacji pracujących ogółem zmniejszył się w ciągu trzech lat  
o 0,3 p.proc. i w 2018 r. wyniósł 3,5%. W kraju ukształtował się na zbliżonym poziomie (zarówno  
w 2018 r., jak i w 2015 r. 3,6%).

Mapa 1.10.
Map 1.10.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku 16 lat i więcej w 2018 r. 
Employment rate of disabled persons aged 16 and more in 2018
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W latach 2015–2018 najwięcej osób niepełnosprawnych pracowało w przetwórstwie przemysłowym, 
choć ich udział w zbiorowości spadał, i w 2018 r. wyniósł 39,2% wobec 42,4% w 2015 r. W zbiorowości 
mężczyzn odsetek był wyższy i ukształtował na poziomie 43,3% (w 2015 r. – 46,1%) wobec 34,9% wśród 
kobiet (w 2015 r. – 38,6%). Drugą co do wielkości grupę tworzyli niepełnosprawni pracujący w sekcji ad-
ministrowanie i działalność wspierająca, gdzie w 2018 r. stanowili 20,4% (a od 2015 r. ich odsetek wzrósł 
o 1,6 p.proc.). Podobnie jak w przetwórstwie przemysłowym, wyższy odsetek pracujących w tej sekcji 
zanotowano w grupie mężczyzn, gdzie wyniósł 24,3% wobec 16,5% w zbiorowości kobiet (w 2015 r. 
odpowiednio 21,6% wobec 16,0%). Nieco mniejszy był udział niepełnosprawnych pracujących w han-
dlu; naprawie pojazdów samochodowych (w 2018 r. stanowili oni 15,1% wobec 13,2% w 2015 r.). Udział 
pracujących w tej sekcji był wyższy wśród kobiet (w 2018 r. – 18,4% wobec 11,9% w grupie mężczyzn, 
w 2015 r. odpowiednio 15,1% wobec 11,3%). W 2018 r., podobnie jak w 2015 r., udział niepełnospraw-
nych pracujących w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wyniósł 6,1%. Pracę w tej sekcji częściej wy-
bierały kobiety. W 2018 r. w grupie kobiet odsetek pracujących w opiece zdrowotnej i pomocy społecz-
nej wyniósł 10,3% wobec 2,1% w zbiorowości mężczyzn (w 2015 r. odpowiednio 10,0% wobec 2,2%).

Dane o aktywności na rynku pracy osób niepełnosprawnych można także pozyskać z Badania popy-
tu na pracę, prowadzonego na formularzu Z-05. Badanie prowadzone jest z częstotliwością kwartalną, 
uwzględnia podmioty o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób (od 2007 r.) i realizowane jest metodą 
reprezentacyjną. 

Według stanu w końcu IV kwartału 2018 r., liczba pracujących niepełnosprawnych ukształtowała się 
na poziomie 59,2 tys. osób (wzrost o 7,4% w stosunku do końca IV kwartału 2015 r., w kraju ich licz-
ba zwiększyła się o 8,7%). Osoby niepełnosprawne stanowiły 4,2% pracujących ogółem, a ich odsetek 
zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. o 0,4 p.proc. (w kraju odpowiednio 3,8%, 
spadek o 0,1 p.proc.). Zdecydowana większość niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym, 
gdzie stanowili 85,3% (wzrost o 0,3 p.proc. w stosunku do końca IV kwartału 2015 r.). 

Pomimo spadku w badanym okresie zarówno liczebności (o 5,2%), jak i udziału w liczbie pracujących 
niepełnosprawnych ogółem (o 8,6 p.proc.), największą zbiorowość tworzyli niepełnosprawni pracują-
cy w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 – w końcu IV kwartału 2018 r. ich odsetek wyniósł 
64,6%. Drugą co do wielkości grupę stanowili niepełnosprawni pracujący w zakładach o liczbie pracu-
jących od 10 do 49 – ich liczba wzrosła w ciągu trzech lat o 54,3%, a udział w końcu IV kwartału 2018 r. 
ukształtował się na poziomie 26,7% (wzrost o 8,1 p.proc. w porównaniu z analogicznym okresem  

Wykres 1.27.

Chart 1.27.

Pracujący niepełnosprawni
Stan w dniu 31 grudnia
Employed disabled persons
As of 31st December
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2015 r.). Najmniej liczną zbiorowość tworzyli niepełnosprawni pracujący w jednostkach o liczbie pracu-
jących do 9, których liczebność w badanym okresie zwiększyła się o 13,6%, a udział w końcu IV kwartału 
2018 r. wyniósł 8,7% (wzrost o 0,4 p.proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.).

W końcu IV kwartału 2018 r. blisko 70% osób niepełnosprawnych wybierało pracę w jednej z trzech 
sekcji: przetwórstwo przemysłowe, handel; naprawa pojazdów samochodowych lub administrowanie 
i działalność wspierająca (w końcu IV kwartału 2015 r. udział niepełnosprawnych pracujących w tych 
sekcjach wyniósł nieco ponad 70%). Pomimo spadku w ciągu trzech lat liczby niepełnosprawnych pra-
cujących w przetwórstwie przemysłowym (o 12,2%), pracujący w tej sekcji stanowili najliczniejszą zbio-
rowość – w końcu IV kwartału 2018 r. ich odsetek wyniósł 30,5%, podczas gdy w analogicznym okresie 
2015 r. – 37,4%. Część niepełnosprawnych wybierała pracę w administrowaniu i działalności wspierającej 
(ich udział wyniósł tu 21,6% wobec 19,5% w końcu IV kwartału 2015 r., w ciągu trzech lat zaobserwo-
wano wzrost liczebności tej grupy o 18,8%). Pracujący w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 
stanowili 16,4% wszystkich pracujących niepełnosprawnych (wobec 14,7% w analogicznym okresie 
2015 r.), przy wzroście liczebności w badanym okresie o 19,7%. Udział osób niepełnosprawnych pracu-
jących w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej wyniósł 5,8% wobec 5,7% w końcu IV kwartału 2015 r., 
a w latach 2015–2018 zaobserwowano wzrost liczebności w tej grupie o 8,9%. Niższy odsetek pracują-
cych niepełnosprawnych zanotowano w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych 
zabezpieczeniach społecznych oraz transporcie i gospodarce magazynowej (odpowiednio 4,2%, podob-
nie jak w analogicznym okresie 2015 r. oraz 4,1% wobec 2,6%). Liczba pracujących niepełnosprawnych 
w tych sekcjach zwiększyła się badanym okresie odpowiednio o 8,5% i 73,7%. 

W zbiorowości pracujących niepełnosprawnych możemy wyodrębnić grupę pracujących na stanowi-
skach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. Liczba osób 
w tej zbiorowości zmniejszyła się w badanym okresie o nieco ponad jedną czwartą i w końcu IV kwartału 
2018 r. wyniosła 8,1 tys. Pomimo spadku liczebności w ciągu trzech lat (o 27,2%), nadal największy udział 
pracujących z tej grupy zaobserwowano w sektorze prywatnym (91,6% w końcu IV kwartału 2018 r., spa-
dek o 2,6 p.proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.). W sektorze publicznym zanotowano 
w tym czasie wzrost liczebności o 9,3%, a także wzrost odsetka w nim pracujących o 2,6 p.proc. do po-
ziomu 8,4%. 

Najwięcej niepełnosprawnych, pracujących na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności, zaobserwowano w przetwórstwie przemysłowym – w końcu 
IV kwartału 2018 r. stanowili oni 40,6% (w ciągu badanego okresu zanotowano spadek liczebności tej 
grupy o 7,5% oraz spadek ich odsetka o 7,7 p.proc.). Wysoki udział tej grupy zanotowano także w admi-
nistrowaniu i działalności wspierającej oraz zakwaterowaniu i gastronomii (odpowiednio 14,3% i 13,5% 
wobec 24,6% i 1,9% w analogicznym okresie 2015 r.). W latach 2015–2018 warto zauważyć zmiany liczby 
niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających 
z ich niepełnosprawności, zatrudnionych w tych sekcjach – w zakwaterowaniu i gastronomii ponad 
5-krotny wzrost, natomiast w administrowaniu i działalności wspierającej spadek o 56,6%. W handlu; na-
prawie pojazdów samochodowych pracowało 9,9% omawianej grupy (wobec 27,6% w końcu czwartego 
kwartału 2015 r.), przy spadku liczebności pracujących w tej sekcji w ciągu trzech lat o 73,1%. 

Miernikiem pozwalającym na ocenę miejsc pracy osób niepełnosprawnych jest wskaźnik, prezentu-
jący udział osób niepełnosprawnych pracujących na stanowiskach specjalnie dostosowanych do po-
trzeb wynikających z ich niepełnosprawności, do niepełnosprawnych pracujących ogółem. W końcu  
IV kwartału 2018 r. w wielkopolskim miernik ten ukształtował się na poziomie 13,6% (spadek  
o 6,0 p.proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.), podczas gdy w kraju jego wartość była wyż-
sza i wyniosła 14,2%. Wyższy wskaźnik zanotowano w sektorze prywatnym (14,7%, spadek o 7,0 p.proc. 
w porównaniu z 2015 r.) niż publicznym (7,8%, wzrost o 0,3 p.proc.).



63

rozdział 1. podaż pracy

 

%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
5

10

15

20

25

W % pracujących niepełnosprawnych ogółem
In % of employed total disabled

W grupie sekcji, w których w końcu IV kwartału 2018 r. pracę wybrało co najmniej 4% wszystkich pra-
cujących niepełnosprawnych, wskaźnik przyjął najwyższą wartość w przetwórstwie przemysłowym 
(18,1% wobec 17,2% w końcu czwartego kwartału 2015 r.). Miernik ten przyjmował także wysokie war-
tości w transporcie i gospodarce magazynowej oraz administracji publicznej i obronie narodowej; obo-
wiązkowych zabezpieczeniach społecznych (odpowiednio 13,8% oraz 10,2% wobec 2,2% oraz 8,6% 
w analogicznym okresie 2015 r.). Stosunkowo wysokie wartości tego wskaźnika zanotowano w handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych oraz administrowaniu i działalności wspierającej (odpowiednio 
8,2% oraz 9,0%), jednakże w końcu IV kwartału 2015 r. były one znacznie wyższe (odpowiednio 36,6% 
i 24,7%). Wskaźnik w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej ukształtował się na poziomie 5,3% wobec 
6,5% w analogicznym okresie 2015 r.

W końcu IV kwartału 2018 r. liczba zakładów, które były zainteresowane zwiększeniem zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych wyniosła 3151 (wzrost o 16,7% w stosunku do końca IV kwartału  
2015 r.). Zdecydowana większość badanych jednostek prowadziła swoją działalność w sektorze prywat-
nym (87,1%, wzrost o 1,8 p.proc. w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.), a ich liczba zwiększyła się 
w ciągu trzech lat o 19,1%. Liczba zakładów w sektorze publicznym wzrosła w badanym okresie o 2,5%, 
a ich odsetek wyniósł 12,9% (spadek o 1,8 p.proc. w porównaniu z końcem IV kwartału 2015 r.). 

Najwięcej zakładów zainteresowanych zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych, prowadziło 
działalność z zakresu przetwórstwa przemysłowego (26,4% wobec 27,5% w końcu IV kwartału 2015 r., 
przy wzroście liczebności w ciągu trzech lat o 12,0%). Wysoki udział zanotowano także wśród jednostek 
zajmujących się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (21,5% wobec 14,6% w końcu IV kwarta-
łu 2015 r.; w badanym okresie wzrost liczebności tej grupy wyniósł 71,6%). Mniejszy udział takich jedno-
stek zaobserwowano w administrowaniu i działalności wspierającej (8,1% wobec 6,4%, liczba zakładów 
zajmujących się taką działalnością wzrosła w latach 2015–2018 o 46,8%). Jednostki działające w ramach 
administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych stanowiły 
5,6% badanej grupy, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. – 6,6% (ich liczba w ciągu trzech lat 
obniżyła się o 1,7%). Udział zakładów prowadzących działalność z zakresu transportu i gospodarki ma-
gazynowej wyniósł w badanej zbiorowości 5,2% (w końcu IV kwartału 2015 r. – 8,4%, przy spadku liczeb-
ności w ciągu trzech lat o 27,0%). 

Wykres 1.28.

Chart 1.28.

Pracujące osoby niepełnosprawne na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności
Stan na koniec IV kwartału
Employed disabled persons in workplaces specially adopted to the needs of their disability
End of the fourth quarter
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1.7. Cudzoziemcy
1.7. Foreigners

Korzystne tendencje na krajowym rynku pracy, które obserwowano w latach 2015–2018 (niskie bezro-
bocie, rozwój przedsiębiorczości i rosnące wynagrodzenia), uwarunkowania demograficzne (starzeją-
ce się społeczeństwo) oraz otwarte rynki pracy dla Polaków w Unii Europejskiej sprawiły, że pojawił się 
problem deficytu pracowników. Rozwiązaniem dla kadrowych braków stała się możliwość zatrudnienia 
cudzoziemców wypełniających luki w zatrudnieniu, z którymi zmagały się przedsiębiorstwa przede 
wszystkim z branży budowlanej, przemysłowej i transportowej.

Zatrudnianie cudzoziemców odbywa się w ramach trzech różnych procedur: zezwolenia na pracę, 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (do 2017 r. o zamiarze powierzenia) 
oraz wprowadzonego od 1 stycznia 2018 r. zezwolenia na pracę sezonową, które daje prawo do pracy 
przez 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego w wybranych sektorach (rolnictwie oraz usługach zwią-
zanych z sezonowym zakwaterowaniem i wyżywieniem). Czynnikiem sprzyjającym migracji zarobko-
wej stał się mechanizm podejmowania pracy dostępny dla obywateli 6 państw (Armenii, Białorusi, Gru-
zji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy). Uproszczona procedura dostępu do rynku pracy umożliwia zatrudnienie 
w Polsce bez zezwolenia na maksymalnie 6 miesięcy w ciągu roku (od 2018 r. dotyczy tylko katalogu 
prac niesezonowych).

W 2018 r. wojewoda wielkopolski wydał 36,5 tys. zezwoleń na pracę cudzoziemców, tj. o 15,4 tys. wię-
cej (o 73,3%) niż w 2017 r. i 32,9 tys. więcej (ponad 10-krotny wzrost) niż w 2015 r. Średnioroczne tempo 
wzrostu liczby zezwoleń w latach 2015–2018 wyniosło 116,2%, co oznacza, że z roku na rok rosła ona 
ponad 2-krotnie (w kraju wzrost o 71,0% rocznie). 
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Zatrudnianie cudzoziemców staje się coraz bardziej równomierne na terenie Polski. Najwięcej zezwoleń 
na pracę obcokrajowców nadal wydawanych jest w województwie mazowieckim (24,2% wszystkich za-
świadczeń w kraju w 2018 r. wobec 49,4% w 2015 r.). Wielkopolskie uplasowało się na 2. miejscu (11,1% 
wobec 5,5%), wyprzedzając łódzkie (9,9% wobec 2,2%) i małopolskie (8,4% wobec 9,6%). W porównaniu 
z 2015 r. wielkopolskie awansowało o 2. pozycje (wzrost udziału o 5,6 p.proc.). Do województw, których 
udział w badanym okresie znacząco wzrósł należało także łódzkie (wzrost o 7,9 p.proc.) i śląskie (wzrost 
o 3,6 p.proc.).

Wykres 1.29.
Chart 1.29.

Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców
Work permits for foreigners
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W 2018 r. zezwolenia na pracę wydano obywatelom 69 państw. Dane dotyczące struktury wystawio-
nych dokumentów według obywatelstwa cudzoziemca wskazują na zatrzymanie rosnącego trendu za-
świadczeń dla obywateli Ukrainy. W końcu analizowanego okresu 79,9% cudzoziemców, którym udzie-
lono zgody na pracę, posiadało obywatelstwo tego państwa. Jednak w porównaniu z 2017 r. udział ten 
zmniejszył się o 10,8 p.proc. (z 90,7%) i oscylował wokół poziomu notowanego w 2015 r. (79,5%). Biorąc 
pod uwagę wartości bezwzględne, można zaobserwować stabilny wzrost w liczbie zezwoleń na pracę 
dla obywateli Ukrainy. W latach 2015–2018 dla tej grupy cudzoziemców wojewoda wydał odpowiednio: 
2,9 tys., 9,1 tys., 19,1 tys. i 29,1 tys. dokumentów. Obecnie przyrost jest mniej dynamiczny niż w przypad-
ku państw takich jak: Nepal (31-krotny wzrost w porównaniu z 2015 r.), Bangladesz (30-krotny), Białoruś 
(20-krotny) i Indie (15-krotny), których udział w strukturze się zwiększa. W 2018 r. drugą najliczniej repre-
zentowaną nacją byli Nepalczycy (5,0%; 1,6% w 2015 r.). Zaświadczenia wystawione obywatelom Ban-
gladeszu stanowiły 2,9% (wobec 1,0% na początku badanego okresu), a udzielone zgody na pracę Bia-
łorusinów – 2,8% (wobec 1,4%). W województwie wielkopolskim obserwuje się mniejsze niż przeciętnie 
w kraju znaczenie migracji zarobkowej cudzoziemców z Chin i Wietnamu. W 2015 r. dokumenty wydane 
w związku z ich pracą stanowiły łącznie 0,9% (wobec 3,1% w kraju), a w 2018 r. ich udział spadł poniżej 
0,2% (wobec 0,8% w Polsce). 

Analiza struktury zezwoleń na pracę według płci wskazuje na zdecydowaną przewagę mężczyzn – tyl-
ko co 5. zaświadczenie zostało wydane kobietom. Udział zaświadczeń wydanych na pracę mężczyzn 
w ogólnej ich liczbie w województwie wielkopolskim w 2018 r. wyniósł 78,9% i był o 1,2 p.proc. większy 
niż w 2017 r., ale o 3,1 p.proc. mniejszy niż w 2015 r. W kraju udział ten ukształtował się na poziomie 
77,2% (od 70,6% w województwie łódzkim do 92,1% w lubelskim). Wśród zgód na pracę dominują te, 
które wydano po raz pierwszy (96,6%). Udział dokumentów będących kontynuacją wcześniejszych de-
cyzji zezwalających na pracę cudzoziemców wyniósł 3,4% i był większy niż w 2017 r. (1,9%), ale mniejszy 
niż w latach 2015–2016 (odpowiednio 4,5% i 4,6%).

W omawianym okresie zaobserwowano wydłużenie okresu ważności wydawanych zezwoleń na pracę 
cudzoziemców. W 2018 r. większość dokumentów wystawiono na okres od 1 roku do 2 lat (75,0%). Pod-
czas gdy w 2017 r. ich udział wyniósł 69,9%, a w 2015 r. było to zaledwie 10,1%. Zwiększył się również 
odsetek długoterminowych zaświadczeń wydanych na okres powyżej 2 lat (z 2,8% do 7,3%). W porów-
naniu z 2015 r. obniżył się natomiast udział dokumentów ważnych od 3 miesięcy do 1 roku (z 84,1% 
do 17,6%). Krótkookresowe zgody na pracę (do 3 miesięcy) stanowiły jedynie 0,1% ogólnej liczby zezwo-
leń (0,4% w 2017 r. i 3,1% w 2015 r.).

Wykres 1.30.
Chart 1.30.

Struktura zezwoleń na pracę dla cudzoziemców 
Structure of work permits for foreigners
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Zdecydowana większość zezwoleń (w 2018 r. 89,9%) dotyczyła zatrudnienia cudzoziemców w podmio-
tach zaklasyfikowanych do czterech sekcji (przetwórstwo przemysłowe, administrowanie i działalność 
wspierająca, transport i gospodarka magazynowa oraz budownictwo). Najwięcej dokumentów upraw-
niających obcokrajowców do podjęcia legalnej pracy wystawiono dla pracodawców prowadzących dzia-
łalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (10,2 tys.). W porównaniu z 2015 r. udział wydanych 
zgód zwiększył się tam ponad 3-krotnie (z 8,3% do 28,0%). Podmioty zajmujące się administrowaniem 
i działalnością wspierającą (w tym zatrudnianiem poprzez agencje pracy tymczasowej) otrzymały 8,4 tys. 
zezwoleń, co stanowiło 22,9%. Na pracę cudzoziemców w przedsiębiorstwach związanych z transpor-
tem i gospodarką magazynową udzielono 7,6 tys. zgód, ale ich odsetek w latach 2015–2018 obniżył się 
z 23,6% do 20,7%. Cudzoziemcy zatrudnieni w budownictwie dostali 6,6 tys. zaświadczeń, a ich udział 
wzrósł prawie 2-krotnie (z 9,9% do 18,2%).

Według klasyfikacji zawodów i specjalności cudzoziemcy, którzy otrzymali zgodę na pracę w 2018 r. 
zatrudnieni byli najczęściej jako pracownicy wykonujący prace proste (39,5%), robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy (29,1%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (24,5%). Przeważający udział ze-
zwoleń na pracę dla tych trzech grup zawodów związany jest m.in. ze znaczącym odsetkiem cudzoziem-
ców zatrudnianych przez pracodawców z sekcji budownictwo i przetwórstwo przemysłowe. Podczas 
gdy w 2015 r. najliczniejszą grupą pracowniczą byli robotnicy wykwalifikowani (44,5%) oraz pracownicy 
zatrudnieni przy pracach prostych (19,6%).

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy w ramach uproszczonej procedury mogą 
podejmować krótkoterminową pracę w Polsce bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. 
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (do 2017 r. o zamiarze powierze-
nia) rejestrowane jest w powiatowym urzędzie pracy przez pracodawcę. Dokument ten uprawnia do wy-
konywania pracy niesezonowej bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach. 

Wedłud danych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w 2018 r. pracodawcy złożyli w powiatowych 
urzędach pracy w województwie wielkopolskim 166,1 tys. oświadczeń (w tym 50,7 tys. dotyczyło ko-
biet). W porównaniu z 2017 r. zarejestrowano ich o 8,8% mniej, ale w odniesieniu do 2015 r – prawie 
3-krotnie więcej. W efekcie w całym analizowanym okresie obserwowano wzrostowy trend liczby zareje-
strowanych oświadczeń – zwiększała się ona średnio o 41,5% z roku na rok.

Wykres 1.31.
Chart 1.31.

Struktura zezwoleń na pracę dla cudzoziemców według okresu ich ważności 
Structure of work permits for foreigners by their period of validity
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Źródło: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Pozaniu.
Source: data of the Voivodship Labour Office in Poznań.

Pod względem liczby zarejestrowanych oświadczeń w 2018 r. województwo wielkopolskie z udziałem 
10,5% zajmowało 4. miejsce w kraju, tj. o jedną pozycję niżej niż w roku poprzednim (10,0%) i w 2015 r. 
(7,5%). Więcej deklaracji wpisano do ewidencji w województwach: mazowieckim (16,9%), śląskim 
(11,7%) i dolnośląskim (10,8%).
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Źródło: dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Source: data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy.

Pracodawcy najczęściej wnioskowali o zatrudnienie obywateli Ukrainy (153,3 tys. oświadczeń). Jednak 
ich udział w strukturze stopniowo zmniejsza się (z 98,4% w 2015 r., poprzez 97,0% w 2016 r. i 94,6% 
w 2017 r. do 92,3% w 2018 r.). Dokumenty dotyczące obywateli pozostałych państw stanowiły ok. 8% 
ogółu wpisanych do ewidencji (w tym najwięcej Białorusi – 3,2%, Mołdawii – 2,3% i Gruzji – 1,8%). Udział 

Wykres 1.32.
Chart 1.32.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
Declarations on entrusting work to foreigners
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Wykres 1.33.
Chart 1.33.

Struktura oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom
Structure of declarations on entrusting work to foreigners



68

chapter 1. labour supply

tych nacji w analizowanym okresie zwiększał się. W porównaniu z 2015 r. najbardziej wzrosło zaintereso-
wanie zatrudnieniem Gruzinów (30-krotnie do 3,0 tys. oświadczeń), Białorusinów (17-krotnie do 5,4 tys.) 
oraz Mołdawian (12-krotnie do 3,9 tys.). 

W 2018 r. najwięcej oświadczeń złożyły podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym  
(71,3 tys.), budownictwem (37,2 tys.), transportem i gospodarką magazynową (19,3 tys.), administro-
waniem i działalnością wspierającą (15,0 tys.) oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych  
(11,5 tys.). W porównaniu z 2015 r. najbardziej wzrósł udział oświadczeń składanych przez przedsiębior-
ców prowadzących działalność związaną z przetwórstwem przemysłowym (o 25,9 p.proc. do 42,9%), 
budownictwem (o 12,4 p.proc. do 22,4%) oraz transportem i gospodarką magazynową (o 4,8 p.proc. 
do 11,6%). Największy spadek w strukturze zatrudnienia cudzoziemców wykonujących prace krótkoter-
minowe odnotowano natomiast w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 17,6 p.proc. do 1,4%) 
oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 17,4 p.proc. do 9,0%).

Charakterystykę cudzoziemców przyjeżdzających ze Wschodu uzupełnia struktura oświadczeń według 
wielkich grup zawodów i specjalności. Wśród obcokrajowców zatrudnionych w ramach uproszczonej 
procedury w 2018 r. przeważali pracownicy wykonujący prace proste (47,4% złożonych oświadczeń). 
Licznie reprezentowani byli również robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (29,2%) oraz operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń (14,0%). Cudzoziemcy rzadziej podejmowali pracę w zawodach sklasyfiko-
wanych w grupach pracownicy biurowi (3,4%) oraz pracownicy usług i sprzedawców (3,0%).
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a Powiaty: kaliski, koniński, leszczyński i poznański – łącznie z miastami na prawach powiatu.
Źródło: dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Pozaniu.
a Powiats: kaliski, koniński, leszczyński i poznański – including city with powiat status.
Source: data of the Voivodship Labour Office in Poznań.

Mapa 1.11.
Map 1.11.

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom według powiatówa w 2018 r. 
Declarations on entrusting work to foreigners by powiatsa in 2018
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Najwięcej oświadczeń składają pracodawcy z powiatu poznańskiego i Poznania. W 2018 r. zarejestro-
wano ich łącznie 65,3 tys., co stanowiło 39,3% ogółu takich dokumentów w województwie (29,5%  
w 2015 r.). Drugą lokatę zajął powiat średzki (9,6 tys., tj. 5,8% wobec 2,8% na początku analizowanego 
okresu). Udział powyżej 3% odnotowano jeszcze w kaliskim i Kaliszu (4,8% wobec 11,8%), wolsztyń-
skim (4,3% wobec 5,7%), jarocińskim (4,1% wobec 1,3%), kępińskim (3,5% wobec 5,6%) oraz ostrowskim 
(3,5% wobec 9,9%).

Zróżnicowanie przestrzenne obserwuje się również w strukturze oświadczeń według rodzajów działal-
ności. W większości powiatów dominowały oświadczenia składane przez pracodawców zajmujących 
się przetwórstwem przemysłowym. Największy udział tej sekcji odnotowano w kępińskim (78,9% ogó-
łu oświadczeń zarejestrowanych w danym powiecie), czarnkowsko-trzcianeckim (64,6%), grodziskim 
(62,0%) i jarocińskim (61,5%). Najwięcej dokumentów zgłoszonych przez podmioty związane z budow-
nictwem zaobserwowano w międzychodzkim (43,7%), rawickim (43,1%), ostrzeszowskim (42,5%) i kol-
skim (41,9%). Wysokim udziałem sekcji transport i gospodarka magazynowa wyróżniały się powiaty: 
pilski (53,9%), kolski (32,0%), chodzieski (22,6%) i pleszewski (21,5%). Sekcja administrowanie i działal-
ność wspomagająca największy udział miała wśród oświadczeń złożonych w tureckim (35,3%), średzkim 
(18,5%) i szamotulskim (18,4%). Handlem i naprawą pojazdów samochodowych najczęściej zajmowali 
się pracodawcy zgłaszający zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców w powiatach: gnieźnieńskim 
(27,7%), średzkim (20,4%) oraz wrzesińskim (17,3%).

Według danych Zakładu Ubezpieczń Sopołecznych, w latach 2015–2018 systematycznie rosła liczba 
zamieszkałych w województwie wielkopolskim cudzoziemców, którzy zostali zgłoszeni do ubezpie-
czeń społecznych. W tym okresie ich liczba wzrosła z 11,4 tys. do 43,2 tys. osób1. Liczebność ubezpie-
czonych obcokrajowców zwiększała się z roku na rok o 55,6% wobec średniorocznego tempa wzrostu 
w kraju wynoszącego 45,7%. 
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Źródło: dane Zakładu Ubezpieczń Sopołecznych.
Source: data of the Social Insurance Institution.

Cudzoziemcy objęci ubezpieczeniami zamieszkali w województwie wielkopolskim w 2018 r. stanowili 
7,6% wszystkich zgłoszonych do systemu ubezpieczeń obcokrajowców (wobec 6,2% w 2015 r.), co dało 
3. lokatę w kraju za mazowieckim (16,8%) i dolnośląskim (7,9%). W porównaniu z 2015 r. odsetek ubez-
pieczonych cudzoziemców najbardziej wzrósł w wielkopolskim (o 1,4 p.proc.), a obniżył się – w mazo-
wieckim (o 6,7 p.proc.). 

1 W całym kraju nie udało się ustalić miejsca zamieszkania dla 182,4 tys. osób, tj. 32,0% ubezpieczonych cudzoziemców.

Wykres 1.34.
Chart 1.34.

Cudzoziemcy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych 
Foreigners registered for social security
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Źródło: dane Zakładu Ubezpieczń Sopołecznych.
Source: data of the Social Insurance Institution.

W 2018 r. w województwie wielkopolskim mieszkało 4,5% cudzoziemców pochodzących z krajów Unii 
Europejskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniami w Polsce (5. miejsce w kraju) oraz 7,8% migrantów 
zarobkowych spoza UE (3. pozycja). W regionie zamieszkało 9,0% obywateli Mołdawii i 8,5% Ukraińców 
zgłoszonych do systemu ubezpieczeń społecznych w kraju (w obu przypadkach 2. lokata), a ponadto 
4,9% Rosjan, 4,2% Białorusinów i 0,8% Wietnamczyków (odpowiednio 5., 4. i 9. miejsce).

Wykres 1.35.
Chart 1.35.

Struktura cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznycha

Structure of foreigners registered for social securitya
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Rozdział 2
Chapter 2

Popyt na pracę
Demand for labour

2.1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
2.1. Entities of the national economy in the REGON register

Znaczącym komponentem potencjału ekonomicznego są podmioty gospodarki narodowej, których li-
czebność, struktura i działalność determinują poziom rozwoju regionalnego. Przedsiębiorstwa te nie tyl-
ko stymulują wzrost gospodarczy, ale przede wszystkim generują nowe miejsca pracy.

W końcu 2018 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 429,7 tys. podmio-
tów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W po-
równaniu z 2017 r. ich liczba zwiększyła się o 1,8%, a w odniesieniu do 2015 r. o 4,8% (w kraju wzrost 
odpowiednio o 1,3% i o 4,3%). Podmioty zarejestrowane w województwie wielkopolskim stanowiły 9,8% 
wszystkich jednostek w Polsce, co dało 3. lokatę w kraju po mazowieckim (18,7%) i śląskim (10,8%).

Podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowana większość (96,5%) podmiotów należała do sektora 
prywatnego. W końcu 2018 r. było to 414,5 tys. jednostek, tj. o 1,7% więcej niż w 2017 r. i o 4,6% więcej 
niż w 2015 r. Ponad ¾ podmiotów tego sektora stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospo-
darczą, których liczebność (314,3 tys.) zwiększyła się o 3,7% w porównaniu z 2017 r. i o 4,6% w stosunku 
do 2015 r.

W końcu 2018 r. funkcjonowało 49,1 tys. spółek handlowych, tj. o 7,3% mniej niż w roku poprzednim, 
ale o 9,0% więcej niż na początku analizowanego okresu. Spółki z udziałem kapitału zagranicznego sta-
nowiły 12,1% spośród nich. W strukturze spółek handlowych dominowały spółki kapitałowe (81,3%), 
przede wszystkim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (79,7%). Wśród spółek osobowych (18,7%) 

Wykres 2.1.

Chart 2.1.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
Stan w dniu 31 grudnia
Entities of the national economy in the REGON register 
As of 31st December

tys.
thousand

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
340

350

360

370

380

390

400

410

420

430

440



72

chapter 2. demand for labour

najliczniej reprezentowane były spółki komandytowe (9,9% ogółu spółek handlowych) i jawne (7,5%). 
Liczba spółek cywilnych ukształtowała się na poziomie 26,2 tys., tj. o 1,8% wyżej niż w 2015 r. Ponadto 
było 11,5 tys. stowarzyszeń i organizacji społecznych, 2,0 tys. fundacji oraz 1,5 tys. spółdzielni.

W końcu 2018 r. najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki prowadzące działalność w zakresie: 
handlu; naprawy pojazdów samochodowych (23,1% ogółu podmiotów), budownictwa (13,7%), działal-
ności profesjonalnej, naukowej i technicznej (10,3%) oraz przetwórstwa przemysłowego (9,2%). W po-
równaniu z 2015 r. liczba podmiotów gospodarki narodowej najbardziej wzrosła w sekcjach: informacja 
i komunikacja (o 21,3%), obsługa rynku nieruchomości (o 14,7%), administrowanie i działalność wspiera-
jąca (o 14,1%), budownictwo (o 13,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 11,6%). 
Największy spadek odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 5,5%) oraz rolnic-
twie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 4,6%).

O poziomie przedsiębiorczości świadczy również miernik określający liczbę podmiotów w przeliczeniu 
na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym. Wskaźnik przedsiębiorczości w województwie wielkopol-
skim w 2018 r. wyniósł 2025 (wobec 1844 w 2015 r.), tj. więcej niż przeciętnie w kraju (1876 wobec 1743). 
W przekroju terytorialnym najbardziej atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej 
okazała się stolica województwa wraz z okalającym ją powiatem poznańskim (odpowiednio 3544 i 2586 
podmiotów na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym). Wskaźnik przedsiębiorczości wysokie wartości 
przyjął także w Lesznie (2359), Kaliszu (1970) i powiecie wolsztyńskim (1959), natomiast najniższe odno-
towano w złotowskim (1244) i kolskim (1302).
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Podmioty gospodarki narodowej na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym według powiatów
w 2018 r. 
Stan w dniu 31 grudnia
Entities of the national economy per 10 thousand working population by powiats in 2018
As of 31st December
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2.2. Wolne miejsca pracy
2.2. Vacancies

Wolne miejsca pracy w przedsiębiorstwach są rezultatem zwiększonego zapotrzebowania na kapitał 
ludzki, na które wpływa wiele czynników, m.in. wielkość popytu na produkty wytworzone dzięki zatrud-
nieniu, poziom wynagrodzeń, koniunktura gospodarcza oraz społeczne aspekty mające wpływ na stra-
tegię rozwoju gospodarczego danego regionu.

Informacje o wolnych miejscach pracy pozyskiwane są z badania popytu na pracę Z-05 (reprezentacyjne 
badanie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny co kwartał wśród podmiotów gospodarki naro-
dowej o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób).

Według stanu na koniec 2018 r., badane podmioty oferowały łącznie 14,7 tys. wolnych miejsc pracy, tj. 
o 6,1% więcej niż rok wcześniej i ponad 2-krotnie więcej niż w 2015 r. Na 1 zakład pracy zgłaszający wa-
katy przypadały przeciętnie 3 wolne miejsca (2,9 w 2017 r. i 2,6 w 2015 r.). Najwięcej wolnych miejsc od-
notowano w jednostkach dużych – 5,6 tys., tj. 38,5% (40,9% w 2015 r.). W przypadku podmiotów małych 
wykazano 5,3 tys. miejsc, tj. 36,3% (wobec 38,9% na początku analizowanego okresu), a 3,7 tys., tj. 25,2% 
(wobec 20,1%) dotyczyło średnich zakładów. 

W kraju największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowało województwo mazowieckie (24,2%), 
a wielkopolskie z udziałem 10,5%, znalazło się na 3. pozycji za śląskim (13,2%). Najskromniejsza oferta 
wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: podlaskim (1,0%), świętokrzyskim (1,3%) oraz opol-
skim (1,6%).
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W przekroju całego roku 2018 liczba wolnych miejsc pracy w IV kwartale (14,7 tys.) była najmniejsza. 
Najwięcej wakatów zgłoszono w końcu II kwartału (17,6 tys.), przy przeciętnej rocznej na poziomie  
16,2 tys. Podobnie było w 2015 r., kiedy w analogicznym okresie wykazano maksymalną liczbę wolnych 
posad (8,7 tys. wobec 7,8 tys. średniorocznie), natomiast w 2017 r. to III kwartał okazał się najlepszy 
w tym aspekcie (13,9 tys. wobec 13,7 tys.).

Mapa 2.2.

Map 2.2.

Wolne miejsca pracy
Stan w końcu IV kwartału 2018 r.
Vacancies
At the end of the fourth quarter in 2018
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Porównując liczbę wolnych miejsc pracy według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 2018 r. 
możemy zauważyć występowanie zjawiska sezonowości w większości rodzajów działalności. Licz-
ba wakatów w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie rosła z kwartału na kwartał (najbardziej  
w III kwartale – w porównaniu z poprzednim wzrost o 56,5%). W przetwórstwie przemysłowym  
w II kwartale nastąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy o 13,3%, ale w III i IV kwartale zanotowano 
spadki o kolejno 0,2% i 10,4%. Podobną tendencję, ale z większymi wahaniami obserwowano w budow-
nictwie (odpowiednio wzrost o 25,2% i spadek o 6,3% i 26,6%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (ana-
logicznie wzrost o 22,8% oraz spadek o 18,4% i 48,9%). Dla sekcji handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych liczba wolnych miejsc pracy wzrastała w II i III kwartale (odpowiednio o 13,2% i 1,2%), po czym 
zmniejszyła się na koniec IV kwartału (o 27,9%). W przypadku sekcji transport i gospodarka magazyno-
wa obserwowano fluktuację liczby wakatów – w II kwartale liczba wolnych miejsc pracy zmniejszyła się 
o 3,9% względem poprzedniego kwartału, w III zwiększyła się o 18,0%, by ponownie obniżyć się o 18,6% 
w końcu IV kwartału. Z kolei w sekcjach informacja i komunikacja oraz administrowanie i działalność 
wspierająca spadek liczby oferowanych posad odnotowano tylko w III kwartale (odpowiednio o 34,5% 
i 1,4%), natomiast znaczący przyrost widoczny był zarówno w II (o 34,6% i 30,2%), jak i w IV kwartale 
(o 40,3% i 27,7%).

Najwięcej wolnych miejsc pracy w końcu 2018 r. oferowały podmioty z sekcji przetwórstwo przemysło-
we (31,4%) oraz budownictwo (18,4%). Nieco mniejszy był odsetek wakatów zgłoszonych przez jednost-
ki zajmujące się handlem; naprawą pojazdów samochodowych (13,1%), a także transportem i gospo-
darką magazynową (11,8%). Największy przyrost wolnych miejsc pracy w porównaniu z końcem 2015 r. 
odnotowano w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 2,7 tys. więcej), budownictwo (o 1,5 tys. wię-
cej), transport i gospodarka magazynowa (o 0,9 tys. więcej), administrowanie i działalność wspierająca  
(o 0,7 tys. więcej) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 tys. więcej).

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy podstawowe znaczenie ma struktura kwalifikacyjno-zawodo-
wa poszukiwanych pracowników. Jednostki dysponujące wakatami w końcu IV kwartału 2018 r. najczę-
ściej oferowały zatrudnienie dla robotników przemysłowych i rzemieślników (5,7 tys. wolnych miejsc), 
w tym w największym stopniu (w 43,3%) dla robotników budowlanych i pokrewnych. Zapotrzebowa-
nie na pracowników z tej grupy zawodowej zgłaszały przede wszystkim podmioty z sekcji przetwórstwo 

Wykres 2.2.

Chart 2.2.

Wolne miejsca pracy 
Stan w końcu kwartału
Vacancies
At the end of the quarter
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przemysłowe (49,4% ogółu wakatów dla grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) oraz budownic-
two (41,1%). Wolne miejsca oczekiwały również na operatorów i monterów maszyn i urządzeń (2,7 tys. 
miejsc), głównie w jednostkach sekcji transport i gospodarka magazynowa (35,6%) oraz przetwórstwo 
przemysłowe (32,9%). Blisko 2 tys. ofert pracy skierowano do specjalistów; oferty takie były składane 
przede wszystkim przez jednostki związane z handlem; naprawą pojazdów samochodowych (27,4%), 
opieką zdrowotną i pomocą społeczną (16,8%), przetwórstwem przemysłowym (13,6%) oraz działalno-
ścią profesjonalną, naukową i techniczną (12,0%). Nieobsadzone miejsca pracy, w liczbie 1,4 tys., ocze-
kiwały na pracowników wykonujących prace proste; pracowników z tej grupy zawodowej poszukiwały 
głównie podmioty z sekcji administrowanie i działalność wspierająca (41,7%) oraz przetwórstwo prze-
mysłowe (21,1%). Stosunkowo duże zapotrzebowanie (1,2 tys. wolnych miejsc) dotyczyło także pracow-
ników biurowych; popyt zgłaszały w tym przypadku głównie jednostki z sekcji transport i gospodarka 
magazynowa (31,2%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,1%). 

W porównaniu z końcem IV kwartału 2015 r. w strukturze wolnych miejsc pracy według zawodów 
istotnie zwiększył się udział wakatów przeznaczonych dla robotników przemysłowych i rzemieślników 
(wzrost o 11,8 p.proc. do 38,6%), jednocześnie znacząco obniżył się odsetek ofert dla operatorów i mon-
terów maszyn i urządzeń (spadek o 13,3 p.proc. do 18,4%). Wzrost odnotowano także w grupie pracow-
ników wykonujących prace proste (o 5,6 p.proc. do 9,3%) i specjalistów (o 2,2 p.proc. do 12,0%), nato-
miast spadek udziału wolnych miejsc pracy obserwowano wśród pracowników biurowych o 2,7 p.proc. 
do 8,5%) oraz techników i innego średniego personelu (o 2,2 p.proc. do 5,5%).
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Wskaźnik wolnych miejsc pracy, ukazujący procentowy udział wakatów w ogólnej liczbie etatów (ob-
sadzonych i wolnych) oferowanych przez gospodarkę, ilustruje bieżący popyt rynku na pracę. Na tle ten-
dencji europejskich proces tworzenia miejsc pracy w Polsce przebiega nieco wolniej. W 2018 r. wskaź-
nik w kraju wyniósł 1,2% wobec przeciętnej dla Unii Europejskiej (EU28) kształtującej się na poziomie 
2,2% (w obu przypadkach o 0,6 p.proc. wyżej niż w 2015 r.). Najwyższą wartość przyjmował on w Cze-
chach (5,5%; wzrost o 3,3 p.proc.). Polska wyprzedziła pięć krajów wspólnoty: Grecję (0,6%; bez zmian 
w porównaniu z 2015 r.), Bułgarię, Hiszpanię i Portugalię (po 0,9%; wzrost odpowiednio o 0,1 p.proc.,  
0,2 p.proc.i 0,3 p.proc.) oraz Irlandię (1,0%; wzrost 0,1 p.proc.). W Słowacji wskaźnik wolnych miejsc pracy 
był taki sam jak w Polsce (1,2%), przy czym jego wzrost w porównaniu z 2015 r. wyniósł 0,3 p.proc.

Wykres 2.3.

Chart 2.3.

Struktura wolnych miejsc pracy według grup zawodów
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At the end of the quarter
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W wielkopolskim wskaźnik wolnych miejsc pracy kształtował się na poziomie zbliżonym do wielkości 
ogólnopolskiej i podobnie jak w kraju wykazywał tendencję wzrostową. W 2015 r. przeciętna roczna 
wartość wskaźnika wyniosła 0,63%, zwiększając się do 0,78% w 2016 r. i 1,02%, w 2017 r., by w 2018 r. 
osiągnąć 1,15%. Wskaźnik wyższy od średniorocznego w 2018 r. zanotowano w II i III kwartale (odpo-
wiednio 1,24% i 1,23%), natomiast w 2015 r. – w II i I kwartale (odpowiednio 0,70% i 0,68%).

Biorąc pod uwagę przeciętny roczny poziom wskaźnika w różnych obszarach działalności gospodarczej, 
należy stwierdzić, że w 2018 r. stosunkowo najłatwiej zatrudnienie można było znaleźć w podmiotach 
związanych z budownictwem, gdzie udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie etatów kształtował 
się na poziomie 4,20%, maksimum osiągając w II kwartale – 4,88%. Wysoki wskaźnik wolnych miejsc 
pracy odnotowano rownież w sekacjach: pozostała działalność usługowa (średnio 2,15%; maksimum 
w III kwartale 2,57%), a także transport i gospodarka magazynowa oraz górnictwo i wydobywanie (od-
powiednio po 1,74% i 1,99% w III kwartale). Najniższy odsetek niewykorzystanych miejsc pracy wystą-
pił w sekcji edukacja (0,13%; minimum 0,06% w I kwartale). W porównaniu z 2015 r. wskaźnik wolnych 
miejsc pracy najbardziej zwiększył się w budownictwie (o 2,73 p.proc.), górnictwie i wydobywaniu 
(o 1,55 p.proc.) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,11 p.proc.), a najmniej wzrósł on w sekcjach in-
formacja i komunikacja oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (odpowiednio o 0,02 p.proc. 
i 0,03 p.proc.).

Najczęściej niezrealizowany popyt na pracę występował w zawodach zaliczanych do grup: robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy (średnio w 2018 r. 2,63%; w 2015 r. 0,97%), operatorzy i monterzy maszyn 
i urządzeń (1,74% wobec 1,55%) oraz pracownicy wykonujący prace proste (1,07% wobec 0,44%). Nato-
miast najmniej (0,27%) nieobsadzonych wolnych miejsc pracy było wśród przedstawicieli władz publicz-
nych, wyższych urzędnikow i kierowników. W porównaniu z 2015 r. w najmniejszym stopniu wzrosło za-
potrzebowanie na pracowników biurowych (wzrost wskaźnika o 0,05 p.proc. do 0,68%).

Wykres 2.4.
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2.3. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy
2.3. Newly created and liquidated jobs

Informacje o wolnych miejscach pracy pozyskiwane są z badania popytu na pracę Z-05 (reprezentacyjne 
badanie prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny co kwartał wśród podmiotów gospodarki naro-
dowej o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób).

W całym roku 2018 w województwie wielkopolskim utworzono łącznie 79,4 tys. nowych miejsc pra-
cy, tj. o 4,3 tys. (o 5,8%) więcej niż rok wcześniej i o 13,9 tys. (o 21,2%) więcej niż 2015 r. Zdecydowana 
większość miejsc (92,6%) powstała w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych posad – 42,5% oferowały 
jednostki małe. Jednostki duże wykreowały 29,5%, a średnie 28,1% ogółu nowych etatów. 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wśród podmiotów tworzących nowe miejsca pracy w wojewódz-
twie przeważały jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,9% ogółu nowych 
miejsc; w 2015 r. 29,1%), przetwórstwo przemysłowe (19,5% wobec 21,5%), budownictwo (12,8% wo-
bec 10,1%), transport i gospodarka magazynowa (9,1% wobec 8,4%) oraz edukacja (7,3% wobec 4,1%). 
Największy przyrost miejsc pracy odnotowały podmioty z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych, które zaoferowały o 4,6 tys. nowych etatów więcej niż w 2015 r. (wzrost o 24,3%). Więcej nowych 
miejsc stworzyły też m.in. jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa (o 3,6 tys. więcej; 
wzrost o 53,9%), edukacji (o 3,0 tys. więcej; ponad 2-krotny wzrost), transportu i gospodarki magazy-
nowej (o 1,7 tys. więcej; wzrost o 31,4%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 1,4 tys. więcej; wzrost 
o 10,1%). Mniej nowych miejsc pracy utworzyły m.in. jednostki związane z administrowaniem i dzia-
łalnością wspierającą (o 1,4 tys. mniej; spadek o 30,2%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybac-
twem (o 0,3 tys. mniej; spadek o 25,8%) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (o 0,2 tys. 
mniej; spadek o 6,1%).

Spośród wszystkich nowych miejsc pracy, utworzonych w 2018 r., w końcu grudnia do obsadzenia po-
zostawało 3,5 tys., czyli 4,4% (w końcu 2015 r. takich miejsc było 1,6 tys., tj. 2,4%). Największą liczbą no-
wych wakatów dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych (0,9 tys., tj. 25,7%), przetwórstwa przemysłowego (0,8 tys., tj. 22,6%), administrowania 
i działalności wspierającej (0,5 tys., tj. 15,7%), budownictwa (0,3 tys., tj. 9,8%) oraz transportu i gospodar-
ki magazynowej (0,3 tys., tj. 8,6%).
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W całym 2018 r. zlikwidowano łącznie 28,2 tys. miejsc pracy, tj. o 6,9% więcej niż w roku poprzednim, 
ale o 8,7% mniej niż w 2015 r. Najwięcej z nich stanowiły etaty w małych jednostkach (12,6 tys., tj. 44,9% 
ogółu zredukowanych miejsc; w 2015 r. 44,0%). Udział średnich podmiotów ukształtował się na pozio-
mie 31,9% (wobec 29,8% na początku badanego okresu), a dużych zakładów wyniósł 23,2% (wobec 
26,2%). Redukcja obejmowała przede wszystkim miejsca pracy w podmiotach prowadzących działal-
ność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (7,5 tys. etatów, tj. 26,7%; w 2015 r. 24,8%), 
transportu i gospodarki magazynowej (4,4 tys., tj. 15,7% wobec 4,6%), przetwórstwa przemysłowego 
(3,7 tys., tj. 13,1% wobec 17,3%) oraz budownictwa (3,5 tys., tj. 12,3% wobec 12,1%).

Podobnie jak w poprzednich latach, saldo miejsc pracy w 2018 r. pozostało dodatnie. Liczba utworzo-
nych miejsc o 51,2 tys. przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów (przed rokiem o 48,7 tys., w 2015 r. 
o 34,6 tys.). Dodatnie saldo obserwowano we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatry-
wania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, gdzie liczba zredukowanych miejsc pra-
cy o 85 przewyższała liczbę miejsc nowo utworzonych w jednostkach tej sekcji. Najwyższe saldo odno-
towano w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (+16,2 tys. miejsc pracy; w 2015 r. +11,4 tys.), 
przetwórstwie przemysłowym (+11,8 tys. wobec +8,7 tys.) oraz budownictwie (+6,7 tys. wobec +2,9 tys.).

Relacja miejsc nowo utworzonych do zlikwidowanych w 2018 r. wyniosła średnio 2,82 wobec 2,85 rok 
wcześniej i 2,12 w 2015 r. Najkorzystniej relacja ta kształtowała się w przetwórstwie przemysłowym 
gdzie nowych miejsc było ponad 4-krotnie więcej niż zlikwidowanych (4,19 wobec 2,64 w 2015 r.), gór-
nictwie i wydobywaniu (4,04 wobec 0,94), edukacji (3,95 wobec 1,84) oraz informacji i komunikacji (3,60 
wobec 2,22).
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2.4. Aktywizacja bezrobotnych
2.4. Activation of the unemployed

W 2018 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie wielkopolskim wpłynęło łącznie 103,8 tys. 
ofert pracy (w tym 7,1 tys. zgłoszonych przez jednostki sektora publicznego), tj. o 20,4 tys. mniej niż rok 
wcześniej i o 18,1 tys. mniej niż w 2015 r. W tej liczbie znalazło się 94,3 tys. ofert wolnych miejsc pracy 
(w formie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej) oraz 9,4 tys. miejsc aktywizacji zawodowej (8,5 tys. 
staży, 892 propozycje prac społecznie użytecznych i 21 możliwości przygotowania zawodowego dla do-
rosłych). W latach 2015–2018 systematycznie zmniejszał się udział w ogólnopolskiej puli ofert. W 2018 r. 

Wykres 2.6.
Chart 2.6.

Relacja miejsc pracy nowo utworzonych do zlikwidowanych według sekcji
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w skali kraju propozycje zatrudnienia z powiatowych urzędów pracy w wielkopolskim stanowiły 6,7%, 
podczas gdy w 2015 r. odsetek sięgał 9,5% (8,9% w 2016 r. i 7,3% w 2017 r.).
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Najwięcej propozycji zatrudnienia zgłoszono w lipcu (10,1 tys. ofert), marcu (9,7 tys.) i czerwcu (9,7 tys.), 
a najmniej w grudniu (5,2 tys.) i listopadzie (6,4 tys.). Na koniec grudnia 2018 r. dla 50,9 tys. bezrobot-
nych pozostało 3,9 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, co oznacza, że na 1 ofertę 
przypadało średnio 13 osób, tj. o 8 mniej niż w 2015 r. Oferty niewykorzystane dłużej niż 30 dni stanowi-
ły 30,2% (wobec 29,3% przed rokiem i 14,1% w 2015 r.).

Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy lokował województwo wielkopolskie na 6. miejscu 
w kraju (ex aequo z małopolskim i pomorskim). Najwyższą pozycję zajmowało śląskie, gdzie na 1 propo-
zycję zatrudnienia przypadało 7 osób, natomiast najniższą – podkarpackie (49). 
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Część ofert pracy kierowana jest do osób niepełnosprawnych; na koniec 2018 r. do dyspozycji tej gru-
py bezrobotnych pozostawało 220 propozycji zatrudnienia (rok wcześniej 208; w 2015 r. 224), z czego 
27,3% figurowało w ewidencji Urzędu Pracy w Poznaniu. Na 1 ofertę pracy przypadało, podobnie jak 
w kraju, 19 osób niepełnosprawnych (wobec 22 w 2017 r. i 32 w 2015 r.).

Ważnym instrumentem w działaniach związanych z aktywizacją bezrobotnych jest Fundusz Pracy. 
Jego głównym zadaniem jest pomoc osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy. W 2018 r. 
wydatki z budżetu Funduszu wyniosły 377,0 mln zł i były o 13,0% mniejsze niż rok wcześniej oraz 
o 26,2% mniejsze niż w 2015 r. Na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych rozdysponowano 111,4 mln zł, 
tj. 29,5% wydatków ogółem. Na realizację programów promocji zatrudnienia wydatkowano w sumie  
242,6 mln zł, czyli 64,4%. Z tej kwoty 27,6% przeznaczono na refundację wynagrodzeń osób do 30 roku 
życia, 23,5% – na dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, 20,6% – na dofinansowa-
nie staży, 7,8% – na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, 
5,0% – na pokrycie kosztów szkoleń, 4,4% – na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników 
i pracodawców (Krajowy Fundusz Szkoleniowy), a 3,1% – na roboty publiczne. W ogólnej kwocie wy-
datków Funduszu Pracy, rozdysponowanych w 2018 r. na realizację programów promocji zatrudnienia, 
64,0% dotyczyło bezrobotnych do 30 roku życia (z tego 40,0% do 25 roku życia), a 7,0% – osób powyżej 
50 roku życia.

2.5. Potencjał zawodowy ludności a nierównowaga na rynku pracy
2.5. Professional potential of the population and labour market imbalance

W 2018 r. w powiatowych urzędach pracy województwa wielkopolskiego zarejestrowano 112,6 tys. bez-
robotnych i 103,8 tys. ofert pracy w ramach 2189 różnych zawodów. Popyt na pracę był zatem według 
rejestrów niższy od podaży o 8,8 tys. Dane w rejestrach nie obrazują jednak w pełni sytuacji na rynku 
pracy, bowiem nie wszyscy pracodawcy zgłaszają do nich oferty pracy, z drugiej strony, nie wszystkie 
osoby poszukujące pracy posiadają status bezrobotnego. Zwłaszcza rekrutacja specjalistów w wąskich 
dziedzinach odbywa się poprzez wyspecjalizowane agencje lub Internet, z wykorzystaniem dedykowa-
nych portali i mediów społecznościowych. Niezależnie od rzeczywistej liczby bezrobotnych i wolnych 
miejsc pracy, nie ulega wątpliwości, że globalna podaż pracy w województwie wielkopolskim była więk-
sza od popytu, choć w przypadku poszczególnych zawodów występował niedobór po stronie bezrobot-
nych tzn. brakowało osób z odpowiednimi kwalifikacjami gotowych podjąć oferowaną pracę. Analiza 
zarejestrowanych bezrobotnych i ofert pracy według zawodów wymaga odniesienia się do trzech wy-
stępujących sytuacji: nadwyżki bezrobotnych, nadwyżki ofert pracy oraz względnej równowagi.

W 2018 r. oferty pracy kierowane były głównie do robotników przy pracach prostych, sprzedawców, 
pracowników magazynowo-transportowych i pracowników prac biurowych. Pracownicy wykonujący 
prace proste (w tym związane ze sprzątaniem), niewymagające kwalifikacji stanowili największą grupę 
deficytową i duża liczba bezrobotnych określanych jako „bez zawodu” (14,8 tys.) nie wypełniała tej luki. 
Prace proste wiążą się zazwyczaj z niskim wynagrodzeniem oraz mało atrakcyjnymi warunkami pracy, 
co prawdopodobnie stanowi główny powód, dla którego nie wszyscy pozostający bez pracy decydują 
się ją podjąć. Niskie oferowane wynagrodzenie jest też istotną barierą dla większej mobilności potencjal-
nych pracowników i skłonności do ponoszenia kosztów ewentualnych dojazdów do pracy. 

Stosunkowo duże zapotrzebowanie zgłaszano również na pracowników w zawodzie magazyniera, ko-
jarzonym z uciążliwością pracy, systemem zmianowym, z równoczesnym oczekiwaniem posiadania 
uprawnień specjalistycznych, np. w zakresie obsługi wózka widłowego czy znajomości programów ma-
gazynowych. W tym przypadku nadwyżka ofert wyniosła 3448.

Z kolei w nadmiarze było bezrobotnych sprzedawców ogółem, choć pośród nich brakowało kasjerów 
oraz osób gotowych do pracy w branży spożywczej. Przyczyn można upatrywać w niższej skłonności ko-
biet do podejmowania pracy (sprzedawca jest zawodem, w którym przeważają kobiety) spowodowanej 
systemem zasiłków rodzinnych, których wysokość może być konkurencyjna w odniesieniu do oferowa-
nych wynagrodzeń.
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Dużo więcej osób z potencjalnymi kwalifikacjami niż ofert pracy odnotowano w zawodach: kucharza, 
fryzjera, mechanika pojazdów samochodowych, krawca, cukiernika, piekarza oraz ślusarza. Poza me-
chanikiem, pozostałe zawody znalazły się równocześnie na liście pracowników deficytowych w wo-
jewództwie wielkopolskim w 2018 r. według Barometru zawodów2. Ta ambiwalentność może wynikać 
z niedopasowania przestrzennego popytu i podaży, małej mobilności osób oraz braku rzeczywistych 
kwalifikacji. Wydaje się, że w większości przypadków nie brakuje osób wykształconych w tych zawodach. 
Przykładowo w 2018 r. zasadnicze szkoły zawodowe uczące w zawodzie ślusarza ukończyło 331 absol-
wentów (w tym 104 z kwalifikacjami potwierdzonymi egzaminem), a dyplom fryzjera na różnych szcze-
blach kształcenia uzyskało 848 osób (w tym 182 zdało egzamin). Przeszkodą w znalezieniu pracy jest 
prawdopodobnie brak doświadczenia i praktycznych umiejętności, w tym znajomości nowoczesnych 
technologii (np. wśród mechaników pojazdów samochodowych). Z kolei przykładem przeceniania wła-
snych kwalifikacji może być zawód kucharza, dla którego przy nadmiernej podaży równocześnie wystę-
puje deficyt w zawodach pokrewnych (pomoc kuchenna, pozostali kucharze). Szkoły kształcące w zawo-
dzie kucharza ukończyło w tym czasie 734 absolwentów (428 z pozytywnym wynikiem egzaminu).

Problem kwalifikacji jest również kluczowy w przypadku zawodów poszukiwanych, jak spawacz, kierow-
cy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych oraz operatorzy różnego typu maszyn. W 2018 r. 
zasadnicze szkoły zawodowe w zawodzie spawacza ukończyło 72 absolwentów, z czego tylko 8 zdało 
egzamin potwierdzający kwalifikacje, zaś operatora obrabiarek skrawających – 177 (81 zdało egzamin). 
Częściowo niedobory pracowników tłumaczy się niechęcią młodzieży do podjęcia nauki w szkołach za-
wodowych lub zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Czasem problem jest bardziej złożony, jak w przy-
padku kierowców samochodów ciężarowych, gdzie przeszkodą mogą być zarówno kwalifikacje (nie 
tylko prawo jazdy, ale także znajomość języków obcych), jak i warunki pracy, czas pracy oraz duża odpo-
wiedzialność i ryzyko zawodowe.

W wielkopolskim brakowało także fachowców związanych z budownictwem. Poszukiwano m.in. tyn-
karzy, dekarzy i blacharzy budowlanych, monterów instalacji budowlanych, operatorów i mechaników 
sprzętu do robót ziemnych oraz pracowników robót wykończeniowych. W 2018 r. szkoły kształcące ro-
botników budowlanych oraz zawody pokrewne (z wyłączeniem elektryków) ukończyło 1025 absolwen-
tów (egzamin potwierdzający kwalifikacje zdało 228 osób), z czego zasadnicze szkoły zawodowe kształ-
cące robotników budowlanych stanu surowego ukończyło 113 osób, a robotników budowlanych robot 
wykończeniowych – 497 osób.

Ukończone technikum lub nawet szkoła wyższa nie gwarantują pracy absolwentom. Problem leży w nie-
dopasowaniu kierunków edukacji do zapotrzebowania na rynku pracy. Do zawodów nadwyżkowych 
w 2018 r. należeli przede wszystkim ekonomiści, specjaliści technologii żywności i żywienia. Nadmiar 
absolwentów studiów humanistycznych i społecznych (855), w tym filozofów, historyków, socjologów, 
kulturoznawców i politologów, wynika z nadprodukcji i dotyczy całego kraju, stąd absolwenci z wielko-
polskiego nie mają dużych szans także na znalezienie pracy poza województwem i tym samym opusz-
czenie lokalnego rynku pracy. W przypadku ekonomistów można oczekiwać w miarę łatwej adaptacji 
i przekwalifikowania na inne stanowiska pracy, np. księgowych czy specjalistów ds. sprzedaży, co nie jest 
powszechne w przypadku pozostałych profesji. 

Do zawodów nadwyżkowych należeli również absolwenci kierunków pedagogicznych, których w 2018 r. 
było 2973. Największa różnica między liczbą ofert a bezrobotnych dotyczyła pedagogów (753), nauczy-
cieli nauczania początkowego (199) oraz wychowania fizycznego (170). Wydaje się, że niektóre uczel-
nie nie dostosowały swojej oferty do zmieniającej się sytuacji demograficznej i zmniejszającej się liczby 
uczniów w kolejnych rocznikach. Brakowało natomiast nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz ści-
słych, jak fizyka czy chemia.

2 Barometr zawodów jest badaniem jakościowym prowadzonym od 2015 r. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współ-
pracy z wojewódzkimi urzędami pracy. Lista do Barometru zawodów jest przygotowana na podstawie Klasyfikacji zawodów i spe-
cjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 roku i grupuje nazwy zawodów i specjalności z kodem 4- (grupy elementarne) i 6-cyfro-
wym (zawody i specjalności). Dokładne sformułowanie nazw grup elementarnych oraz zawodów i specjalności jest podane w kluczu 
przejścia.
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Wyjątkowa sytuacja dotyczy zawodów lekarza i pielęgniarki. W 2018 r. występowała nadwyżka lekarzy 
i niewielki deficyt pielęgniarek, a szkoły wyższe ukończyło 349 lekarzy oraz 702 pielęgniarki i położne. 
Nie sygnalizuje to jednak niedopasowania edukacyjnego. W sektorze opieki zdrowotnej poszukuje się 
lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych z aktualnymi uprawnieniami, 
które, zwłaszcza w przypadku lekarzy, wymagają kolejnych lat stażu. Problem wynika także z wysokiej 
emigracji zarobkowej tych grup zawodowych, poszukujących bardziej satysfakcjonujących warunków 
zatrudnienia. Wydaje się, szczególnie w odniesieniu do niskich wartości wskaźnika liczby lekarzy i pielę-
gniarek na 1000 mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz procesów demograficznych, że zapo-
trzebowanie na usługi medyczne będzie rosnąć. 
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Chapter 3

Koszty pracy
Labour costs

3.1. Składniki kosztów pracy
3.1. Components of labour costs

Istotną kategorię na rynku pracy stanowią koszty pracy, czyli wydatki pracodawców związane z zatrud-
nianiem pracowników. Koszty pracy stanowią sumę wynagrodzeń brutto (łącznie z zaliczkami na poczet 
podatku dochodowego od osób fizycznych i ze składkami na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, 
rentowe, chorobowe płaconymi przez ubezpieczonego pracownika) oraz pozapłacowych wydatków 
poniesionych w celu pozyskania, utrzymania, przekwalifikowania i doskonalenia kadr. Na koszty pracy 
składają się zatem: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników jed-
nostek sfery budżetowej, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło, honoraria, wy-
datki na doskonalenie, kształcenie i przekwalifikowanie kadr, wydatki na delegacje służbowe, wydatki 
związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypad-
kowe opłacone przez pracodawcę, łącznie ze składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pra-
cowniczych i składkami na Fundusz Pracy, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (odpis w koszty), 
świadczenia o charakterze rzeczowym, pozostałe wydatki, m.in. wydatki przeznaczone na werbunek, re-
krutację i nabór kadr, wydatki na dojazdy do pracy pracowników, wydatki poniesione przez pracodawcę 
na ubezpieczenia pracowników w trzecim filarze, jeżeli są wliczane w koszty działalności jednostki spra-
wozdawczej, wypłaty z tytułu udziału w zysku do podziału lub z nadwyżki bilansowej w spółdzielniach. 

Zgodnie z programem badań statystyki publicznej, reprezentacyjne badanie kosztów pracy prowadzo-
ne jest co 4 lata i obejmuje jednostki o liczbie pracujących powyżej 9. Ostatnie takie badanie dotyczy-
ło roku 2016. Przeprowadzono je zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej, co oznacza metodologicz-
ną spójność z zaleceniami Komisji Europejskiej i porównywalność wyników w skali międzynarodowej. 
Podstawowy zakres przedmiotowy tego badania stanowiły składniki kosztów w wymiarze wartościo-
wym oraz przeciętne zatrudnienie i czas pracy osób zatrudnionych (opłacony i przepracowany). Uzy-
skane wyniki wskazują, że w 2016 r. w województwie wielkopolskim koszty pracy w przeliczeniu na  
1 zatrudnionego wyniosły 5000,14 zł, tj. o 8,9% mniej niż przeciętnie w kraju. Wielkopolskie lokowało 
się pod tym względem w środkowej części listy województw (najwyższe koszty wystąpiły w mazowiec-
kim – 6772,86 zł, a najniższe w podkarpackim – 4646,79 zł). W podobnym dystansie do średniej krajowej 
(ok. 9% różnicy) kształtowały się również pozostałe mierniki kosztów pracy, tj. koszt na 1 godzinę opła-
coną (30,57 zł wobec 33,73 zł w kraju) oraz koszt pracy na 1 godzinę przepracowaną (35,31 zł wobec 
39,13 zł).

Niemal całość nakładów ponoszonych przez pracodawców w związku z zatrudnieniem stanowią wyna-
grodzenia i świadczenia zaliczane w ciężar kosztów jednostki, w tym przede wszystkim wynagrodze-
nia osobowe. W 2016 r. udział tego składnika w kosztach pracy w województwie wielkopolskim wyniósł 
77,9% (wobec 77,5% przeciętnie w kraju). Wynagrodzenie zasadnicze stanowiło 54,7% kosztów pra-
cy na 1 zatrudnionego, jego udział w przeciętnym wynagrodzeniu miesięcznym brutto kształtował się 
na poziomie 69,3% (w kraju odpowiednio 53,0% i 67,3%,).
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3.2. Przeciętne wynagrodzenia
3.2. Average salaries

Informacje o poziomie wynagrodzeń pochodzą z dwóch podstawowych źródeł, różniących się zarów-
no sposobem pozyskiwania danych, częstotliwością z jaką prowadzone są badania, jak i ich zakresem. 
W pierwszym przypadku dane zbierane z częstotliwością miesięczną, kwartalną i roczną dostarczają 
informacji o wielkości wynagrodzeń, tj. o łącznej kwocie wynagrodzeń i zatrudnieniu w przedsiębior-
stwach i jednostkach sfery budżetowej, umożliwiających wyliczenie wartości przeciętnego wynagro-
dzenia w całej gospodarce narodowej, z uwzględnieniem podziału na sekcje. Dane kwartalne i roczne 
dotyczą wszystkich podmiotów gospodarki, także tych o liczbie pracujących do 9. Drugie źródło stano-
wi, realizowane co 2 lata, reprezentacyjne badanie struktury wynagrodzeń, obejmujące podmioty o licz-
bie pracujących powyżej 9. Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają 
na określenie stopnia ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, 
stażu pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działalności), 
a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany).

Coroczne badanie wynagrodzeń w gospodarce narodowej wykazało, że w roku 2018 przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim wyniosło 4201,16 zł i w stosunku 
do 2015 r. zwiększyło się o 18,6%, przy przeciętnym wzroście w kraju o 17,5%. Przy najniższym od lat 
poziomie bezrobocia i ciągłym wzroście zatrudnienia, zapewniającym miejsce w czołówce województw, 
wynagrodzenie w wielkopolskim wciąż pozostaje niższe niż przeciętnie w Polsce. W 2018 r. średnią 
ogólnopolską przekroczyły tylko mazowieckie i śląskie, jedyne województwa, które wyprzedzały wiel-
kopolskie pod względem liczby pracujących. W pozostałych województwach przeciętne wynagrodzenie 
kształtowało się poniżej średniej. W wielkopolskim stanowiło ono 91,5% kwoty wynagrodzenia krajo-
wego (w 2015 r. 90,7%), co w rankingu województw oznaczało dopiero 7. pozycję (o jedną wyżej niż 
w 2015 r.).

Wykres 3.1.
Chart 3.1.

Struktura kosztów pracy według składników w 2016 r.
The structure of labour costs by components in 2016
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Przeciętne wynagrodzenia są silnie zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności badanych jed-
nostek. W 2018 r. najwyższe wynagrodzenie otrzymywali zatrudnieni w sekcjach wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (gdzie przeciętne wynagrodzenie było 
o 72,1% wyższe niż średnio w województwie; w 2015 r. o 73, 9%) oraz informacja i komunikacja (o 64,9% 
wyższe od średniej; w 2015 r. o 51,1%). Na najniższym poziomie utrzymywało się wynagrodzenie zatrud-
nionych w zakwaterowaniu i gastronomii (o 35,3% poniżej przeciętnego wynagrodzenia w wojewódz-
twie; w 2015 r. o 37,1%).

Wykres 3.2.
Chart 3.2.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej 
Average monthly gross wages and salaries in national economy
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Water supply; sewerage, waste management
and remediation activities

Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych�
Trade; repair of motor vehicles�

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia�
Accommodation and food service activities�

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities
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Administrowanie i działalność wspierająca�
Administrative and support service activities
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obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Public administration and defence;
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Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
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Informacje o przeciętnych miesięczych wynadrodzeniach brutto w przekroju powiatowym do-
tyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 (bez zatrudnio-
nych za granicą). W tym ujęciu poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w wielkopolskim  
w 2018 r. osiągnął 4382,96 zł, czyli był o 17,7% wyższy niż w 2015 r. W większości powiatów przecięt-
ne wynagrodzenie było niższe od średniego w województwie. Poziom ten przekroczyły tylko 4 z nich:  
Poznań (o 22,2%), szamotulski (o 6,8%) i średzki (o 1,3%) oraz minimalnie – pilski (w 2015 r. były to rów-
nież 4 powiaty, obok Poznania i szamotulskiego, leszczyński oraz Konin). Najniżej przeciętne wynagro-
dzenie kształtowało się w powiatach: kępińskim (o 27,4% niżej aniżeli średnio w województwie), złotow-
skim (o 18,9% niżej), tureckim (o 18,3% niżej) kaliskim i konińskim (o 17,7% niżej), jarocińskim (o 17,6% 
niżej), grodziskim (o 15,9% niżej) oraz krotoszyńskim (o 15,1%). Większość z nich w grupie o najniższym 
wynagrodzeniu znajdowała się już w poprzednich latach.

Wykres 3.3.

Chart 3.3.

Odchylenia względne przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto od przeciętnego
wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej według sekcji 
Relative deviations of average monthly gross wages and salaries from average gross wages and salaries
in national economy by sections
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3.3. Struktura wynagrodzeń
3.3. Structure of wages and salaries

W październiku 2018 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim, ustalone 
na podstawie badania struktury wynagrodzeń, wyniosło 4607,04 zł i stanowiło 92,1% wielkości krajo-
wej. Lepiej wynagradzani byli mężczyźni, których płaca była o 9,9% wyższa od średniej w wojewódz-
twie i o 21,8% przewyższała przeciętne wynagrodzenie kobiet (w 2016 r. o 21,2%). W sektorze publicz-
nym przeciętne wynagrodzenie kształtowało się na poziomie o 7,0% wyższym od średniej wojewódzkiej 
i o 9,2% wyższym niż w sektorze prywatnym i w tym wypadku zróżnicowanie było nieco mniejsze niż 
poprzednio (w 2016 r. płaca w sektorze publicznym była o 12,8% wyższa niż w prywatnym). Przeciętne 
godzinowe wynagrodzenie brutto ogółem w 2018 r. wyniosło 25,36 zł wobec 24,41 zł dwa lata wcze-
śniej. Godzinowa płaca mężczyzn o 16,4% przewyższała przeciętne godzinowe wynagrodzenie kobiet  
(w 2016 r. kwoty te dzieliło 15,1%). W sektorze publicznym różnica była mniejsza (7,5%), jednak trzeba 
zaznaczyć, że dwie trzecie zatrudnionych w jednostkach tego sektora stanowiły kobiety. W sektorze pry-
watnym, gdzie ponad połowa zatrudnionych to mężczyźni, ich przeciętna płaca godzinowa była o 24,8% 
wyższa niż w przypadku kobiet.

Istotną cechą różnicującą wynagrodzenie jest poziom wykształcenia zatrudnionych. Podobnie jak 
wcześniej, w październiku 2018 r. średni poziom płac przekroczyli jedynie pracownicy legitymujący się 
wyższym wykształceniem. Zatrudnieni ze stopniem naukowym co najmniej doktora oraz tytułem ma-
gistra, lekarza lub równorzędnym otrzymywali wynagrodzenie średnio o 36,1% wyższe od przeciętne-

Mapa 3.1.
Map 3.1.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto według powiatów w 2018 r. 
Average monthly gross wages and salaries by powiats in 2018
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go w województwie, a osoby z tytułem inżyniera, licencjata, dyplomowanego ekonomisty lub równo-
rzędnym – o 17,2% wyższe. Dla porównania, wynagrodzenie osób z wykształceniem gimnazjalnym było 
o 29,5% niższe od średniej.
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Obserwując kształtowanie się przeciętnego wynagrodzenia w zależności od wieku i stażu pracy, nale-
ży stwierdzić, że jego wielkość na ogół (z niewielkimi odchyleniami od tendencji) zwiększała się wraz ze 
wzrostem wartości zmiennych, niezależnie od płci, zwykle jednak średnia płaca mężczyzn kształtowała 
się przynajmniej o kilkanaście procent wyżej niż w przypadku kobiet. Wynagrodzenie młodszych grup 
wiekowych (do 34 lat) nie osiągnęło średniego poziomu w województwie. W grupie 25–34 lata prze-
ciętne wynagrodzenie stanowiło 95,0% średniej wojewódzkiej, natomiast w kolejnej grupie wiekowej  
(35–44 lata) przekraczało już tę wielkość o 7,3% (w przypadku mężczyzn o 12,3%). Najniższe wynagro-
dzenie otrzymywali pracujący mniej niż 2 lata (74,4% średniej płacy w województwie), a przeciętny 
poziom przekroczyły dopiero osoby o minimum 10-letnim stażu. W ujęciu rodzaju prowadzonej dzia-
łalności, w październiku 2018 r. najwyższe przeciętne wynagrodzenie odnotowano w sekcji informacja 
i komunikacja (o 67,3% wyższe od średniego w województwie). Ta sekcja dominowała też w obu sek-
torach własności, przy czym w publicznym przeciętne wynagrodzenie było ponad dwukrotnie wyższe 
od średniej dla tego sektora (w 2016 r. najwyższe wynagrodzenie zanotowano w sekcji wytwarzanie i za-
opatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, a w sektorze publicznym – w jed-
nostkach zajmujących się działalnością finansową i ubezpieczeniową). Kobiety, tak jak w poprzednim 
badaniu, najwyższą płacę uzyskały w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę, gdzie ich wynagrodzenie było o 78,5% wyższe od średniej (w 2016 r. o 65,9%). Dla 
mężczyzn nadal najlepiej opłacaną sekcją była działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie przecięt-
ne wynagrodzenie dwukrotnie przekraczało średni poziom w tej grupie (w 2016 r. o 52,0%).

Analiza wynagrodzenia z perspektywy wykonywanego zawodu pozwala stwierdzić, że w paździer-
niku 2018 r. (podobnie jak w poprzednich badaniach) wśród 9 tzw. wielkich grup zawodów tylko  
w 3. pierwszych poziom przeciętnego wynagrodzenia przekraczał średnią płacę w województwie. Naj-
wyżej wynagradzani byli przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy – o 75,7% 
powyżej przeciętnej w województwie (w 2016 r. o 90,5%). Do tej grupy zawodowej zaliczają się m.in. 

Wykres 3.4.

Chart 3.4.

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników zatrudnionych według wykształcenia i płci  
w październiku 2018 r.
Average gross wages and salaries of employees working by education level and sex in October 2018
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dyrektorzy generalni i zarządzający, których wynagrodzenie średnią wojewódzką przewyższało niemal 
trzykrotnie. W grupie specjaliści wynagrodzenie było przeciętnie o 22,1% wyższe niż w województwie, 
z tego w sektorze publicznym o 8,5%, a w prywatnym o 31,5% (w 2016 r. o 34,6%). Wśród zaklasyfiko-
wanych do niej grup zawodów najwyższe wynagrodzenia otrzymywali: specjaliści z dziedziny prawa 
(ponad dwukrotnie wyższe od średniej wojewódzkiej), lekarze (o 92,1% wyższe od średniej), specjaliści 
do spraw baz danych i sieci komputerowych (o 83,8% wyższe od średniej), specjaliści do spraw techno-
logii informacyjno-komunikacyjnych (o 81,6% wyższe od średniej) oraz analitycy systemów komputero-
wych i programiści (o 80,6% wyższe od średniej).

Przeciętny poziom wynagrodzenia brutto przewyższała również średnia płaca techników i innego śred-
niego personelu, przy czym ta przewaga dotyczyła tylko wielkości ogółem (o 5,0%) oraz sektora prywat-
nego (o 11,4%; w sektorze publicznym wynagrodzenie było o 11,5% niższe od średniej; w 2016 r. odpo-
wiednio: wyższe o 6,6% i o 12,6% oraz niższe o 7,6%). Zróżnicowanie płac w grupie zawodowej technicy 
i inny średni personel, obejmującej różne specjalności, dotyczył nie tylko sektorów własności. Zaklasy-
fikowani do tej kategorii mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym i budownictwie oraz osoby 
dozoru ruchu w górnictwie uzyskiwali przeciętne wynagrodzenie o 37,4% wyższe niż średnio w woje-
wództwie, agenci i pośrednicy handlowi – o 24,2% wyższe, natomiast wynagrodzenie dietetyków i ży-
wieniowców, również należących do tej grupy zawodów, było o 30,8% niższe od średniej. W pozostałych 
wielkich grupach zawodów przeciętne wynagrodzenie kształtowało się poniżej średniej, najniższy po-
ziom osiągając w grupie pracownicy przy pracach prostych (o 32,1% niżej aniżeli przeciętnie w woje-
wództwie; w 2016 r. o 33,8%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (o 30,8% poniżej średniej; w 2016 r 
o 31,2%). 

Stopień zróżnicowania wynagrodzeń na różnych płaszczyznach obrazuje wskaźnik określany jako luka 
płacowa. Wskaźnik ten oznacza różnicę w wynagrodzeniu dwóch porównywanych grup, wyrażona po-
przez procent wynagrodzenia jednego z nich. W 2018 r. luka płacowa pomiędzy dwoma skrajnymi (ze 
względu na wysokość wynagrodzenia) grupami zawodów, tj. przedstawicieli władz publicznych, wyż-
szych urzędników i kierowników a pracowników wykonujących prace proste, wyniosła 61,4% (w 2016 r. 
65,3%). Różnica procentowa w wynagrodzeniu pracowników najstarszych wiekiem (65 lat i więcej) i naj-
młodszych (do 24 lat) w ciągu 2 lat zmniejszyła się z 47,2% w 2016 r. do 40,6% w 2018 r. Różnica w wy-
sokości wynagrodzenia wynikająca z wieku, stażu, wykształcenia czy zawodu jest rzeczą jak najbardziej 
naturalną i oczywistą, zatem wielkość luki płacowej w tym wypadku nie stanowi istotnego problemu, 
a jej zmiany w czasie informują jedynie o dynamice płac w poszczególnych grupach i ich ewentualnym 
spłaszczaniu. Znacznie ważniejszym problemem są utrzymujące się wciąż nierówności w wynagradza-
niu mężczyzn i kobiet w ramach tych samych grup zawodów, takiego samego wykształcenia, o podob-
nym stażu pracy i wieku, zatrudnionych w tych samych sekcjach. Luka płacowa, wyliczona na podstawie 
przeciętnego wynagrodzenia brutto kobiet i mężczyzn w 2018 r. kształtowała się na poziomie 17,9%, 
co oznacza, że w ciągu 2 lat zwiększyła się o 0,4 p.proc. Największe różnice w przeciętnym wynagro-
dzeniu brutto kobiet i mężczyzn wystąpiły w grupie wiekowej 35–44 lata, gdzie luka płacowa wyniosła 
24,2% wobec 23,0% w 2016 r. Tendencja różnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn nasilała się wraz 
ze wzrostem poziomu wykształcenia. O ile w przypadku podstawowego i niepełnego podstawowego 
luka płacowa w 2018 r. wynosiła 14,1%, to przy średnim ogólnokształcącym kształtowała się na poziomie 
23,7%, a przy wyższym sięgała już niemal 30% (29,9% w przypadku wyższego z tytułem inżyniera, licen-
cjata, dyplomowanego ekonomisty lub równorzędnym i 29,3% – ze stopniem naukowym co najmniej 
doktora oraz tytułem magistra, lekarza lub równorzędnym). Przyznać jednak trzeba, że pomimo znacz-
nego zróżnicowania wynagrodzeń mężczyzn i kobiet w tych grupach wykształcenia, wskaźnik różnicy 
płacowej był nieco mniejszy niż w 2016 r. (przy najniższym poziomie wykształcenia luka zmniejszyła się 
o 2,6 p.proc., a przy wyższym odpowiednio o 0,4 p.proc. i 3,4 p.proc.). We wszystkich wielkich grupach 
zawodów przeciętne wynagrodzenie kobiet było niższe aniżeli mężczyzn. Największa rozpiętość wystą-
piła w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, gdzie płaca mężczyzn 
przewyższała wynagrodzenie kobiet o ponad 3 tys. zł. Luka płacowa w tej grupie wyniosła 32,2% (wobec 
35,5% w 2016 r.). Najbardziej wyrównane dla obu płci były wynagrodzenia w grupie pracownicy usług 
i sprzedawcy, gdzie różnica wynosiła ok. 240 zł, co oznacza lukę płacową na poziomie 7,2% (wobec 8,8% 
w 2016 r.). 

Obok przeciętnego wynagrodzenia brutto, podstawę do obliczenia luki płacowej stanowić może rów-
nież mediana wynagrodzeń bądź przeciętna stawka godzinowa. Tę ostatnią kategorię przyjmuje się 
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za podstawę szacunków w metodologii stosowanej w Unii Europejskiej. Luka płacowa mierzona jest 
za pomocą wskaźnika zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć GPG (Gender Pay Gap) i obli-
czana jest na podstawie przeciętnych stawek godzinowych wynagrodzeń ogółem brutto za czas opła-
cony (dla kobiet i mężczyzn zatrudnionych we wszystkich grupach sekcji z wyłączeniem rolnictwa, 
leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, administracji publicznej i obrony narodowej, oraz obowiązkowych za-
bezpieczeń społecznych; w podmiotach o liczbie pracujących powyżej 9).
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Znacznym zróżnicowaniem charakteryzowały się indywidualne wynagrodzenia brutto zatrudnionych 
objętych badaniem w październiku 2018 r. Prawie dwie trzecie ogółu pracowników (64,1%; w 2016 r. 
65,1%) otrzymywało wynagrodzenie co najwyżej równe przeciętnemu wynagrodzeniu w województwie. 
Największy udział (27,1%; w 2016 r. 28,0%) mieli w tej grupie pracownicy, których przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie stanowiło od 50–75% średniej płacy w województwie. W przypadku mężczyzn odse-
tek tak wynagradzanych osób był mniejszy i wynosił 19,9%, ale w grupie kobiet sięgał 34,1% (w 2016 r. 
20,8% wobec 35,4%). Wynagrodzenie w wysokości do połowy przeciętnej płacy w województwie otrzy-
mywało 11,2% zatrudnionych, w tym grupa osób najgorzej zarabiających, tj. otrzymujących wynagro-
dzenie w kwocie do wysokości płacy minimalnej, stanowiła 6,8% (w 2016 r. odpowiednio 13,7% i 8,7%). 
Kwotę co najmniej równą dwukrotnej wartości przeciętnego wynagrodzenia uzyskało 4,9% pracowni-
ków objętych badaniem, a przeciętne wynagrodzenie na poziomie trzykrotnie przekraczającym średnią 
miało 1,6% badanej zbiorowości (2 lata wcześniej odpowiednio 5,3% i 1,8% zatrudnionych). Jednym 

Wykres 3.5.
Chart 3.5.

Wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć GPG według sekcji
Gender Pay Gap by sections
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ze sposobów przedstawienia stopnia zróżnicowania wynagrodzeń jest zastosowanie metody decylo-
wej, w której uporządkowaną rosnąco zbiorowość dzieli się na dziesięć równych części. Spośród ogółu 
pracowników, objętych badaniem w październiku 2018 r., 10% najniżej zarabiających otrzymało wyna-
grodzenie w wysokości do 2251,00 zł (decyl pierwszy). Odnosząc tę grupę decylową do całej badanej 
populacji, należy zauważyć, że wynagrodzenie mniejsze lub równe wymienionej kwocie otrzymało 
10,8% ogółu mężczyzn i 9,2% kobiet, ale tylko 1,1% pracowników sektora publicznego wobec 12,6% 
zatrudnionych w sektorze prywatnym. Grupa 10% najlepiej zarabiających pracowników otrzymała wy-
nagrodzenie powyżej 7212,83 zł (decyl dziewiąty). Kwotę na co najmniej tym poziomie uzyskało 14,0% 
ogółu mężczyzn, 6,0% kobiet, 10,3% zatrudnionych w sektorze publicznym i 9,9% pracowników sekto-
ra prywatnego. Połowa pracowników objętych badaniem otrzymała wynagrodzenie w wysokości do  
3927,73 zł (decyl piąty równoznaczny z wynagrodzeniem środkowym, czyli medianą). W grupie męż-
czyzn było to 41,9%, w przypadku kobiet – 58,0%, wśród pracowników sektora publicznego – 36,9%, 
a prywatnego – 53,8%. O stopniu rozpiętości wynagrodzeń informuje współczynnik zróżnicowania de-
cylowego, liczony jako procentowa relacja decyla dziewiątego do pierwszego. W październiku 2018 r. 
współczynnik ten wyniósł 320,4%, przy czym dla mężczyzn sięgał 366,3%, podczas gdy dla kobiet przy-
jął wartość 273,5% (w 2016 r. odpowiednio: 338,3%, 392,9% i 286,7%). W ujęciu sektorowym miernik 
kształtował się na poziomie 264,4% w sektorze publicznym i 332,4% w prywatnym. Większe zróżnicowa-
nie widoczne było przy analizie poszczególnych grup zawodów. W przypadku przedstawicieli władz pu-
blicznych, wyższych urzędników i kierowników współczynnik zróżnicowania decylowego sięgał 429,5%. 
Najmniej zróżnicowane okazały się natomiast płace pracowników usług i sprzedawców, gdzie ta rela-
cja wyniosła 197,9% oraz pracowników przy pracach prostych, dla których najwyższe wynagrodzenie 
w dziewiątej grupie decylowej ponad dwukrotnie przewyższało maksymalne wynagrodzenie z pierw-
szej grupy (219,4%).



93

Rozdział 4
Chapter 4

Warunki pracy
Working conditions

4.1. Zatrudnieni w warunkach zagrożenia
4.1. Exposure to risk factors at work

Warunki pracy są zagadnieniem bardzo istotnym z punktu widzenia zarówno pracodawcy, jak i pracow-
nika. Właściwa identyfikacja czynników szkodliwych oraz ich wpływu na osoby zatrudnione daje podsta-
wę do podejmowania działań profilaktycznych i prowadzenia odpowiedniej polityki w dziedzinie bez-
pieczeństwa i higieny pracy.

Informacje o zatrudnionych w warunkach zagrożenia i o świadczeniach z tytułu pracy w warunkach 
szkodliwych dla zdrowia oraz z tytułu wypadków przy pracy opracowano na podstawie rocznego spra-
wozdania o warunkach pracy (Z-10) i dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9.

W 2018 r. w wielkopolskim w warunkach zagrożenia zatrudnionych było 66,4 tys. osób – liczonych 
jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. zagrożenia środowiskiem pracy lub uciążliwością 
pracy, bądź też czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi 
(wzrost o 1,7% w stosunku do 2015 r., w kraju – o 4,6%). W ciągu badanego okresu liczba zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia zmniejszyła się w jedenastu województwach, a największy spadek zanotowa-
no w opolskim, gdzie wyniósł 33,5%. Wzrost zanotowano w tym czasie w pięciu województwach, w tym 
największy w lubuskim (o 14,5%).

W ciągu trzech lat liczba kobiet pracujących w warunkach zagrożenia zmniejszyła się o 3,3% i w 2018 r. 
wyniosła 12,1 tys. osób, podczas gdy w grupie mężczyzn zanotowano w tym czasie wzrost o 2,9%, a ich 
liczebność wyniosła 54,4 tys. osób. W badanej zbiorowości przeważali mężczyźni, którzy stanowili 81,9% 
(w 2015 r. ich udział wyniósł 80,9%). W latach 2015–2018 wzrosła liczba osób zagrożonych czynnikami 
mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi (o 24,2%) oraz czynnikami zwią-
zanymi ze środowiskiem pracy (o 11,7%). Zmniejszyła się natomiast liczba osób zagrożonych uciążliwo-
ścią pracy (o 38,1%).

Większość zagrożeń dla zdrowia i życia powodowały czynniki związane ze środowiskiem pracy, wy-
nikające z przekroczenia dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych oraz natężeń fizycznych.  
W 2018 r. na tego typu zagrożenia narażonych było 44,3 tys. osób, tj. 66,7% pracowników zatrudnionych 
w warunkach zagrożenia (w 2015 r. 60,7%). Na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związa-
nych z maszynami szczególnie niebezpiecznymi narażonych było 12,5 tys. osób, tj. 18,8% pracowni-
ków zatrudnionych w warunkach zagrożenia (w 2015 r. 15,4%). Zagrożenia związane z uciążliwością 
pracy (praca w wymuszonej pozycji ciała, w warunkach ciężkiego wysiłku fizycznego lub w warun-
kach szczególnej uciążliwości) dotyczyły 9,7 tys. osób, czyli 14,5% zatrudnionych badanej zbiorowości 
(w 2015 r. 23,9%).

W latach 2015–2016 odsetek zatrudnionych w warunkach zagrożenia związanych z uciążliwością pra-
cy przewyższał udział zatrudnionych narażonych na zagrożenia związane z czynnikami mechanicznymi. 
W latach 2017–2018 tendencja ta uległa odwróceniu. 
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a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku 
pracy.

a Employees listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given workstation. 

Najliczniejsza grupa osób pracujących w warunkach zagrożenia zatrudniona była w przetwórstwie prze-
mysłowym (w 2018 r. ich odsetek wyniósł 69,2% wobec 64,8% w 2015 r.). Sekcjami, w których zanotowa-
no mniejszy udział takich zatrudnionych były handel; naprawa pojazdów samochodowych, z odsetkiem 
na poziomie 9,2% (w 2015 r. – 7,3%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę – 4,7% (w 2015 r. udział wyniósł 8,6%). 

W 2018 r. niezależnie od grupy czynników zagrożenia największą zbiorowość tworzyli zatrudnieni 
w przetwórstwie przemysłowym. Na szkodliwy wpływ związany ze środowiskiem pracy narażonych było 
79,0% zatrudnionych w tej sekcji (wobec 77,8% w 2015 r.). W mniejszym stopniu na tego typu zagroże-
nia narażeni byli zatrudnieni w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, gdzie udział wyniósł 8,8% 
(wobec 4,4%) oraz budownictwie, z odsetkiem na poziomie 3,2% (wobec 4,4%). Zagrożenia związane 
z uciążliwością pracy dotyczyły 44,5% zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (wobec 32,6% 
w 2015 r.), w budownictwie – 11,8% (wobec 6,4%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej – 9,5% 
(wobec 7,7%). Na zagrożenia związane z wpływem czynników mechanicznych związanych z maszyna-
mi szczególnie niebezpiecznymi narażonych było 53,5% pracowników zatrudnionych w przetwórstwie 
przemysłowym (w 2015 r. – 63,6%), 19,0% – w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę (w 2015 r. – 9,9%), a 11,3% – w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 
(w 2015 r. – 12,6%).

Wykres 4.1.

Chart 4.1.

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaa według grup zagrożeń
Stan w dniu 31 grudnia
Exposure to risk factors at worka by threat groups
As of 31st December
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a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku 
pracy.

a Employees listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given workstation.

Miarą pozwalającą na ocenę skali wpływu szkodliwych czynników na stanowisku pracy, jest wskaźnik 
prezentujący liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych w zakładach ob-
jętych badaniem. Miernik ten w 2018 r. w wielkopolskim wyniósł 88,5 wobec 96,3 w 2015 r., a w kra-
ju ukształtował się na poziomie 77,2 wobec 86,5. W całym badanym okresie najwyższe wartości tego 
wskaźnika zaobserwowano w śląskim (148,5 w 2018 r. wobec 167,3 w 2015 r.), a najniższe – w mazowiec-
kim (36,9 wobec 41,0).

Wykres 4.2.

Chart 4.2.

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaa

Stan w dniu 31 grudnia
Exposure to risk factors at worka

As of 31st December
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a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku 
pracy.

a Employees listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given workstation.

Najwyższy wskaźnik liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych w zakładach 
objętych badaniem zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę (gdzie w 2018 r. wyniósł 334,5 wobec 547,8 w 2015 r.) oraz górnictwie i wydoby-
waniu (292,2 wobec 351,3). 

W 2018 r. największe narażenie kobiet, w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w badanej zbiorowości, 
występowało w jednostkach zajmujących się opieką zdrowotną i pomocą społeczną (28,8 wobec 16,1 
średniej dla kobiet w województwie) oraz przetwórstwem przemysłowym (28,0). W 2015 r. wskaźnik 
w tej zbiorowości wyniósł 18,4, a najwyższe jego wartości notowano w sekcjach wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (66,0) oraz opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (35,3).

W 2018 r. w grupie zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy najwyższy wskaźnik zanotowano w sek-
cji przetwórstwo przemysłowe, gdzie wyniósł 112,2 (wobec 106,0 w 2015 r.), podczas gdy w 2015 r. jego 
najwyższą wartość zaobserwowano w górnictwie i wydobywaniu – 189,1. W grupie zagrożeń związa-
nych z uciążliwością pracy najwyższy poziom tego miernika zaobserwowano w górnictwie i wydobywa-
niu (206,5 wobec 158,3 w 2015 r.), natomiast w 2015 r. był on najwyższy w wytwarzaniu i zaopatrywaniu 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (395,2). Zarówno w 2018 r., jak i w 2015 r., w gru-
pie zagrożeń związanych z czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebez-
piecznymi najwyższy wskaźnik zanotowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę (odpowiednio 253,3 wobec 96,7). 

W ujęciu terytorialnym w 2018 r. najtrudniejsze warunki pracy występowały w powiatach wolsztyńskim 
i złotowskim, gdzie co piąta osoba była narażona na pogorszenie stanu zdrowia (w 2015 r. odpowiednio 
co szósta i co piata osoba) oraz szamotulskim i kępińskim (co szósta osoba pracowała w warunkach za-
grożenia, w 2015 r. odpowiednio co siódma i co ósma osoba). Najbezpieczniejsze warunki pracy zaob-
serwowano w powiecie poznańskim, gdzie działaniem szkodliwych czynników zagrożona była co osiem-
nasta osoba (w 2015 r. co dwudziesta trzecia osoba).

Mapa 4.1.

Map 4.1.

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaa na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem 
w 2018 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Exposure to risk factors at worka per 1000 employees in units covered by the survey in 2018
As of 31st December
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a Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku 
pracy.

a Employees listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect at a given workstation.

Osoby zatrudnione w warunkach zagrożenia mogą być narażone na kilka czynników szkodliwych jedno-
cześnie (tj. na czynniki szkodliwe związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki 
mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi). W dalszej części opracowania przed-
stawiono dane dotyczące osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia liczonych tyle razy na ile czynni-
ków osoby te były narażone.

W końcu 2018 r. liczba zatrudnionych narażonych na zagrożenia wyniosła 76,4 tys. osób wobec 74,9 tys. 
osób w końcu 2015 r. Większość z nich stanowiły zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem 
pracy (64,5%) i dotyczyły 49,3 tys. osób (w końcu 2015 r. odpowiednio 44,8 tys. osób, tj. 59,9%). W tej 
grupie najwięcej było pracujących w warunkach zagrożenia hałasem (33,9 tys. osób, tj. 68,7% zagrożeń 
związanych ze środowiskiem pracy wobec odpowiednio 28,8 tys. osób, tj. 64,2% w końcu 2015 r.). Liczba 
pracowników narażonych na hałas była ponad 10-krotnie większa od liczby pracowników zagrożonych 
pyłami przemysłowymi (3,3 tys. osób, tj. 6,7%; w końcu 2015 r. ich liczba ukształtowała się na zbliżonym 
poziomie, a udział wyniósł 7,4%).

Mapa 4.2.

Map 4.2.

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaa na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem 
według powiatów w 2018 r.
Stan w dniu 31 grudnia
Exposure to risk factors at worka per 1000 employees in units covered by the survey by powiats in 2018
As of 31st December
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a Liczeni tyle razy, na ile czynników szkodliwych są narażeni.
a Employees listed as many times as many risks they are exposed to.

W 2018 r. zlikwidowano lub ograniczono 23,1 tys. zagrożeń związanych z czynnikami środowiska pra-
cy (w 2015 r. 23,0 tys.), jednocześnie stwierdzono 14,6 tys. nowo powstałych lub nowo ujawnionych za-
grożeń (w 2015 r. 9,2 tys.).

Zagrożenia związane z uciążliwością pracy, np. wymuszoną pozycją ciała, ciężkim wysiłkiem fizycznym, 
niedostatecznym oświetleniem stanowiska pracy itp. w końcu 2018 r. dotyczyły 12,4 tys. osób, tj. 16,2%, 
podczas gdy w końcu 2015 r. było to 18,3 tys. osób (24,4%). W 2018 r. zlikwidowano lub ograniczono  
7,2 tys. zagrożeń związanych z uciążliwością pracy (w 2015 r. 5,5 tys.), równocześnie stwierdzono 5,6 tys. 
zagrożeń nowo powstałych lub ujawnionych (w 2015 r. 2,5 tys.).

W końcu 2018 r. na szkodliwy wpływ czynników mechanicznych związanych z maszynami szczegól-
nie niebezpiecznymi narażonych było 14,8 tys. osób tj. 19,3% wobec 11,7 tys. osób (15,7%) w końcu  
2015 r. W tej grupie czynników w ciągu 2018 r. zlikwidowano lub ograniczono 4,9 tys. zagrożeń (podob-
nie w 2015 r.), w tym samym czasie zarejestrowano 2,8 tys. zagrożeń nowo powstałych lub nowo ujaw-
nionych (w 2015 r. 1,3 tys.).

W ramach badania warunków pracy zbierane są również informacje dotyczące działań profilaktycznych 
związanych z oceną ryzyka zawodowego. W 2018 r. w zakładach objętych badaniem taką ocenę prze-
prowadzono dla 160,2 tys. stanowisk pracy, na których pracowało 213,1 tys. osób (w 2015 r. dla 171,5 tys. 
stanowisk, dla 222,1 tys. osób). Większość tych stanowisk pracy znajdowała się w jednostkach zajmują-
cych się: przetwórstwem przemysłowym (40,9% w 2018 r. wobec 42,9% w 2015 r.), handlem; naprawą 
pojazdów samochodowych (20,5% wobec 24,6%) oraz transportem i gospodarką magazynową (17,9% 
wobec 7,3%). 

W 2018 r. występowanie ryzyka zawodowego zostało wyeliminowane lub ograniczone na 72,6 tys. sta-
nowisk pracy, na których pracowało 93,5 tys. osób (podczas gdy w 2015 r. było to 64,5 tys. stanowisk 
i 85,3 tys.). Spośród tej grupy 57,1 tys. osób otrzymało środki ochrony indywidualnej (wobec 54,7 tys. 
w 2015 r.), w stosunku do 52,4 tys. osób zastosowano środki organizacyjne (wobec 36,8 tys.) oraz w sto-
sunku do 41,2 tys. osób – środki techniczne (wobec 28,1 tys.).

Wykres 4.3.

Chart 4.3.

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaa związanych ze środowiskiem pracy według czynników
szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia
Stan w dniu 31 grudnia
Exposure to risk factors at worka arising from work environment by physical health risk factors
As of 31st December
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W wielkopolskim liczba zatrudnionych na stanowiskach pracy, dla których dokonano oceny ryzyka za-
wodowego, na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem w danej zbiorowości w 2018 r. 
wyniosła 283,7 (327,7 w 2015 r.). W kraju wskaźnik ten wyniósł 314,5 wobec 352,4 w 2015 r. Wśród  
województw miernik ten przyjął najwyższą wartość w śląskim (406,6 w 2018 r. wobec 415,4 w 2015 r.), 
a najniższą – w podlaskim (225,8 wobec 261,4).

Wskaźnik dla stanowisk pracy, na których wyeliminowano lub ograniczono ryzyko zawodowe, na 1000 
zatrudnionych w zakładach objętych badaniem w danej zbiorowości w 2018 r. w wielkopolskim wyniósł 
124,5 (125,8 w 2015 r.), przy przeciętnym w kraju na poziomie 161,5 (168,2 w 2015 r.). Województwem, 
w którym zaobserwowano najwyższą jego wartość było śląskie (247,0 w 2018 r. wobec 260,8 w 2015 r.), 
a najniższą – podlaskie (114,7 wobec 129,6).
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W 2018 r. największą skalę wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pra-
cy odnotowano w zakładach znajdujących się w: powiecie złotowskim (329,6 na 1000 zatrudnionych 
badanej zbiorowości wobec 380,0 w 2015 r.), Lesznie (297,1 wobec 272,2), leszczyńskim (237,4 wobec 
189,4) oraz kaliskim (220,4 wobec 242,7).

Mapa 4.3.

Map 4.3.

Zatrudnieni na stanowiskach pracy, dla których wyeliminowano lub ograniczono ryzyko  
zawodowe na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości w 2018 r.
Employees working at workstations eliminationed or reductioned for occuptional risk per 1000
employees in units covered by the survey in 2018
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Wzrost/spadek w porównaniu
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Osobom wykonującym pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych przysługiwało prawo do świad-
czeń z tego tytułu. Według stanu w połowie grudnia 2018 r., w ramach takich świadczeń z napojów sko-
rzystało 51,2 tys. osób (wobec 64,8 tys. w 2015 r.), z posiłków profilaktycznych – 32,2 tys. osób (wobec 
32,6 tys.), a z dodatków pieniężnych – 19,5 tys. osób (wobec 22,6 tys.). Zdecydowanie mniej pracowni-
ków skorzystało z innych środków odżywczych, tj. 4,3 tys. osób (wobec 5,2 tys. w 2015 r.), a także do-
datkowych urlopów – 2,0 tys. osób (wobec 4,5 tys.) oraz skróconego czasu pracy – 1,2 tys. osób (wobec  
1,6 tys.).

4.2. Wypadki przy pracy
4.2. Accidents at work

Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze 
Statystycznej karty wypadku (Z-KW).

W 2018 r. w województwie wielkopolskim w wypadkach przy pracy i zdarzeniach traktowanych 
na równi z nimi poszkodowane zostały 10682 osoby, tj. o 95 (o 0,9%) mniej niż w 2017 r. i o 232 (o 2,1%) 
mniej niż w 2015 r. Wypadki ze skutkiem śmiertelnym dotyczyły 22 osób (27 w poprzednim roku i 41 

Mapa 4.4.

Map 4.4.

Zatrudnieni na stanowiskach pracy, dla których wyeliminowano lub ograniczono ryzyko  
zawodowe na 1000 zatrudnionych badanej zbiorowości według powiatów w 2018 r.
Employees working at workstations eliminationed or reductioned for occuptional risk per 1000
employees in units covered by the survey by powiats in 2018
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na początku analizowanego okresu), 71 osób ucierpiało w zdarzeniach powodujących ciężkie uszko-
dzenie ciała (odpowiednio 72 i 62), a 10589 zostało poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem 
(analogicznie 10678 i 10811). Poszkodowani w wypadkach przy pracy w wielkopolskim stanowili 12,7% 
ogółu takich osób w kraju (12,5% w 2015 r.). Więcej osób poszkodowanych odnotowano jedynie w woje-
wództwie śląskim (14,3% wobec 13,9%). 

tys.
thousand

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9,5

10,0

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Najwięcej zdarzeń miało miejsce w zakładach przetwórstwa przemysłowego; poszkodowanych w nich 
zostało 4806 osób (45,0% wszystkich pokrzywdzonych w wypadkach przy pracy; w 2015 r. 43,9%), 
wśród których było 10 ofiar śmiertelnych oraz 37 poszkodowanych ciężko. Stosunkowo dużo wypadków 
zdarzyło się również w jednostkach z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (1336 poszko-
dowanych, tj. 12,5%; w 2015 r. 12,9%), transport i gospodarka magazynowa (893, tj. 8,4% wobec 7,4%), 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna (792, tj. 7,4% wobec 7,6%) oraz budownictwo (623, tj. 5,8% wobec 
6,0%). Większość poszkodowanych pracowała w sektorze prywatnym (78,7%; w 2015 r. 78,8%). Częściej 
wypadkom ulegali mężczyźni (65,2% wobec 65,5%). 

Odnosząc liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy do liczby pracujących, wyznacza się 
tzw. wskaźnik wypadkowości oznaczający częstość występowania tego typu zdarzeń. W 2018 r. woje-
wództwie wielkopolskim na 1000 pracujących przypadało blisko 8 poszkodowanych (7,85 wobec 8,81 
w 2015 r. i 6,30 przeciętnie w Polsce). Wskaźnik ten należał do najwyższych w kraju; wyższy zanotowano 
tylko w dolnośląskim (7,87). Największą wypadkowością w województwie charakteryzowały się sekcje: 
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (16,30 poszkodowanych na 1000 
pracujących), przetwórstwo przemysłowe (13,33), górnictwo i wydobywanie (13,01), opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna (11,03) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (10,84). Najniższy wskaźnik 
odnotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (1,31) oraz informacji i komunikacji 
(1,56).

Analizując wypadki przy pracy ze względu na wielkość zakładów, można zauważyć, że najwięcej wy-
padków odnotowano w zakładach (jednostkach lokalnych) o liczbie pracujących od 50 do 249 (33,4% 
ogółu poszkodowanych wobec 34,1% w 2017 r. i 34,3% w 2015 r.). W przedsiębiorstwach przetwórstwa 
przemysłowego poszkodowani zatrudnieni w jednostkach tej wielkości stanowili 36,3% (30,8% w jed-
nostkach o liczbie pracujących 500 i więcej). W edukacji odsetek poszkodowanych z tej grupy jednostek 
wyniósł 55,8%, w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja – 53,2%, 
w jednostkach zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią – 40,1%, a w administracji publicz-
nej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 39,0%. W jednostkach bu-
dowlanych i handlowych wypadki najczęściej zdarzały się w podmiotach o liczbie pracujących od 10 

Wykres 4.4.
Chart 4.4.

Poszkodowani w wypadkach przy pracya (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie)
Persons injured in accidents at worka (excluding private farms in agriculture)
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do 49, gdzie odsetek poszkodowanych wynosił odpowiednio 36,0% i 40,6%. W sekcji opieka zdrowotna 
i pomoc społeczna najwięcej wypadków zanotowano w jednostkach o liczbie pracujących 500 i więcej 
(58,8% ogółu poszkodowanych w tej sekcji). Podobną sytuację obserwowano również w administrowa-
niu i działalności wspierającej oraz w transporcie i gospodarce magazynowej, gdzie poszkodowani za-
trudnieni w jednostkach tej wielkości stanowili odpowiednio 42,0% oraz 41,2%.

Wśród poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 r. najwięcej było osób w wieku 25–34 lata 
(25,9%; 28,2% w przypadku mężczyzn) oraz 35–44 lata (25,5%; 27,3% w przypadku kobiet). We wszyst-
kich grupach wieku dominowali poszkodowani zatrudnieni w przetwórstwie przemysłowym, przy czym 
w grupie 18–24 lata ich udział przekraczał 50% (53,0%; w 2015 r. 55,6%). Poszkodowani w wypadkach 
śmiertelnych w większości należeli do starszych grup wieku (36,4% z nich miało od 45 do 54 lat, a 27,3% 
– od 55 do 64 lat). W wypadkach powodujących ciężkie uszkodzenie ciała najwięcej poszkodowanych 
było w wieku od 55 do 64 lat (26,8%) oraz od 35 do 44 lat (23,9%).
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13,9%
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a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Najczęściej ofiarami wypadków przy pracy były osoby legitymujące się stosunkowo krótkim stażem 
(do 5 lat) – 63,2%, w tym 33,8% stanowiły osoby o stażu 1 rok i mniej (w 2015 r. odpowiednio 60,4% 
i 33,2%). Największy odsetek wypadków wśród osób o stażu pracy do 5 lat odnotowano w zakładach na-
leżących do sekcji administrowanie i działalność wspierająca (88,6% wszystkich poszkodowanych w tej 
sekcji; w 2015 r. 90,0%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (odpowiednio 81,0% i 72,9%). W przypad-
ku wypadków ze skutkiem śmiertelnym stażem pracy do 5 lat legitymowało się ponad ¾ ofiar (w tym  
8 na 10 poszkodowanych śmiertelnie w przetwórstwie przemysłowym).

Ponad połowa wszystkich poszkodowanych w wypadkach przy pracy była zatrudniona na czas nieokre-
ślony i pracowała w pełnym wymiarze czasu pracy (58,5% wobec 54,1% w 2015 r.), ale w gronie poszko-
dowanych w 2018 r. znalazło się również 64 uczniów/praktykantów (wobec 85), pracujących głównie 
w zakładach przetwórstwa przemysłowego, w jednostkach handlu; naprawy pojazdów samochodowych 
oraz w budownictwie.

Największa wypadkowość utrzymywała się w takich grupach zawodów, jak: robotnicy obróbki meta-
li, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (11,9% ogólnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy 
pracy; w 2015 r. 11,6%), operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (10,5% wobec 

Wykres 4.5.

Chart 4.5.

Poszkodowani w wypadkach przy pracya (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie)
według stażu pracy w 2018 r.  
Persons injured in accidents at worka (excluding private farms in agriculture) by work seniority in 2018
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9,2%) oraz robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych 
i pokrewni (8,7% wobec 10,6%), a także kierowcy i operatorzy pojazdów (7,5% wobec 7,2%), robotni-
cy wykonujący prace proste w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (6,3% wobec 7,3%), 
sprzedawcy i pokrewni (5,7% wobec 5,8%) oraz pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewi-
dencji materiałowej (5,6% wobec 4,9%). Te grupy zawodów przeważały wśród poszkodowanych w sek-
torze prywatnym, natomiast w sektorze publicznym wypadkom przy pracy ulegali najczęściej specjaliści 
do spraw zdrowia (16,6%; w 2015 r. 17,6%), specjaliści nauczania i wychowania (8,5% wobec 9,6%), po-
zostali pracownicy obsługi biura (7,9% wobec 7,1%), pracownicy usług osobistych (6,8% wobec 4,3%) 
oraz pomoce domowe i sprzątaczki (6,0% wobec 6,5%).

Do wypadków przy pracy najczęściej dochodziło w miejscach produkcji przemysłowej (56,8% wszyst-
kich zdarzeń w 2018 r.; 54,6% w 2015 r.), w biurach, placówkach naukowych i szkołach, zakładach usłu-
gowych (18,5% wobec 17,5%) oraz w miejscach i środkach komunikacji publicznej (8,8% wobec 7,8%). 
Wśród przyczyn wypadków przeważały te związane z czynnikiem ludzkim. Większość stanowiły przyczy-
ny kwalifikowane jako nieprawidłowe zachowanie się pracownika (63,4%; w 2015 r. 61,8%).

7,8%
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5,3%

7,0%

1,4%

6,2%

1,2%

63,4%

3,7%
Niewłaściwy stan czynnika materialnego
Inappropriate condition of material objects/agents

Niewłaściwa ogólna organizacja pracy
Inappropriate organisation of work

Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy
Inappropriate organisation of workstation

Brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem
materialnym przez pracownika
Absence or inappropriate use of material objects/agents

Nieużywanie sprzętu ochronnego przez pracownika
Not using protective equipment

Niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika
Employee’s inappropriate wilful action

Stan psychofizyczny pracownika, niezapewniający
bezpiecznego wykonywania pracy
Employee’s inappropriate mental and physical condition

Nieprawidłowe zachowanie się pracownika
Employee’s incorrect action

Inne przyczyny
Other causes

a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Czynności, jakie w chwili wypadku wykonywali poszkodowani, najczęściej były związane z poruszaniem 
się (32,0%; 31,3% w 2015 r.), w tym przede wszystkim chodzeniem, bieganiem, wchodzeniem na coś 
i schodzeniem z czegoś (23,0% wobec 22,8%). W chwili wypadków taki rodzaj czynności dominował 
we wszystkich sekcjach, przy czym w przetwórstwie przemysłowym zdarzenia te miały miejsce równie 
często podczas obsługiwania maszyn, wykonywania prac narzędziami ręcznymi lub operowania przed-
miotami.

Wykres 4.6.
Chart 4.6.

Przyczyny wypadków przy pracya (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) w 2018 r.
Causes of the accidents at worka (excluding private farms in agriculture) in 2018
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Obsługiwanie maszyn
Operating machines

Prace narzędziami ręcznymi
Working with hand-held tools

Kierowanie/jazda środkami transportu/obsługa ruchomych maszyn i innych urządzeń
Driving/being on board of a means of transport or handling equipment

Operowanie przedmiotami
Handling of objects

Transport ręczny
Carrying by hand

Poruszanie się
Movement

Obecność
Presence

23,0%
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0,9%
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chodzenie, bieganie,
wchodzenie na, schodzenie z, itp.
walking, running, climbing, descending, etc.

wchodzenie do/wychodzenie z
entering / leaving

ruchy w miejscu
site movements
wstawanie, siadanie
getting up, sitting down

pozostałe
others

32,0%

15,5%

17,7%

6,3%

14,5%
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a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Wskutek wypadków przy pracy poszkodowani doznali różnego rodzaju urazów. Ponad połowę z nich 
stanowiły rany i urazy powierzchowne (52,5% w 2018 r.; 51,1% w 2015 r.). Często zdarzały się również 
przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania (20,8% wobec 20,4%) oraz złamania kości (15,9% 
wobec 15,8%). Te trzy typy urazów dominowały we wszystkich zakładach, bez względu na ich wielkość 
i rodzaj działalności (wyjątek stanowiły podmioty zajmujące się zakwaterowaniem i gastronomią, gdzie 
częściej niż w innych sekcjach zdarzały się oparzenia ogniem lub środkami chemicznymi, oparzenia 
wodą lub parą oraz odmrożenia), a także w większości grup zawodowych. Najwięcej ran i urazów po-
wierzchownych wskutek wypadku przy pracy odnotowano wśród robotników obróbki metali, mechani-
ków maszyn i urządzeń i pokrewnych (13,6% ogółu urazów tego typu; w 2015 r. 13,7%), operatorów ma-
szyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych (12,7% wobec 10,7%) oraz robotników w przetwórstwie 
spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewnych (10,4% wobec 13,9%). 
Przemieszczenia, zwichnięcia, skręcenia i naderwania najczęściej obserwowano w grupie zawodowej 
kierowców i operatorów pojazdów (10,0% ogółu takich urazów; w 2015 r. 9,6%), natomiast najwięcej zła-
mań kości stwierdzono wśród robotników obróbki metali, mechaników maszyn i urządzeń i pokrewnych 
(12,8% ogólnej liczby urazów tego rodzaju; w 2015 r. 12,6%) oraz kierowców i operatorów pojazdów 
(10,4% wobec 9,8%). Powtarzające się najczęściej rodzaje urazów wskazują, które części ciała są najbar-
dziej narażone na uszkodzenie wskutek wypadków przy pracy. Tak samo jak w poprzednich latach, naj-
więcej osób doznało urazu kończyn górnych (47,0% ogółu poszkodowanych), kończyn dolnych (33,3%) 
lub głowy (10,1%).

Wykres 4.7.

Chart 4.7.

Poszkodowani w wypadkach przy pracya (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie)
według czynności wykonywanych przez poszkodowanego w chwili wypadku w 2018 r.
Persons injured in accidents at worka (excluding private farms in agriculture) by specific physical
activities performed by the victim at the time of the accident in 2018
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2015 2018

0 5 10 15 20 25 30 35 %

Zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt
Horizontal or vertical impact with or against

a stationary object

Uderzenie przez obiekt w ruchu
Struck by object in motion, collision with

Kontakt z przedmiotem ostrym, szorstkim,
chropowatym

Contact with sharp, pointed, rough,
coarse material agent

Uwięzienie, zmiażdżenie
Trapped, crushed, etc.

Obciążenie fizyczne lub psychiczne
Physical or mental stress

Przejaw agresji ze strony człowieka lub zwierzęcia
Human or animal aggression

Kontakt z prądem elektrycznym,
temperaturą, niebezpiecznymi substancjami

i preparatami chemicznymi
Contact with electrical voltage, temperature,

hazardous substances and chemicals

a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Wśród wydarzeń powodujących urazy dominowały trzy grupy: zderzenie z/uderzenie w nieruchomy 
obiekt (29,7% ogółu poszkodowanych w wypadkach przy pracy w 2018 r.; w 2015 r. 22,9%), kontakt 
z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (22,2% wobec 22,1%) oraz uderzenie przez obiekt 
w ruchu (22,1%; w tym głównie przez spadający obiekt – 9,0% wobec odpowiednio 21,0% i 9,0%). Źró-
dłem urazów spowodowanych przez wymienione wydarzenia najczęściej były czynniki materialne 
z grup: budynki, konstrukcje i ich elementy, powierzchnie – na i nad poziomem gruntu (w 2018 r. łącz-
nie 52,5% wszystkich zderzeń z nieruchomym obiektem), materiały, przedmioty, wyroby, części maszyn 
(33,2% ogólnej liczby uderzeń przez obiekt będący w ruchu, 22,8% wszystkich wydarzeń spowodowa-
nych kontaktem z przedmiotem ostrym, szorstkim, chropowatym oraz 11,0% ogółu zderzeń z nierucho-
mym obiektem), maszyny, urządzenia i wyposażenie do podnoszenia, przenoszenia i magazynowania 
(20,2% ogólnej liczby uderzeń przez obiekt w ruchu), narzędzia ręczne bez napędu, narzędzia zmecha-
nizowane trzymane w ręku lub prowadzone ręcznie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie stacjonar-
ne (odpowiednio: 32,0%, 10,7% i 14,7% ogółu wydarzeń spowodowanych kontaktem z przedmiotem 
ostrym, szorstkim, chropowatym), a także pojazdy drogowe (10,9% wszystkich uderzeń przez obiekt 
w ruchu).

Obok skutków zdrowotnych dla osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy (czasem nawet śmier-
ci bądź ciężkiego uszkodzenia ciała), zdarzenia te pociągały za sobą również konsekwencje ekonomicz-
ne, istotne dla zakładu, w którym zdarzył się wypadek, jak i dla całej gospodarki. Były to z jednej strony 
straty materialne zakładu, z drugiej – strata czasu pracy innych pracowników, nieuczestniczących bez-
pośrednio w wypadku, a przede wszystkim absencja osób poszkodowanych. Łączna liczba dni nie-
zdolności do pracy w wyniku zaistniałych wypadków w 2018 r. wyniosła 392362, tj. o 6,1% mniej niż 
w poprzednim roku i o 5,2% mniej niż w 2015 r. Wyłączając wypadki śmiertelne, średnio na 1 poszko-
dowanego przypadało 37 dni niezdolności do pracy, czyli o 2 dni mniej niż w 2017 r. i o 1 dzień mniej 
niż na początku analizowanego okresu. Poszkodowani w wypadkach przy pracy najczęściej pozostawa-
li na zwolnieniu przez okres od 1 do 3 miesięcy (24,6% ogółu poszkodowanych; w 2015 r. 26,5%). Taki 

Wykres 4.8.
Chart 4.8.

Wydarzenia powodujące urazy w 2018 r.
Contact-modes of injuries in 2018
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okres niezdolności dominował we wszystkich zakładach, niezależnie od ich wielkości. Najdłużej na zwol-
nieniu pozostawali poszkodowani w wypadkach, które zdarzyły się w przedsiębiorstwach górnictwa 
i wydobywania (średnio 83 dni; w 2015 r. 73 dni), a także w jednostkach sekcji: rolnictwo, leśnictwo, ło-
wiectwo i rybactwo (52 wobec 56 dni), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę (49, podobnie jak w 2015 r.), budownictwo (47 wobec 49) oraz dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (45 wobec 47). Najkrótsze okresy niezdolności 
do pracy odnotowano w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (26 dni; w 2015 r. 34 dni), działalność 
finansowa i ubezpieczeniowa (28 wobec 41) oraz pozostała działalność usługowa (28 wobec 45), a także 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna (29 wobec 30). 

Łączny wymiar czasu pracy innych osób straconego w związku z wypadkami przy pracy (poza poszko-
dowanymi w tych zdarzeniach) w 2018 r. wyniósł 4487 roboczogodzin (wobec 5637 przed rokiem i 6625 
w 2015 r.). Najwięcej strat poniesiono w zakładach przetwórstwa przemysłowego (2544 roboczogodzi-
ny, w tym 870 w dziale produkcja wyrobów z metali oraz 569 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw 
sztucznych), a także w budownictwie (567 roboczogodzin). Szacunkowe straty materialne spowodo-
wane wypadkami kształtowały się na poziomie 3099,2 tys. zł (w tym 164,2 tys. zł w przypadku ponie-
sionych wskutek wypadków zbiorowych). W 2017 r. kwoty te były większe – 9787,3 tys. zł, z tego w wy-
padkach zbiorowych 7575,1 tys. zł, a w 2015 r. wyniosły one odpowiednio 3231,9 tys. zł i 217,0 tys. zł. 
Największe straty w 2018 r. odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (1581,5 tys. zł), podczas 
gdy w 2015 r. był to transport i gospodarka magazynowa (1328,3 tys. zł).
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2015 2018

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

Górnictwo i wydobywanie
Mining and quarrying

Przetwórstwo przemysłowe
Manufacturing

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz, parę wodną i gorąca wodę�

Electricity, gas, steam and air conditioning supply
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami

i odpadami; rekultywacja�
Water supply; sewerage, waste management

and remediation activities
Budownictwo
Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodowych�
Trade; repair of motor vehicles�

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomia�
Accommodation and food service activities�

Informacja i komunikacja
Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomości�
Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Professional, scientific and technical activities

Administrowanie i działalność wspierająca�
Administrative and support service activities

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Public administration and defence;
compulsory social security

Edukacja
Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Arts, entertainment and recreation

Pozostała działalność usługowa
Other services
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Na 1 poszkodowanego
Per 1 injured

a Zgłoszone w danym roku; z wyłączeniem wypadków śmiertelnych.
a Registered in a given year; excluding fatal accidents. 

Poziom wypadkowości nie jest jednakowy na obszarze całego województwa wielkopolskiego. Najwięcej 
wypadków przy pracy zdarza się tam, gdzie jest zarejestrowanych najwięcej podmiotów gospodarki na-
rodowej. W liczbach bezwzględnych dominuje pod tym względem stolica województwa – Poznań, gdzie 
w 2018 r. w wypadkach przy pracy i zdarzeniach traktowanych na równi z nimi poszkodowane zostały 
2222 osoby (w 2015 r. 2267). Dużą liczbę wypadków odnotowano też w powiatach: poznańskim (1553 
poszkodowanych wobec 1552), ostrowskim (555 wobec 448) i pilskim (459 wobec 520). Uwzględniając 

Wykres 4.9.

Chart 4.9.

Przeciętny okres niezdolności do pracy poszkodowanych w wypadkach przy pracya  
(poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie) według sekcji
Average period of persons injured in accidents at worka (excluding private farms in agriculture) 
by sections
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liczbę podmiotów, najwięcej wypadków przy pracy zanotowano w powiatach: czarnkowsko-trzcianec-
kim (4,21 poszkodowanych na 100 podmiotów, przy średniej dla województwa 2,49; w 2015 r. odpo-
wiednio 3,69 i 2,66), rawickim (4,02 wobec 5,11 w 2015 r.), chodzieskim (4,00 wobec 3,64), szamotulskim 
(3,50 wobec 3,73) i pilskim (3,48 wobec 4,05). Dla porównania w Poznaniu wskaźnik ten kształtował się 
poniżej średniej i wyniósł 1,99 (2,08 w 2015 r.). Najmniej wypadków przy pracy (zarówno w liczbach bez-
względnych, jak i relatywnie) stwierdzono w powiecie międzychodzkim (55 poszkodowanych, tj. 1,52 
na 100 podmiotów; w 2015 r. odpowiednio 68 i 1,90).

Na 100 podmiotów
gospodarki narodowej

Per 100 entities of the national
economy

Na 1000 pracujących
Per 1000 employed persons

2,51 – 3,00

3,01 – 3,50

3,51 – 4,21

2,01 – 2,50

–1,52 2,00

Polska = 1,93
Wielkopolskie = 2,49

Poland

5,0

12,6

10,0

0,0

a Zgłoszone w danym roku.
a Registered in a given year. 

Podobną tendencję można zaobserwować w przypadku kształtowania się wskaźnika wypadkowości. 
Największą liczbę poszkodowanych w przeliczeniu na 1000 pracujących notuje się w powiatach: czarn-
kowsko-trzcianeckim (12,59, przy średniej dla województwa 7,85; w 2015 r. odpowiednio 11,31 i 8,81), 
chodzieskim (11,40 wobec 11,12 w 2015 r.), leszczyńskim (11,34 wobec 14,72), rawickim (11,31 wobec 
14,47) i pilskim (10,09 wobec 12,15). W Poznaniu wskaźnik był niższy niż przeciętnie w województwie 
i przyjął wartość 6,47 (7,02 w 2015 r.). Najniżej kształtował się on w powiecie międzychodzkim (5,51 wo-
bec 7,33) i złotowskim (5,59 i 7,15).

Największą przeciętną absencją powypadkową (z wyłączeniem wypadków śmiertelnych) w 2018 r. cha-
rakteryzował się Konin (51 dni, przy przeciętnej dla województwa 37 dni na jednego poszkodowanego; 
w 2015 r. odpowiednio 46 i 38 dni) oraz powiaty: koniński (50 dni wobec 49 dni w 2015 r.), kaliski (48 

Mapa 4.5.

Map 4.5.

Poszkodowani w wypadkach przy pracya (poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie)
według powiatów w 2018 r.
Persons injured in accidents at worka (excluding private farms in agriculture) by powiats in 2018
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wobec 51), złotowski (46 wobec 44) i turecki (45 wobec 38). Najkrócej na zwolnieniu pozostawali po-
szkodowani w wypadkach pracownicy zakładów w powiatach średzkim (27 dni; w 2015 r. 35) i kolskim 
(32 wobec 38), a także w Poznaniu (33 wobec 35) i rawickim (33 wobec 39). 

Według danych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), w 2018 r. w województwie wielko-
polskim zgłoszono 1399 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w gospodarstwach indy-
widualnych w rolnictwie (w tym 8 ze skutkiem śmiertelnym). W latach 2015–2018 obserwowano sys-
tematycznie zmniejszanie się liczby poszkodowanych (z roku na rok obniżała się ona średnio o 5,1%). 
Pomimo tendencji spadkowej, wypadkowość w wielkopolskim należała do najwyższych w kraju (11,8% 
ogółu poszkodowanych w Polsce; więcej zanotowano ich tylko w województwie lubelskim – 14,8% 
i mazowieckim – 12,5%). Najczęstszym wydarzeniem powodującym urazy był upadek osób (44,0%). Wy-
padki spowodowane uderzeniem, przygnieceniem lub pogryzieniem przez zwierzęta stanowiły 14,8%, 
a zdarzenia będące wynikiem pochwycenia, uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń – 10,7%. 
Do innych przyczyn zaliczono: uderzenie lub przygniecenie przez spadające przedmioty (7,3%) przeje-
chanie, uderzenie, pochwycenie przez środki transportu w ruchu (2,1%) oraz działanie skrajnych tempe-
ratur (1,0%).

4.3. Choroby zawodowe
4.3. Occupational diseases

Za chorobę zawodową uznaje się schorzenie spowodowane działaniem czynników szkodliwych dla 
zdrowia, które występują w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy. Według 
danych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, w 2018 r. w województwie wielkopolskim odnotowano 175 
przypadków chorób zawodowych (tj. o 43 więcej niż rok wcześniej, ale o 23 mniej niż w 2015 r.), co sta-
nowiło 8,7% wszystkich takich jednostek chorobowych w kraju (wobec 6,8% w 2017 r. i 9,5% na począt-
ku analizowanego okresu). W przeliczeniu na 100 tys. zatrudnionych liczba schorzeń ukształtowała się 
na poziomie 14,3 przypadków (11,3 w 2017 r. i 18,2 w 2015 r.) wobec 17,5 przeciętnie w Polsce. Najwyż-
szy wskaźnik zapadalności odnotowano w województwie podlaskim (46,3), natomiast najniższy w łódz-
kim (6,3).

Do najczęściej występujących chorób zawodowych zalicza się: przewlekłe choroby narządu głosu spo-
wodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym (44,6% w 2018 r.; 40,4% w 2015 r.), pylice płuc (9,7% wo-
bec 11,6%), choroby zakaźne lub pasożytnicze (9,1% wobec 8,6%), przewlekłe choroby obwodowego 
układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy (7,4% wobec 3,0%) oraz obustronny trwa-
ły odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem (6,9% 
wobec 7,6%).
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Źródło: dane Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Source: data of the Institute of Occupational Medicine in Łódź.

4.4. Dojazdy do pracy w 2016 r.
4.4. Commuting in 2016

Proces wzajemnego dopasowywania strony podażowej i popytowej, kształtujący sytuację na rynku pra-
cy, w dużej mierze zależy od możliwości przemieszczania zasobów pracy. Wielkopolskie należy do gro-
na województw o największej mobilności zatrudnionych. Wyniki badania dojazdów do pracy, pocho-
dzące z administracyjnych źródeł danych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
wskazują, że w 2016 r. w województwie wielkopolskim do pracy poza gminę zamieszkania dojeżdżało  
398,0 tys. pracowników najemnych, tj. osób, dla których źródłem przychodu są wynagrodzenia ze 
stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego, z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpie-
czenia społecznego wypłacane przez zakład pracy. Częściej do pracy dojeżdżali mieszkańcy obszarów 
wiejskich. Wśród przemieszczających się w granicach województwa ich udział wynosił 60,2%. Bardziej 
wyrównane proporcje obserwowano w przypadku dojazdów poza obszar województwa (dojeżdżający 
pracownicy najemni mieszkający na wsi stanowili 51,8%, a w miastach 48,2%). Z perspektywy miejsca 
pracy, dla większości zatrudnionych cel dojazdu stanowiły miasta. Odsetek Wielkopolan dojeżdżających 
do pracy w miastach wynosił 63,0% i był najmniejszy w Polsce (przy średniej na poziomie 74,9%). Jed-
nocześnie odnotowano tu największy w skali kraju odsetek dojeżdżających do pracy na obszary wiej-
skie (37,0% wobec 25,1% przeciętnie w Polsce). Na dojazdy do pracy częściej decydowali się mężczyźni. 
Ich odsetek przekraczał średni udział mężczyzn dojeżdżających do pracy w kraju (58,7% wobec 57,1%). 
Mężczyźni przeważali zarówno wśród dojeżdżających do pracy na obszarze województwa wielkopol-
skiego, jak i poza jego granice, przy czym w tej drugiej grupie ich przewaga była większa (odpowied-
nio 64,1% wobec 58,1% wewnątrz województwa). Ze względu na wiek, najbardziej mobilne na rynku 
pracy były osoby z grup 25–34 oraz 35–44 lata, a to nasilenie mobilności dotyczyło zarówno kobiet, jak 
i mężczyzn. Liczebnie mężczyźni przeważali we wszystkich grupach wieku. W najstarszej (65 lat i więcej) 
stanowili 78,8%, ale ich dominacja w tej grupie wynikała przede wszystkim z niższego wieku emerytal-
nego kobiet. Najmniejsza różnica wystąpiła w grupie 45–54 lata, gdzie udział mężczyzn wyniósł 55,5%, 
a kobiet 44,5%.  

Do pracy poza obszar województwa wielkopolskiego w 2016 r. wyjeżdżało 38,9 tys. pracowników na-
jemnych, co w skali kraju stanowiło 8,6% (więcej wyjeżdżających obserwowano tylko w trzech woje-

Wykres 4.10.
Chart 4.10.

Choroby zawodowe na 100 tys. zatrudnionych
Occupational diseases per 100 thousand paid employees
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wództwach: śląskim, małopolskim i łódzkim). Główny cel wyjazdów do pracy dla pracowników najem-
nych z wielkopolskiego stanowiło województwo mazowieckie, dokąd kierowała się jedna trzecia ogółu 
wyjeżdżających (33,8%). Stosunkowo licznie Wielkopolanie kierowali się też do województw sąsiednich: 
dolnośląskiego (16,0%) i lubuskiego (10,2%). Najrzadziej natomiast celem wyjazdów do pracy były dla 
nich województwa podlaskie i świętokrzyskie. Udający tam pracownicy najemni z wielkopolskiego sta-
nowili odpowiednio 0,3% i 0,7%. Wyjeżdżający do pracy poza obszar województwa w podobnym za-
kresie reprezentowali obszary wiejskie i miasta (odpowiednio z terenów wiejskich 51,8% ogółu wyjeż-
dżających; z miast 48,2%). Zdecydowana większość udawała się do pracy w miastach, a odsetek takich 
przemieszczeń nie odbiegał znacząco od średniej dla Polski (81,2% wobec 80,8% przeciętnie w kraju). 
Wśród wyjeżdżających do pracy poza granice województwa dominowali mężczyźni, których udział prze-
kraczał 60% i był zbliżony do średniej krajowej (64,1% wobec 64,5%). Kobiety na pracę poza wojewódz-
twem zamieszkania decydowały się znacznie rzadziej (35,9%). Biorąc pod uwagę wiek wyjeżdżających, 
na pracę poza obszarem województwa najczęściej decydowały się osoby z grup wieku 25–34 i 35–44 
lata. Najbardziej wyrównane proporcje pod względem płci charakteryzowały grupę najmłodszych pra-
cowników (w wieku 24 lata i mniej), gdzie mężczyźni stanowili 57,8% wyjeżdżających poza granice woje-
wództwa, a kobiety 42,2% (dla porównania w grupie najstarszej było to 88,1% wobec 11,9%).

Spośród wszystkich gmin województwa wielkopolskiego największą liczbą pracowników najemnych 
wyjeżdżających do pracy do innych gmin wyróżniał się Poznań. W 2016 r. w celach zarobkowych wy-
jeżdżało stąd 27,4 tys. osób (co stanowiło 6,9% ogółu wyjeżdżających do pracy i 16,9% pracowników 
najemnych wyjeżdżających z miast). Dojazdy większości mieszkańców Poznania (81,3%) odbywały się 
w granicach województwa. Średnia odległość drogowa do miejsc pracy zlokalizowanych w wojewódz-
twie wynosiła 55,24 km. Poza obszar województwa wyjeżdżało 5,1 tys. mieszkańców Poznania. Prze-
ciętna odległość drogowa wynosiła w tym przypadku 320,27 km. Stosunkowo dużo osób wyjeżdża-
ło do pracy również z Lubonia (5,8 tys.). Dojazdy wewnątrzwojewódzkie odbywały się tu w promieniu 
średnio 23,82 km, natomiast przeciętna odległość do pracy w gminie w innym województwie wynosiła 
345,53 km. Ze Swarzędza (miasta) wyjeżdżało do pracy 5,7 tys. osób, z tego większość do okolicznych 
gmin, w promieniu średnio 26,64 km. Przeciętna odległość do miejsc pracy zlokalizowanych poza wiel-
kopolskim wynosiła dla tego miasta 382,50 km. Z Gniezna wyjeżdżało 5,1 tys. pracowników najem-
nych. Ich miejsca pracy znajdowały się w promieniu średnio 37,04 km – dla zlokalizowanych w woje-
wództwie i 141,59 km – poza nim. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego (w liczbie 4,8 tys.) wyjeżdżali 
do pracy poza swoją gminę zamieszkania na odległość średnio 45,03 km – w ramach województwa 
i 221,03 km – do gmin położonych w innych województwach. Dla mieszkańców Kalisza wyjeżdża-
jących do pracy (4,7 tys.) cel wyjazdu znajdował się w odległości średnio 52,13 km od miasta w przy-
padku wielkopolskich gmin i 208,28 km – w gminach spoza województwa. Dojeżdżający do pracy ze 
Śremu (4,1 tys.) kierowali się do miejsc zlokalizowanych w województwie, znajdujących się w promieniu 
średnio 37,00 km. Przeciętna odległość do miejsca pracy mieszczącego się w innym województwie dla 
tego miasta wynosiła 338,19 km. W grupie gmin wiejskich pod względem liczby wyjeżdżających wyróż-
niał się Czerwonak (5,3 tys. osób, tj. 1,3% ogółu wyjeżdżających do pracy i 2,3% wszystkich wyjeżdża-
jących z terenów wiejskich). Mieszkańcy tej gminy swoje miejsce pracy mieli w odległości przeciętnie  
26,86 km. Ci pracownicy, którzy udawali się do innych województw, pokonywali odległość średnio 
325,76 km. Z gminy Komorniki wyjeżdżało do pracy 4,9 tys. osób. W granicach wielkopolskiego średnia 
odległość do miejsca pracy dla tej gminy wynosiła 27,16 km, natomiast poza województwo pracownicy 
z Komornik dojeżdżali przeciętnie na odległość 317,92 km. Dla gminy Dopiewo, skąd do pracy wyjeż-
dżało 4,3 tys. osób, promień dojazdu na obszarze województwa wynosił średnio 28,76 km, a do gmin 
z innych województw – 420,23 km. 

Wyjeżdżający poza granice województwa wielkopolskiego udawali się do pracy głównie do dużych 
miast. Najczęściej decydowali się na wyjazd do pracy na terenie Warszawy (10,8 tys. osób, tj. 27,8%). Sto-
sunkowo licznie wyjeżdżali też do Wrocławia (2,5 tys. osób) i Zielonej Góry (1,1 tys.), ale także do Katowic 
(0,9 tys.), Łodzi (0,8 tys.) i Gdańska (0,6 tys.). 

Analiza wyjazdów poza obszar województwa, prowadzona z perspektywy gminy pracy, wskazuje, że naj-
większy udział w zbiorowości przyjeżdżających w celach zarobkowych Wielkopolanie mieli w sąsiednich 
województwach – dolnośląskim i lubuskim, m.in. w gminach Pszczew (powiat międzyrzecki), Cieszków 
(powiat milicki), Zbąszynek (powiat świebodziński), Międzybórz (powiat oleśnicki) i Milicz (powiat milic-
ki).



112

chapter 4. working conditions

W % ogólnej liczby przyjeżdżających
do gminy pracy
In % of total number of incoming
commuters to gmina of work

Zjawisko nie wystąpiło
Magnitude zero

Wielkopolskie

1,00 i mniej
and less

–1,01 2,00

–2,01 5,00

–5,01 20,00

20,01 i więcej
and more

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich.
a Including the division into the urban and rural areas in urban-rural gminas.

W 2016 r. do pracy w wielkopolskim przyjeżdżało z innych województw 48,0 tys. pracowników na-
jemnych. Pod względem liczby przyjeżdżających do pracy wielkopolskie, z udziałem 10,6%, należało 
do ścisłej czołówki za mazowieckim (31,6%) i śląskim (13,2%). Wielkopolskie stanowiło cel przyjazdu 
szczególnie dla mieszkańców sąsiednich województw. Najwięcej pracowników najemnych pochodziło 
z dolnośląskiego (7,2 tys. osób, tj. 15,0%), łódzkiego (6,9 tys., tj. 14,3%), kujawsko-pomorskiego (6,5 tys., 
tj. 13,7%) i lubuskiego (5,4 tys., tj. 11,3%). Najrzadziej do pracy przyjeżdżali tu natomiast mieszkańcy wo-
jewództw świętokrzyskiego (0,7 tys., tj. 1,4%) i podlaskiego (0,8 tys., tj. 1,7%). Wśród przyjeżdżających 
udziały mieszkańców miast i wsi były podobne (51,2% wobec 48,8%). Ze względu na lokalizację miejsca 
pracy, dla pracowników najemnych spoza województwa wielkopolskiego częściej cel przyjazdu stano-

Mapa 4.6.
Map 4.6.

Wyjeżdżający do pracy z województwa wielkopolskiego według gmina w 2016 r.
Outgoing commuters from Wielkopolskie Voivodship by gminasa in 2016
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wiły miasta (59,4% wobec 40,6% w przypadku terenów wiejskich), chociaż przewaga miast była tu zde-
cydowanie mniejsza niż przeciętnie w kraju (80,8% wobec 19,2%) i najmniejsza wśród województw. 
W zbiorowości przyjeżdżających do pracy bardziej mobilni byli mężczyźni (66,1% wobec 33,9% w przy-
padku kobiet). W kraju ich udział kształtował się na niewiele niższym poziomie (64,5%). Najbardziej mo-
bilne były osoby w wieku 25–34 i 35–44 lata, przy czym dotyczyło to tak mężczyzn, jak i kobiet.

Spoza województwa najliczniej do wielkopolskiego przybywali mieszkańcy dużych miast: Warszawy  
(1,3 tys. osób), Wrocławia (0,9 tys.) czy Łodzi (0,6 tys.). Najwięcej osób kierowało się do pracy do Poznania 
85,9 tys. (tj. 21,1% ogółu przyjeżdżających do pracy w gminach województwa wielkopolskiego), w tym 
13,9 tys. z innych województw. Pracownicy przybywający z wielkopolskich gmin pokonywali przecięt-
nie 91,18 km, a w przypadku przyjeżdżających spoza województwa średnia odległość do miejsca pracy 
wynosiła 254,85 km. Poza stolicą regionu stosunkowo duża liczba pracowników kierowała się również 
do pozostałych miast na prawach powiatu. Pracownicy przyjeżdżający do Kalisza (9,6 tys. osób) w grani-
cach województwa pokonywali odległość średnio 40,05 km, a osoby przybywające tu do pracy z innych 
województw pochodziły z gmin znajdujących się w promieniu średnio 219,84 km. Osoby zatrudnione 
w Lesznie (8,1 tys.) przyjeżdżały z gmin zlokalizowanych w odległości średnio 36,52 km – w przypad-
ku województwa i 42,86 km – spoza niego. Ta stosunkowo niewielka przeciętna odległość pokonywa-
na przez przyjeżdżających do pracy w Lesznie z innych województw oznacza, że miejscem zamieszka-
nia tych pracowników są głównie gminy z powiatów graniczących z wielkopolskim. Osoby zatrudnione 
w Koninie (7,9 tys.) przyjeżdżały tu do pracy z gmin położonych w promieniu średnio 42,76 km, a pra-
cownicy przybywający spoza województwa pokonywali przeciętnie 154,65 km. Dla podobnej liczby 
osób (7,9 tys.) cel przyjazdu stanowiły miejsca pracy w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach wojewódz-
twa pracownicy przyjeżdżali tu z gmin leżących w promieniu średnio 51,93 km, a przeciętna odległość 
pokonywana przez pracowników z innych województw wynosiła 92,76 km. Ośrodkiem o dość licznej 
grupie przyjeżdżających pracowników (5,9 tys.) był też Krotoszyn. Dojeżdżając z gmin wielkopolskiego 
pokonywali oni przeciętnie 65,25 km, a spoza województwa – 80,96 km. Spośród gmin wiejskich najsil-
niejszym ośrodkiem było Tarnowo Podgórne (16,9 tys. osób, tj. 4,1% wszystkich przyjeżdżających w ce-
lach zarobkowych do wielkopolskich gmin i 10,6% przyjeżdżających na obszary wiejskie). W granicach 
województwa pracownicy przyjeżdżali tu z gmin położonych w promieniu średnio 64,74 km, a przecięt-
na odległość pokonywana przez pracowników z innych województw wynosiła 282,03 km. Cel przyjaz-
du stosunkowo często stanowiła też gmina wiejska Komorniki (10,4 tys. osób), dokąd pracownicy przy-
bywali z gmin leżących w odległości średnio 64,39 km – w ramach województwa i 305,58 km – spoza 
regionu. Dla relatywnie dużej liczby zatrudnionych (7,7 tys.) miejscem pracy był obszar wiejski gminy 
Kórnik. Kierowali się tu do pracy mieszkańcy gmin znajdujących się w promieniu średnio 45,15 km, na-
tomiast przyjeżdżający spoza województwa pokonywali przeciętnie 282,10 km. Dość liczna grupa pra-
cowników (5,9 tys.) przyjeżdżała też do pracy na obszarze wiejskim gminy Swarzędz. Średnia odległość 
od gminy zamieszkania wynosiła w tym przypadku 47,86 km – w ramach województwa i 160,05 km – 
dla pracowników przybywających z innych województw.

Biorąc pod uwagę strukturę wyjeżdżających do pracy z gmin zamieszkania, należy zauważyć, że naj-
większy odsetek kierujących się do pracy do województwa wielkopolskiego wyróżniał gminy położone 
w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim, m.in. Goszczanów (powiat sieradzki), 
Janowiec Wielkopolski i Rogowo (powiat żniński), Góra (powiat górowski) oraz Wieruszów i Łubnica (po-
wiat wieruszowski).
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W % og�lnej liczby wyjeżdżających
z gminy zamieszkania
In % of total number of outgoing
commuters from gmina of residence

Zjawisko nie wystąpiło
Magnitude zero

Wielkopolskie

1,00 i mniej
and less

–1,01 2,00

–2,01 5,00

–5,01 20,00

20,01 i więcej
and more

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich.
a Including the division into the urban and rural areas in urban-rural gminas.

Miernikiem informującym o stopniu atrakcyjności rynku pracy na danym obszarze jest iloraz przepły-
wów, czyli stosunek liczby przyjeżdżających do pracy do liczby wyjeżdżających w tym celu. Wielkopol-
skie było jednym z pięciu województw, które w 2016 r. odnotowały nadwyżkę przyjeżdżających nad 
wyjeżdżającymi. Wskaźnik wyniósł tu 1,23 i stanowił trzecią wielkość w kraju po mazowieckim (4,35) 
i dolnośląskim (1,27). W ujęciu gminnym nadwyżkę przyjeżdżających do pracy nad wyjeżdżającymi 
w tym celu poza granice gminy zamieszkania odnotowało 75 spośród 319 jednostek administracyjnych 
z województwa wielkopolskiego, tj. 23,5%. Większość w tej grupie (68,0%) stanowiły miasta. Największą 
siłą przyciągania charakteryzowała się silna ekonomicznie gmina wiejska Tarnowo Podgórne, gdzie licz-
ba przyjeżdżających do pracy była 5,5-krotnie większa od liczby wyjeżdżających. Wysoki iloraz wyróżniał 
również gminę wiejską Powidz (powiat słupecki) – 5,43, część wiejską gminy Nowe Skalmierzyce (po-

Mapa 4.7.
Map 4.7.

Przyjeżdżający do pracy do województwa wielkopolskiego według gmina w 2016 r.
Incoming commuters to Wielkopolskie Voivodship by gminasa in 2016
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wiat ostrowski) – 4,68, miasto Wronki (powiat szamotulski) – 4,53 oraz gmina miejska Koło (powiat kol-
ski) – 4,40. Poznań – ze wskaźnikiem 3,14 – na liście gmin z najwyższym ilorazem przepływów znalazł się 
na 10. miejscu. 

 

Stosunek liczby przyjeżdżających
do pracy do liczby wyjeżdżających
The ratio of the number of incoming
to work and outgoing commuters

3,01 i więcej
and more

–2,01 3,00

–1,01 2,00

–0,51 1,00

0,50 i mniej
and less

a Z uwzględnieniem podziału na część miejską i wiejską w gminach miejsko-wiejskich.
a Including the division into the urban and rural areas in urban-rural gminas.

Mapa 4.8.
Map 4.8.

Iloraz przepływów związanych z zatrudnieniem według gmina w 2016 r.
The ratio of employment-related flows by gminasa in 2016
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Aktywność ekonomiczna ludnościa w wieku 15 lat i więcej – na podstawie BAEL
Economic activity of the populationa aged 15 and more – on the LFS basis

LUDNOŚĆ w tys. 2917 2920 2920 2919 POPULATION in thousands

Mężczyźni 1403 1404 1404 1404 Men 

Kobiety 1514 1515 1516 1515 Women 

Aktywni zawodowo 1385 1632 1654 1645 Economically active persons 

mężczyźni 774 915 931 915 men 

kobiety 610 717 722 730 women 

Pracujący 1304 1553 1602 1609 Employed persons 

mężczyźni 735 874 902 896 men 

kobiety 569 679 700 712 women 

Bezrobotnib 81 79 52 36 Unemployed personsb

mężczyźni 40 40 29 19 men 

kobiety 41 38 23 17 women 

Bierni zawodowo 1021 1176 1152 1155 Economically inactive persons 

mężczyźni 381 435 417 430 men 

kobiety 640 741 735 725 women 

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI 
ZAWODOWEJ w % 57,6 58,1 58,9 58,8 ACTIVITY RATE in % 

mężczyźni 67,0 67,8 69,1 68,0 men 

kobiety 48,8 49,2 49,5 50,2 women 

Miasta 55,9 57,7 58,4 57,7 Urban areas

Wieś 59,6 58,7 59,7 60,0 Rural areas

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA w % 54,2 55,3 57,1 57,5 EMPLOYMENT RATE in % 

mężczyźni 63,6 64,8 66,9 66,6 men 

kobiety 45,5 46,6 48,0 48,9 women 

Miasta 52,9 54,8 56,5 56,3 Urban areas 

Wieś 55,8 56,0 57,8 58,9 Rural areas 

STOPA BEZROBOCIA w % 5,8 4,8 3,1 2,2 UNEMPLOYMENT RATE in %

mężczyźni 5,2 4,4 3,1 2,1 men 

kobiety 6,7 5,3 3,2 2,3 women 

Miasta 5,4 4,9 3,1 2,5 Urban areas 

Wieś 6,4 4,6 3,2 1,8 Rural areas 

a Przeciętne w roku. b Osoby w wieku 15–74 lata.
a Annual averages. b Persons aged 15–74.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Pracujący
Employed persons

Pracującya 1448408 1500101 1541728 1563824 Employed personsa

sektor publiczny 248417 247109 248487 249667 public sector

sektor prywatny 1199991 1252992 1293241 1314157 private sector

w tym kobiety 668526 690889 707402 716731 of which women

według sekcji: by sections:

Rolnictwob, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 214308 214612 214399 213083

 
Agricultureb, forestry and fishing

Przemysł 360584 370979 384644 392066 Industry

w tym przetwórstwo przemysłowe 333528 344170 357406 363885 of which manufacturing

Budownictwo 89833 94722 98574 103415 Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychD 244388 252136 257829 262425

 
Trade; repair of motor vehiclesD

Transport i gospodarka magazynowa 84445 90635 98237 101164 Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomiaD 21161 22234 23507 23801 Accommodation and cateringD

Informacja i komunikacja 24614 26326 28493 29057 Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 26620 26839 26665 26007 Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomościD 17655 18908 19752 19664 Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 56089 60945 61642 62185

Professional, scientific and technical 
activities

Administrowanie i działalność wspiera-
jącaD 49808 56511 57750 56500

Administrative and support service 
activities

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 50365 50735 50410 50656

Public administration and defence; com-
pulsory social security

Edukacja 105135 106930 109268 110053 Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 67082 69307 70920 72649 Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 11374 11845 12263 12309

 
Arts, entertainment and recreation

Pozostała działalność usługowa 24947 26437 27375 28790 Other service activities

Pracujący na 1000 ludności 417 431 442 448 Employed persons per 1000 population

mężczyźni 461 478 491 498 men 

kobiety 375 386 395 400 women 

a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. b Dla gospodarstw indywidualnych w rolnictwie dane szacunkowe.
a As of 31st December; by actual workplace and kind of activity. b For private farms in agriculture estimated data.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Pracujący (cd.)
Employed persons (cont.)

Przeciętne zatrudnienie 1040466 1080794 1120607 1152603 Average paid employment

sektor publiczny 225101 223123 223239 222663 public sector

sektor prywatny 815365 857671 897368 929940 private sector

w tym podmioty o liczbie pracujących 
powyżej 9a 884199 917848 951273 983054

of which entities employing more 
than 9 personsa

według sekcji: by sections:

Rolnictwob, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 24301 24793 24457 24094

 
Agricultureb, forestry and fishing

Przemysł 329984 342834 350429 357609 Industry

w tym przetwórstwo przemysłowe 302970 316168 323670 330960 of which manufacturing

Budownictwo 58377 60773 61221 62941 Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychD 243538 253715 266634 281908

 
Trade; repair of motor vehiclesD

Transport i gospodarka magazynowa 54288 59065 72406 78176 Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomiaD 11471 12230 13023 13059 Accommodation and cateringD

Informacja i komunikacja 13659 15318 16260 16505 Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 14870 14000 13561 12971 Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomościD 11471 11996 12499 11358 Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 31177 33200 31096 33131

Professional, scientific and technical 
activities

Administrowanie i działalność wspiera-
jącaD 32575 34972 38629 38562

Administrative and support service 
activities

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 46746 46913 46146 45546

Public administration and defence; com-
pulsory social security

Edukacja 97385 98250 100444 101475 Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 50990 52140 52706 53801 Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 8610 8833 9082 9082

 
Arts, entertainment and recreation

Pozostała działalność usługowa 11027 11764 12014 12385 Other service activities

Przeciętne zatrudnienie na 1000 ludności 300 311 322 330
Average paid employment per 1000 

population

w przemyśle 95 99 101 102 in industry

w budownictwie 17 17 18 18 in construction

a Bez zatrudnionych za granicą. b Dla gospodarstw indywidualnych w rolnictwie dane szacunkowe.
a Excluding persons employed abroad. b For private farms in agriculture estimated data.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Pracujący (dok.)
Employed persons (cont.)

Przyjęcia do pracya 201454 220868 268609 266816 Hires a

w tym kobiety 92443 103475 130270 123852 of which women

Z liczby ogółem: Of total number:

podejmujący pierwszą pracę 26846 32538 44480 41378 persons starting work for the first time

poprzednio pracujący 135141 137142 170846 167820 persons formerly employed

powracający z urlopów wychowawczych 2410 2742 3219 4986
persons returning from child-care 

leaves

Współczynnik przyjęć w % 23,8 25,0 29,5 27,6 Termination rate in %

w tym kobiety 22,1 23,5 28,5 25,0 of which women

Zwolnienia z pracya 172743 189487 222776 242548 Terminationsa

w tym kobiety 75457 86087 105185 112817 of which women

Z liczby ogółem: Of total number:

zwolnieni w drodze wypowiedzenia:
terminated due to dissolution of an 

employment contract:

przez zakład pracy 24693 17963 20516 19603 by employer

przez pracownika 24210 26318 30714 34296 by employee

przeniesieni na emeryturę lub rentę 
z tytułu niezdolności do pracy, reha-
bilitację 8642 8786 13989 12446

retired or granted pension, due to an in-
ability to work or due to rehabilitation

korzystający z urlopów wychowawczych 3293 4114 5689 6607 taking child-care leaves 

Współczynnik zwolnień w % 20,3 21,3 24,1 24,8 Termination rate in %

w tym kobiety 17,7 19,1 22,3 22,6 of which women

Miejsca pracy w tys.: Jobs in thousands:

Wolneb 6,7 8,9 13,8 14,7 Vacanciesb

w tym nowo utworzone 1,6 2,3 2,6 3,5
of which vacancies – newly created 

jobs

z liczby ogółem w jednostkach o liczbie 
pracujących powyżej 9 4,1 6,5 9,0 9,3

of total number in entities employing 
more than 9 persons

Nowo utworzonec 65,5 66,2 75,1 79,4 Vacancies – newly created jobsc

z liczby ogółem w jednostkach o liczbie 
pracujących powyżej 9 36,2 40,0 46,3 45,7

of total number in entities employing 
more than 9 persons

Zlikwidowanec 30,8 28,3 26,4 28,2 Liquidatedc

z liczby ogółem w jednostkach o liczbie 
pracujących powyżej 9 17,3 16,9 12,3 15,5

of total number in entities employing 
more than 9 persons

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9. b Stan w dniu 31 grudnia. c W ciągu roku.
a Data concern full-time paid employees; excluding economic entities employing up to 9 persons. b As of 31st December. c During the year.



table 1. major data on the voivodship

120

Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Bezrobocie
Unemployment

Bezrobotni zarejestrowania 93311 77697 58857 50867 Registered unemployed personsa

w tym kobiety 53807 45716 35766 31452 of which women
Z liczby ogółem – bezrobotni: Of total number – unemployed persons: 

dotychczas niepracujący 11745 8808 6335 5150 previously not employed
absolwencib 5027 3502 2468 2114 school-leaversb

bez kwalifikacji zawodowych 25233 21505 16251 13541 without occupational qualifications
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakła-

dów pracy 6651 4731 3219 2631 terminated for company reason
długotrwale bezrobotnic 45801 38067 28021 21825 long-term unemployedc

posiadający prawa do zasiłku 15155 12374 10069 9794 possessing benefit rights
posiadający co najmniej jedno dziecko 

do 6 roku życia 16023 15278 13211 11791
with at least one child under 6 years 

of age 
niepełnosprawni 7249 6088 4645 4072 disabled persons

Stopa bezrobocia rejestrowanegoa w % 6,1 4,9 3,7 3,2 Registered unemployment ratea in %

Oferty pracya 4366 5778 4234 3900 Job offersa

Bezrobotni nowo zarejestrowanid 173860 157168 131473 112631 Newly registered unemployed personsd

Z liczby ogółem: Of total number:

kobiety 89326 81793 68437 60289 women

dotychczas niepracujący 24234 19805 15960 12709 previously not employed
zwolnieni z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy 11892 8581 6187 5122 terminated for company reason

Bezrobotni wyrejestrowanid 196959 172782 150313 120621
Persons removed from unemployment 

rollsd

Z liczby ogółem: Of total number:

kobiety 101361 89884 78387 64603 women

z tytułu podjęcia pracy 99074 92459 73495 58802 received jobs

Bezrobotni zarejestrowani według 
wiekua:

Registered unemployed persons 
by agea:

24 lata i mniej 15599 11366 8283 6867 24 years and less
w tym kobiety 9442 7163 5530 4659 of which women

25–34 26374 22465 17088 14726 25–34
w tym kobiety 17714 15604 12510 10933 of which women

35–44 19210 16692 13282 11933 35–44
w tym kobiety 11886 10587 8675 7994 of which women

45–54 16475 13248 9983 8687 45–54
w tym kobiety 8803 7097 5442 4857 of which women

55 lat i więcej 15653 13926 10221 8654 55 years and more
w tym kobiety 5962 5265 3609 3009 of which women

a Stan w dniu 31 grudnia. b Za bezrobotnego absolwenta uważa się osobę w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki potwierdzonej świa-
dectwem, dyplomem lub innym dokumentem ukończenia szkoły (dotyczy absolwentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim, policealnym 
lub wyższym), kursów zawodowych trwających co najmniej 24 miesiące lub nabycia uprawnień do wykonywania zawodu przez osoby niepełnosprawne.  
c Pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez ponad 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat, z wyłączeniem czasu odbywania stażu i przy-
gotowania zawodowego. d W ciągu roku.

a As of 31st December. b An unemployed school-leaver is a person who has, within the last 12 months graduated any school confirmed by a certificate, 
diploma or other document completion of education (concerns school-leavers with basic vocational, secondary, post-secondary or tertiary education), has 
completed a minimum of 24 months of vocational training courses or disabled persons who acquired qualifications to work in a given occupation. c Re- 
maining in the register rolls of the powiat labour office for the overall over 12 months during the last two years, excluding the time of undergoing traineeship 
and on a job occupational training. d During the year.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Bezrobocie (cd.)
Unemployment (cont.)

Bezrobotni zarejestrowani według 
poziomu wykształcenia:

Registered unemployed persons 
by educational levela:

Wyższe 11373 10075 8008 7076 Tertiary

w tym kobiety 7954 7087 5626 5072 of which women

Policealne i średnie zawodowe 20485 16718 12554 11093 Post-secondary and vocational secondary

w tym kobiety 13565 11264 8726 7766 of which women

Średnie ogólnokształcące 8850 7190 5596 5112 General secondary

w tym kobiety 6283 5275 4151 3766 of which women

Zasadnicze zawodowe 28015 22987 17045 14754 Basic vocational

w tym kobiety 14034 11719 9073 8022 of which women

Gimnazjalne, podstawowe i niepełne 
podstawowe 24588 20727 15654 12832

Lower secondary, primary and incomple-
te primary

w tym kobiety 11971 10371 8190 6826 of which women

Bezrobotni zarejestrowani według 
czasu pozostawania bez pracyabc:

Registered unemployed persons 
by duration of unemploymentabc:

3 miesiące i mniej 32190 25586 20619 19217 3 months and less

w tym kobiety 16071 12882 10566 10348 of which women

3–6 14719 12570 9296 8432 3–6

w tym kobiety 8726 7503 5876 5334 of which women

6–12 14680 12354 8568 7485 6–12

w tym kobiety 8635 7551 5495 4913 of which women

12–24 13420 11963 8838 6656 12–24

w tym kobiety 8448 7745 6102 4622 of which women

Powyżej 24 miesięcy 18302 15224 11536 9077 More than 24 months

w tym kobiety 11927 10035 7727 6235 of which women

Bezrobotni zarejestrowani według 
stażu pracyac:

Registered unemployed persons 
by work seniorityac:

Bez stażu pracy 11745 8808 6335 5150 No work seniority

w tym kobiety 7816 6036 4463 3664 of which women

Ze stażem pracy: With work seniority:

1 rok i mniej 14556 12525 9774 8171 1 year and less

w tym kobiety 9494 8252 6631 5677 of which women

1–5 22401 19253 15050 13264 1–5

w tym kobiety 13874 12284 10134 9026 of which women

5–10 14422 12386 9501 8565 5–10 

w tym kobiety 8363 7498 6035 5513 of which women

10–20 15058 12583 9633 8413 10–20 

w tym kobiety 8156 6933 5281 4713 of which women

20–30 10204 8239 5848 4979 20–30 

w tym kobiety 4421 3473 2384 2100 of which women

powyżej 30 lat 4925 3903 2716 2325 more than 30 years

w tym kobiety 1683 1240 838 759 of which women

a Stan w dniu 31 grudnia. b Od momentu rejestracji w urzędzie pracy. c Przedziały zostały domknięte prawostronnie, np. w przedziale 3–6 uwzględniono 
osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 miesięcy.

a As of 31st December. b From the date of registering in a labour office. c Intervals were shifted upward, e.g., in the interval 3–6, persons remaining unem-
ployed from 3 months and 1 day to 6 months were included.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Bezrobocie (dok.)
Unemployment (cont.)

Bezrobotnia, którzy: Unemployed personsa who:

Podjęli zatrudnienie przy pracach inter-
wencyjnych 2169 1914 1692 1668

Undertook employment in intervention 
works

w tym kobiety 1140 978 821 908 of which women

Podjęli zatrudnienie przy robotach  
publicznych 1495 1268 1048 825 Undertook employment in public works

w tym kobiety 595 506 424 387 of which women

Rozpoczęli szkolenie i staż u pracodawcy 22841 16421 15868 12864
Started training and traineeship with the 

employer 

w tym kobiety 14099 10294 9178 7653 of which women

Rozpoczęli prace społecznie użyteczne 1759 1283 1117 825 Started a social useful works

w tym kobiety 1093 782 701 485 of which women

Warunki pracy
Work conditions

Poszkodowani w wypadkach przy 
pracyb  10914 11151 10777 10682 Persons injured in accidents at workb 

w tym w śmiertelnych 41 16 27 22 of which in fatal

w tym kobiety 3761 3891 3849 3721 of which women

na 1000 pracującychc (wskaźnik wypad-
kowości) 8,81 8,70 8,11 7,85

per 1000 employed personsc (accident 
rate) 

Dni niezdolności do pracy 413878 439514 417844 392362 Days lost

na jednego poszkodowanegod 38,1 39,5 38,8 36,7 per one person injuredd

Zatrudnieni w warunkach zagrożeniaef 65309 61841 65448 66436
Persons working in hazardous condi-

tionsef

sektor publiczny 11475 7855 7277 7524 public sector

sektor prywatny 53834 53986 58171 58912 private sector

w tym kobiety 12474 11794 11938 12058 of which women

na 1000 zatrudnionych badanej zbioro-
wości 96,3 88,3 88,9 88,5

per 1000 paid employees of total 
surveyed population

Wynagrodzenia
Wages and salaries

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 
brutto w zł 3543,24 3711,14 3937,81 4201,16

Average monthly gross wages and 
salaries in PLN

sektor publiczny 4299,56 4458,73 4657,87 4920,94 public sector

sektor prywatny 3331,63 3514,07 3756,46 1026,62 private sector

w tym podmioty o liczbie pracujących 
powyżej 9 3723,69 3894,10 4124,13 4382,96

of which entities employing more 
than 9 persons

a W ciągu roku. b Zgłoszone w ciągu roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. c W liczbie pracujących nie uwzględniono 
pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. d Bez osób poszko-
dowanych w wypadkach śmiertelnych oraz bez liczby dni niezdolności do pracy dla tych osób. e Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, 
tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy. f Dane dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9.

a During the year. b Registered during year; excluding accidents in private farms in agriculture. c The number of employed persons do not include the civi-
lian employees of the budgetary entities conducting activity in the range of national defence and public safety. d Excluding persons injured in fatal accidents 
and without the number of days inability to work of these persons. e isted only once by predominant factor, i.e., the factor having the most hazardous effect 
at a given work post. f Data concern entities employing more than 9 persons.
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Tablica 1. Ważniejsze dane o województwie (cd.)
Table 1. Major data on the voivodship (cont.)

Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 Specification

Wynagrodzenia (dok.)
Wages and salaries (cont.)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia 
brutto w zł (dok.)

Average monthly gross wages and 
salaries in PLN (cont.)

według sekcji: by sections:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 3996,07 4082,19 4312,39 4713,49

 
Agriculture, forestry and fishing

Przemysł 3722,24 3908,91 4201,22 4486,97 Industry

w tym przetwórstwo przemysłowe 3635,28 3829,78 4126,03 4415,75 of which manufacturing

Budownictwo 2943,05 3080,82 3313,21 3541,07 Construction

Handel; naprawa pojazdów samochodo-
wychD 3059,75 3255,33 3456,48 3690,04

 
Trade; repair of motor vehiclesD

Transport i gospodarka magazynowa 2948,21 3113,00 3365,60 3632,38 Transportation and storage

Zakwaterowanie i gastronomiaD 2227,59 2332,91 2553,05 2717,02 Accommodation and cateringD

Informacja i komunikacja 5354,80 5665,81 6150,65 6927,92 Information and communication

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 5356,53 5459,87 5746,23 5930,40 Financial and insurance activities

Obsługa rynku nieruchomościD 3948,07 4082,72 4353,87 4465,98 Real estate activities

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna 3906,16 4151,24 4385,31 4877,99

Professional, scientific and technical 
activities

Administrowanie i działalność wspiera-
jącaD 2778,04 2935,04 3186,78 3442,69

Administrative and support service 
activities

Administracja publiczna i obrona naro-
dowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 4627,01 4872,21 5175,12 5408,19

Public administration and defence; com-
pulsory social security

Edukacja 4086,59 4140,35 4234,69 4450,28 Education

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3499,65 3695,21 3970,13 4338,55 Human health and social work activities

Działalność związana z kulturą, rozrywką 
i rekreacją 3332,36 3516,56 3714,64 3967,12

 
Arts, entertainment and recreation

Pozostała działalność usługowa 2794,02 3035,78 3123,27 3374,75 Other service activities

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto, Polska = 100a 90,7 91,6 91,9 91,5

Average monthly gross wages and sala-
ries, Poland = 100a

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto:

Average monthly gross wages and 
salaries:

2010b = 100 120,2 125,9 133,6 142,5 2010b = 100

2015 = 100 100,0 104,7 111,1 118,6 2015 = 100

a Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w kraju wynosiło: w 2015 r. – 3907,85 zł, w 2016 r. – 4052,19 zł, w 2017 r. – 4283,73 zł, w 2018 r. – 4589,91 zł. 
b Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie wielkopolskim w 2010 r. wynosiło – 2947,27 zł.

Ź r ó d ł o: w zakresie bezrobocia rejestrowanego dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
a Average monthly gross wages and salaries in Poland amounted to: in 2016 – 3907.85 PLN, in 2016 – 4052.19 PLN, in 2017 – 4283.73 PLN, in 2018 –  

4589.91 PLN. b Average monthly gross wages and salaries in Wielkopolskie Voivodship in 2010 amounted to 2947.27 PLN.
S o u r c e: in the scope of registered unemployment data of the Ministry of Family, Labour and Social Policy. 

(dok.)
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Tablica 2. Województwo wielkopolskie na tle Polski i pozostałych województw
Table 2. Wielkopolskie Voivodship against the background of Poland and other voivodships

Lp.
No.

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej 
Economic activity of the population aged 15 and more

aktywni zawodowo
economically active persons

razem
total

pracujący
employed persons

bezrobotnib

unemployed personsb

w tys. 

2015 2018 2015 2018 2015 2018

1 POLSKA 
POLAND

17388 17143 16084 16484 1304 659

2 Dolnośląskie 1217 1283 1132 1241 85 42

3 Kujawsko-pomorskie 915 911 843 872 73 39

4 Lubelskie 1131 934 1026 875 105 59

5 Lubuskie 441 439 413 425 28 13

6 Łódzkie 1340 1172 1238 1121 103 51

7 Małopolskie 1368 1481 1270 1438 98 43

8 Mazowieckie 2922 2622 2734 2523 188 99

9 Opolskie 418 416 391 403 27 13

10 Podkarpackie 901 895 797 837 105 58

11 Podlaskie 519 503 482 487 36 16

12 Pomorskie 1066 1040 995 1009 70 31

13 Śląskie 1897 1940 1761 1873 136 67

14 Świętokrzyskie 654 539 588 507 66 31

15 Warmińsko-mazurskie 614 588 556 555 58 33

16 Wielkopolskie 1385 1645 1304 1609 81 36

17 Zachodniopomorskie 600 735 555 707 45 28

a Przeciętne w roku. b Osoby w wieku 15–74 lata. 
a Annual averages. b Persons aged 15–74. 
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– na podstawie BAELa

– on the LFS basisa

Lp.
No.

bierni zawodowo
economically inactive 

persons

współczynnik aktywności  
zawodowej
activity rate

wskaźnik zatrudnienia
employment rate

stopa bezrobocia 
unemployment rate

in thousands w %   in %

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

13574 13286 56,2 56,3 51,9 54,2 7,5 3,8 1 

986 1006 55,2 56,1 51,4 54,2 7,0 3,3 2

746 745 55,1 55,0 50,7 52,7 8,0 4,3 3

890 753 56,0 55,4 50,8 51,9 9,3 6,3 4

367 358 54,6 55,2 51,1 53,4 6,3 3,0 5

1001 862 57,2 57,6 52,9 55,1 7,7 4,4 6

1097 1165 55,5 56,0 51,5 54,3 7,2 2,9 7

1852 1721 61,2 60,4 57,3 58,1 6,4 3,8 8

352 327 54,3 55,9 50,8 54,2 6,5 3,1 9

760 734 54,2 54,9 48,0 51,4 11,7 6,5 10

406 399 56,1 55,8 52,1 54,0 6,9 3,2 11

787 764 57,6 57,7 53,7 56,0 6,6 3,0 12

1676 1707 53,1 53,2 49,3 51,4 7,2 3,5 13

514 469 56,0 53,5 50,4 50,3 10,1 5,8 14

563 515 52,1 53,3 47,2 50,3 9,4 5,6 15

1021 1155 57,6 58,8 54,2 57,5 5,8 2,2 16

555 607 51,9 54,8 48,0 52,7 7,5 3,8 17
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Table 2. Wielkopolskie Voivodship against the background of Poland and other voivodships (cont.)

Lp.
No.

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Pracującya

ogółem 
w tys.

total in  
thousands

wzrost 
w stosunku 
do 2015 r., 

w %
increase 

in relation  
to 2015, 

in %

na 1000 ludności
per 1000 population

z liczby ogółem według wybranych sekcji w %

przemysł 
industry

budownictwo
construction

2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

1 POLSKA 
POLAND

15614,9 7,7 377 407 20,6 20,6 5,8 6,1

2 Dolnośląskie 1148,8 7,1 369 396 24,5 24,2 5,9 6,1

3 Kujawsko-pomorskie 749,2 6,0 339 361 23,7 23,4 5,8 6,1

4 Lubelskie 854,7 4,6 382 404 13,2 13,4 4,1 4,7

5 Lubuskie 357,7 6,9 329 353 26,4 26,3 5,4 6,1

6 Łódzkie 1022,1 6,8 384 414 22,9 23,0 4,5 4,8

7 Małopolskie 1447,7 9,5 392 426 16,9 17,0 6,8 7,2

8 Mazowieckie 2658,7 10,5 450 492 13,3 13,4 5,5 5,8

9 Opolskie 338,3 5,2 323 343 23,7 23,8 7,7 8,4

10 Podkarpackie 866,8 7,0 381 407 19,7 20,8 4,7 5,0

11 Podlaskie 441,3 6,8 347 373 15,5 16,0 4,8 5,7

12 Pomorskie 888,4 11,3 346 381 21,4 20,9 7,3 7,8

13 Śląskie 1763,7 5,5 366 389 29,0 28,7 6,1 6,2

14 Świętokrzyskie 485,0 4,3 370 391 17,2 17,2 5,2 5,6

15 Warmińsko-mazurskie 457,0 5,5 301 320 23,5 24,1 5,5 6,0

16 Wielkopolskie 1563,8 8,0 417 448 24,9 25,1 6,2 6,6

17 Zachodniopomorskie 571,7 8,8 307 336 20,4 20,2 6,5 7,0

a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.  
a As of 31st December; by actual workplace and kind of activity. 
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Employed personsa

Lp.
No.

of total number in selected sections in %

handel; naprawa 
pojazdów 

samochodowychΔ

trade; repair of motor 
vehiclesΔ

transport i gospodarka 
magazynowa

transportation  
and storage

zakwaterowanie 
i gastronomiaΔ

accommodation 
and cateringΔ

informacja i komunikacja
information  

and communication

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

financial and insurance 
activities

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

15,4 15,2 5,3 5,8 1,8 1,9 2,2 2,4 2,5 2,3 1 

15,0 14,9 5,2 5,8 2,2 2,4 2,8 3,7 2,8 2,5 2

15,9 15,8 5,0 5,5 1,5 1,6 1,4 1,7 2,1 1,9 3

12,0 11,7 4,1 4,7 1,1 1,1 0,9 1,1 1,7 1,5 4

16,0 15,8 6,7 7,6 1,6 1,8 1,0 1,0 1,8 1,6 5

15,0 15,2 5,4 6,0 1,3 1,4 1,5 1,6 2,2 2,2 6

15,1 14,8 4,4 4,7 2,3 2,5 2,8 3,4 2,1 2,0 7

17,1 17,2 6,1 6,4 1,9 2,1 4,2 4,4 4,9 4,6 8

13,9 13,4 5,0 5,5 1,6 1,6 0,8 0,9 1,7 1,5 9

12,2 12,1 3,4 3,7 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 10

13,5 13,3 4,3 4,5 1,3 1,4 1,0 1,2 1,7 1,6 11

16,0 15,4 6,4 6,7 2,4 2,7 2,6 3,0 2,8 2,5 12

16,5 15,7 5,7 6,3 1,7 1,8 1,9 2,2 2,2 1,9 13

12,9 12,7 4,1 4,4 1,2 1,3 0,7 0,9 1,2 1,1 14

14,2 13,7 4,4 4,5 1,9 2,1 0,9 1,0 1,8 1,7 15

16,9 16,8 5,8 6,5 1,5 1,5 1,7 1,9 1,8 1,7 16

16,5 15,5 6,5 8,0 3,5 3,8 1,7 1,8 2,1 1,8 17
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Table 2. Wielkopolskie Voivodship against the background of Poland and other voivodships (cont.)

Lp.
No.

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Przeciętne zatrudnienie

ogółem 
w tys.

total in  
thousands

wzrost 
w stosunku 
do 2015 r., 

w %
increase 

in relation  
to 2015, 

in %

na 1000 ludności
per 1000 population

z liczby ogółem według wybranych sekcji w %

przemysł 
industry

budownictwo
construction

2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

1 POLSKA 
POLAND

10606,2 8,0 255 276 27,5 27,4 6,0 6,0

2 Dolnośląskie 809,4 5,6 264 279 29,4 29,3 5,4 5,5

3 Kujawsko-pomorskie 465,1 4,6 213 224 31,0 31,6 6,3 6,4

4 Lubelskie 412,2 5,6 182 194 25,1 26,0 5,9 6,2

5 Lubuskie 229,3 5,7 213 226 34,1 33,4 5,2 5,5

6 Łódzkie 616,2 6,7 231 249 31,6 31,0 4,9 4,9

7 Małopolskie 878,8 9,7 238 259 24,6 24,6 7,8 7,7

8 Mazowieckie 2428,2 9,7 414 450 17,2 16,9 5,2 5,2

9 Opolskie 204,5 7,6 190 207 30,6 30,9 8,7 8,2

10 Podkarpackie 442,3 8,1 192 208 31,2 31,9 6,2 6,3

11 Podlaskie 227,2 8,6 176 192 24,8 25,6 6,6 7,4

12 Pomorskie 596,6 10,4 234 256 27,8 27,6 7,4 7,8

13 Śląskie 1248,8 5,5 258 275 38,0 37,5 6,4 6,2

14 Świętokrzyskie 244,2 7,7 180 196 27,8 29,5 7,1 6,8

15 Warmińsko-mazurskie 282,7 5,1 187 197 31,6 32,6 5,9 6,1

16 Wielkopolskie 1152,6 10,8 300 330 31,7 31,0 5,6 5,5

17 Zachodniopomorskie 368,2 6,8 201 216 27,4 28,0 6,1 6,3
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Average paid employment

Lp.
No.

of total number in selected sections in %

handel; naprawa 
pojazdów 

samochodowychΔ

trade; repair of motor 
vehiclesΔ

transport i gospodarka 
magazynowa

transportation  
and storage

zakwaterowanie 
i gastronomiaΔ

accommodation 
and cateringΔ

informacja i komunikacja
information  

and communication

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

financial and insurance 
activities

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

16,3 16,3 6,2 6,7 1,8 1,8 2,3 2,5 2,7 2,5 1 

14,6 14,0 3,6 4,0 2,7 2,8 2,1 2,5 3,4 2,6 2

15,7 16,0 4,3 4,8 1,3 1,4 0,6 0,6 2,1 1,9 3

15,6 15,1 4,7 5,2 1,3 1,3 0,8 0,9 2,0 1,7 4

12,7 12,6 5,5 7,1 1,3 1,5 0,7 0,8 1,4 1,3 5

15,0 15,8 4,7 5,2 1,5 1,4 1,5 1,1 2,1 2,2 6

19,0 17,6 4,0 4,4 2,4 2,5 2,7 3,5 1,7 1,5 7

17,5 17,7 12,1 11,8 1,8 1,9 5,2 5,4 5,3 5,6 8

12,0 11,8 4,6 5,3 1,4 1,6 0,5 0,5 1,4 1,1 9

15,1 15,0 3,4 3,7 1,3 1,5 1,7 1,3 1,2 1,2 10

15,9 15,8 4,2 4,5 1,6 1,6 0,8 0,8 2,1 1,8 11

13,3 13,3 5,7 6,3 2,1 2,3 2,2 2,8 3,5 2,0 12

12,9 12,9 4,6 5,1 1,4 1,5 1,4 1,6 1,9 1,4 13

15,3 14,9 4,1 4,2 1,7 1,6 0,8 0,8 1,2 1,1 14

11,8 11,5 3,1 3,4 1,7 1,9 0,7 0,5 1,2 1,0 15

23,4 24,5 5,2 6,8 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 1,1 16

13,8 13,5 5,4 6,0 3,1 3,3 1,4 1,6 1,8 1,5 17
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Table 2. Wielkopolskie Voivodship against the background of Poland and other voivodships (cont.)

Lp.
No.

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Bezrobotni zarejestrowania

Registered unemployed personsa

ogółem 
w tys.

total in  
thousands

spadek 
w stosunku 
do 2015 r., 

w %
decrease in 
relation to 
2015, in %

z liczby ogółem – w %
of total number – in %

w wieku
at age pozostający bez  

pracy dłużej niż rok
out of job for period 

longer than year
24 lata i mniej

and less
55 lat i więcej

and more

2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

1 POLSKA 
POLAND

968,9 -38,0 15,1 12,2 17,6 18,0 39,7 39,6

2 Dolnośląskie 62,8 -37,1 11,8 9,9 22,7 21,4 36,0 37,2

3 Kujawsko-pomorskie 72,7 -32,3 15,8 12,4 15,8 16,1 39,9 44,1

4 Lubelskie 74,4 -31,0 17,8 14,6 14,1 14,8 43,6 43,5

5 Lubuskie 22,2 -43,6 13,6 11,7 19,9 19,8 31,1 32,4

6 Łódzkie 66,0 -39,7 13,1 9,6 20,4 20,6 42,0 40,9

7 Małopolskie 71,5 -40,2 18,0 13,6 15,3 16,8 40,2 39,9

8 Mazowieckie 136,5 -36,9 14,0 11,4 18,9 18,8 44,4 42,6

9 Opolskie 22,7 -37,4 14,0 12,1 20,8 21,3 34,4 36,3

10 Podkarpackie 82,9 -32,9 17,7 13,8 12,9 14,8 44,3 45,4

11 Podlaskie 36,8 -33,1 16,8 12,7 17,5 19,0 44,4 43,3

12 Pomorskie 46,1 -40,7 15,6 13,5 17,4 17,0 35,8 31,6

13 Śląskie 80,1 -46,1 12,5 10,2 18,9 19,2 37,6 36,5

14 Świętokrzyskie 44,1 -33,3 17,3 13,6 15,4 16,2 37,3 36,7

15 Warmińsko-mazurskie 53,1 -36,4 15,7 13,1 17,0 19,0 37,8 37,2

16 Wielkopolskie 50,9 -45,5 16,7 13,5 16,8 17,0 34,0 30,9

17 Zachodniopomorskie 46,0 -42,1 13,1 11,1 21,2 20,6 36,9 37,6

a Stan w dniu 31 grudnia. b Zgłoszone w ciągu roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. W liczbie pracujących nie uwzg
dotyczą podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9.

a As of 31st December. b Registered during year; excluding accidents in private farms in agriculture. The number of employed persons do not include the 
than 9 persons.
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Bezrobotni zarejestrowani 
w % ludności w wieku 

produkcyjnyma

Registered unemployed  
persons in % of working age 

populationa

Stopa bezrobocia 
rejestrowanegoa w % 

Registered unemployment 
ratea in %

Poszkodowani w wypadkach  
przy pracy na 1000 pracującychb 

(wskaźnik wypadkowości)
Persons injured in accidents  
at work per 1000 employed  

personsb (accident rate)

Zatrudnieni w warunkach  
zagrożeniac na 1000 zatrudnio-

nych badanej zbiorowości
Persons working in hazardous 

conditionsc per 1000 employees  
of total surveyed population

Lp.
No.

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

6,5 4,2 9,7 5,8 7,19 6,30 86,5 77,2 1 

5,5 3,6 8,5 5,2 9,49 7,87 93,3 83,4 2

8,2 5,7 13,2 8,8 8,47 7,29 74,3 66,4 3

8,1 5,8 11,7 8,0 6,75 6,03 92,1 89,5 4

6,1 3,6 10,5 5,8 7,75 7,40 95,7 104,2 5

7,2 4,5 10,3 6,1 6,97 6,01 52,7 52,5 6

5,7 3,4 8,3 4,7 5,46 4,71 65,9 62,9 7

6,6 4,2 8,3 4,9 5,00 4,33 41,0 36,9 8

5,7 3,7 10,1 6,3 7,93 7,35 123,2 76,5 9

9,2 6,3 13,2 8,7 6,17 5,72 90,9 81,2 10

7,3 5,1 11,8 7,7 7,16 7,03 54,2 56,1 11

5,4 3,3 8,9 4,9 7,80 6,59 81,8 72,9 12

5,2 2,9 8,2 4,3 7,76 7,25 167,3 148,5 13

8,5 5,9 12,5 8,3 6,37 6,24 99,6 81,4 14

9,1 6,0 16,2 10,4 9,32 7,60 74,5 59,8 15

4,3 2,4 6,1 3,2 8,81 7,85 96,3 88,5 16

7,4 4,4 13,1 7,4 8,47 7,25 123,0 98,9 17

lędniono pracowników cywilnych jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. c Dane 

civilian employees of the budgetary entities conducting activity in the range of national defence and public safety. c Data concern entities employing more
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Tablica 2. Województwo wielkopolskie na tle Polski i pozostałych województw (dok.)
Table 2. Wielkopolskie Voivodship against the background of Poland and other voivodships (cont.) 

Lp.
No.

WOJEWÓDZTWA
VOIVODSHIPS

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

ogółem w zł
total in PLN

wzrost 
w stosunku 
do 2015 r., 

w %
increase 

in relation  
to 2015, 

in %

Polska = 100
Poland = 100

z liczby ogółem według wybranych sekcji 

przemysł 
industry

budownictwo
construction

w zł

2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

1 POLSKA  
POLAND

4589,91 17,5 100,0 100,0 3983,49 4678,85 3217,49 3830,45

2 Dolnośląskie 4685,86 18,3 101,3 102,1 4414,10 5262,52 3353,47 4016,80

3 Kujawsko-pomorskie 3961,76 17,6 86,2 86,3 3392,81 4026,63 2792,83 3359,52

4 Lubelskie 4061,28 16,1 89,5 88,5 3760,83 4323,06 2817,88 3403,20

5 Lubuskie 4029,14 19,4 86,4 87,8 3509,62 4324,52 2541,67 3110,87

6 Łódzkie 4216,62 18,0 91,5 91,9 3742,27 4411,38 2790,82 3333,04

7 Małopolskie 4418,06 20,5 93,8 96,3 3748,12 4433,23 2878,49 3452,24

8 Mazowieckie 5601,44 16,7 122,9 122,0 4505,21 5203,58 4392,39 5064,03

9 Opolskie 4157,68 16,6 91,2 90,6 3679,97 4379,80 2939,73 3398,43

10 Podkarpackie 3933,60 16,7 86,3 85,7 3402,27 4084,92 2665,26 3132,30

11 Podlaskie 4066,29 17,7 88,4 88,6 3344,37 4069,13 3190,55 4000,24

12 Pomorskie 4506,18 17,0 98,6 98,2 3888,19 4625,37 3042,76 3608,94

13 Śląskie 4586,55 15,5 101,6 99,9 4648,07 5276,34 3075,04 3820,87

14 Świętokrzyskie 3954,13 17,2 86,4 86,1 3468,98 4096,79 2727,21 3205,85

15 Warmińsko-mazurskie 3855,79 16,0 85,1 84,0 3231,63 3881,19 2718,77 3140,30

16 Wielkopolskie 4201,16 18,6 90,7 91,5 3722,24 4486,97 2943,05 3541,07

17 Zachodniopomorskie 4155,94 17,8 90,3 90,5 3507,67 4321,54 2753,37 3285,83
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Average monthly gross wages and salaries

Lp.
No.

of total number in selected sections

handel; naprawa 
pojazdów 

samochodowychΔ

trade; repair of motor 
vehiclesΔ

transport i gospodarka 
magazynowa

transportation  
and storage

zakwaterowanie 
i gastronomiaΔ

accommodation 
and cateringΔ

informacja i komunikacja
information  

and communication

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa

financial and insurance 
activities

in PLN

2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

3278,13 4030,41 3469,75 4014,17 2459,59 2996,23 6685,33 8059,64 6511,17 7536,05 1 

3064,83 3869,38 3067,66 3551,54 2480,30 3274,04 6196,41 7981,60 6216,87 6655,05 2

2863,06 3558,84 2611,51 3183,56 2295,75 2830,81 4320,72 5083,85 4788,24 5324,32 3

2505,26 3124,79 2736,71 3137,49 2220,97 2606,45 5173,53 6438,42 4572,02 5010,31 4

2582,30 3247,82 2701,32 3284,34 2147,70 2607,41 4950,64 6573,89 4307,06 5026,14 5

3055,40 3780,79 2864,01 3429,86 2233,26 2586,54 5797,05 6482,38 5080,36 6204,18 6

2851,94 3586,16 2662,25 3185,23 2317,33 2820,94 6780,31 8805,85 5316,89 6009,52 7

4448,13 5338,75 4095,61 4690,23 2986,23 3565,56 7553,71 8792,29 7972,94 9023,55 8

2916,84 3614,35 2826,10 3447,94 2115,50 2572,39 3981,43 4832,45 4521,85 5197,79 9

2579,44 3178,28 2566,71 3055,99 2171,27 2597,38 6076,43 7221,26 4553,59 4849,98 10

2731,24 3370,55 2674,80 3265,62 2312,99 2730,09 4155,59 4668,35 4903,68 5479,52 11

3128,67 3924,34 3872,07 4475,59 2331,24 2851,86 6536,43 7895,49 5974,68 6654,90 12

2987,59 3693,37 3220,59 3826,42 2147,75 2663,50 4958,89 6312,95 5532,79 6607,75 13

2637,88 3270,88 2576,43 3041,56 2329,52 2720,77 3729,13 4619,60 4548,98 5266,86 14

2519,45 3075,28 2547,39 3013,81 2323,66 2746,55 4114,16 5121,34 4445,12 4800,49 15

3059,75 3690,04 2948,21 3632,38 2227,59 2717,02 5354,80 6927,92 5356,53 5930,40 16

2752,74 3466,01 3232,00 3783,22 2372,55 2843,52 5615,17 6874,26 4932,47 5456,20 17



table 3. selected data by powiats

134

Tablica 3. Wybrane dane o powiatach
Table 3. Selected data by powiats

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Pracującyabc

Employed personsa
Przeciętne zatrudnieniebd

Average paid employmentbd

ogółem 
w tys.

total in  
thousands

wzrost/ 
spadek 

w stosunku 
do 2015 r., 

w %
increase/ 

decrease in 
relation to 
2015, in %

na 1000 ludności
per 1000 population

ogółem 
w tys.

total in  
thousands

wzrost/ 
spadek 

w stosunku 
do 2015 r., 

w %
increase/ 

decrease in 
relation to 
2015, in %

na 1000 ludności
per 1000 population

2018 2015 2018 2018 2015 2018

Województwo 
Voivodship

1182,4 6,7 319 338 983,1 11,2 255 282

Powiaty:
Powiats:

chodzieski  13,7 11,5 258 290 9,1 11,6 172 193
czarnkowsko-trzcianecki 23,5 0,2 266 268 16,2 3,4 178 185
gnieźnieński 35,3 7,1 227 243 24,8 12,7 151 170
gostyński 24,9 8,0 302 327 15,7 12,4 183 206
grodziski  18,2 4,1 341 351 11,5 1,7 220 222
jarociński 19,6 3,2 265 274 11,8 5,2 157 165
kaliski 25,8 5,6 295 311 10,8 7,5 121 129
kępiński  26,7 13,3 418 473 20,5 19,2 305 364
kolski 25,1 3,5 274 287 12,2 7,2 129 140
koniński  31,0 -2,6 246 239 14,8 -0,3 115 114
kościański 21,7 7,3 255 273 13,3 11,6 151 168
krotoszyński 27,3 5,7 333 352 27,7 21,1 294 357
leszczyński 18,2 11,7 297 321 11,5 16,4 182 206
międzychodzki 8,4 4,8 217 228 4,8 -1,3 132 131
nowotomyski 25,2 10,4 306 335 18,0 11,1 217 239
obornicki 16,1 4,9 259 270 11,8 10,1 181 198
ostrowski 53,9 8,4 308 334 36,5 17,7 192 226
ostrzeszowski 18,0 2,8 315 324 10,8 7,0 181 194
pilski 39,9 4,6 277 292 29,6 3,6 208 216
pleszewski 18,8 6,7 279 298 10,4 16,2 142 165
poznański 137,5 14,5 328 352 219,0 21,8 496 568
rawicki 19,8 3,8 316 328 12,5 8,1 192 207
słupecki 16,1 0,7 268 271 8,2 3,4 134 139
szamotulski 28,5 0,5 315 312 20,6 9,2 209 226
średzki 16,7 6,7 273 286 11,4 11,7 178 195
śremski 17,0 4,1 268 277 11,1 9,9 167 182
turecki 28,9 0,0 342 343 17,3 3,3 199 206
wągrowiecki 16,6 4,4 227 236 9,4 7,9 125 134
wolsztyński 22,3 8,2 361 388 13,8 14,5 211 241
wrzesiński 27,2 25,8 281 351 15,6 12,2 181 201
złotowski 25,3 18,9 305 364 16,7 21,5 197 239

Miasta na prawach powiatu:
Cities with powiat status:

Kalisz 35,9 5,2 332 355 25,4 4,7 236 251
Konin 25,4 5,6 317 343 22,2 0,1 291 298
Leszno 23,1 0,9 354 361 18,7 -1,0 293 293
Poznań 250,9 5,0 441 468 239,1 6,6 412 445

a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. b Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9. c Dane 
opracowano z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowanych przy uwzględnieniu wyników Powszechnego 
Spisu Rolnego 2010. d Bez zatrudnionych za granicą.

a As of 31st December; by actual workplace and kind of activity. b Excluding economic entities employing up to 9 persons. c Data are compiled consider- 
ing employed persons on private farms in agriculture estimated using the results of the Agricultural Census 2010. d Excluding persons employed abroad.
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Tablica 3. Wybrane dane o powiatach (cd.)
Table 3. Selected data by powiats (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Bezrobotni zarejestrowania

Registered unemployed personsa

Stopa bezrobocia 
rejestrowanegoab 

w %
Registered 

unemployment 
rateab in %

ogółem 
total

spadek  
w stosunku 
do 2015 r., 

w %
decrease in 
relation to 
2015, in %

z liczby ogółem – w %
of total number – in %

w wieku 24 lata i mniej
aged 24 years and less

pozostający bez pracy  
dłużej niż 1 rok

out of work for longer  
than 1 year

2018 2015 2018 2015 2018 2015 2018

Województwo 
Voivodship

50867 -45,5 16,7 13,5 34,0 30,9 6,1 3,2

Powiaty:
Powiats:

chodzieski  1326 -36,0 18,5 11,2 41,6 35,1 11,2 6,8
czarnkowsko-trzcianecki 1435 -47,0 17,6 13,8 22,3 17,9 8,3 4,5
gnieźnieński 2357 -49,9 14,2 11,1 37,3 33,6 9,5 4,6
gostyński 1816 -31,1 19,0 16,6 37,5 39,2 8,3 5,4
grodziski  943 -35,2 22,3 15,8 32,9 29,9 6,3 3,9
jarociński 1032 -56,6 18,9 17,0 35,6 26,8 8,9 3,8
kaliski 742 -54,3 20,6 13,3 33,0 29,2 5,2 2,3
kępiński  585 -24,2 18,8 16,6 30,6 40,3 2,6 1,8
kolski 1413 -67,0 20,7 20,1 46,3 16,0 12,8 4,4
koniński  3935 -43,3 23,3 16,6 42,1 38,5 15,0 8,9
kościański 890 -45,6 17,0 13,0 30,5 32,2 5,8 3,0
krotoszyński 1161 -40,4 20,8 14,6 33,7 33,0 5,8 3,3
leszczyński 693 -38,5 19,8 16,5 26,5 32,8 5,1 2,8
międzychodzki 575 -34,1 21,0 16,9 20,5 27,1 7,2 4,6
nowotomyski 688 -43,6 20,3 15,7 20,8 18,8 3,9 2,0
obornicki 766 -48,7 16,1 14,6 36,8 22,2 6,7 3,3
ostrowski 2010 -49,3 17,6 13,1 28,9 23,3 5,9 2,8
ostrzeszowski 1067 -34,5 22,5 17,3 33,6 36,2 6,8 4,3
pilski 2429 -42,5 15,0 13,1 30,5 30,6 8,0 4,5
pleszewski 895 -45,8 21,5 20,2 15,3 14,0 6,8 3,6
poznański 2620 -44,5 10,0 7,8 31,0 35,8 2,7 1,3
rawicki 1030 -41,4 22,4 20,0 32,4 29,1 7,0 4,0
słupecki 1753 -31,4 22,8 18,7 31,6 34,6 11,3 7,7
szamotulski 1181 -47,2 19,4 13,0 36,0 36,7 5,9 3,1
średzki 1391 -45,0 17,1 12,9 41,7 35,9 10,9 5,8
śremski 445 -64,6 16,1 15,3 28,1 20,0 5,5 1,9
turecki 1637 -36,7 15,7 15,8 30,4 28,0 7,0 4,4
wągrowiecki 1360 -45,6 17,3 15,2 27,7 27,3 10,6 5,7
wolsztyński 410 -60,9 17,6 15,6 29,5 26,6 3,9 1,4
wrzesiński 1154 -60,3 16,2 13,9 42,0 22,2 9,3 3,2
złotowski 2237 -36,8 18,3 13,9 32,1 33,3 12,1 6,9

Miasta na prawach powiatu:
Cities with powiat status:

Kalisz 1265 -51,3 9,7 9,6 31,5 23,4 5,5 2,6
Konin 2225 -43,6 11,8 8,3 44,9 37,9 11,2 6,2
Leszno 1187 -35,2 13,6 10,5 32,0 36,1 5,6 3,6
Poznań 4214 -47,1 7,0 6,3 31,0 30,9 2,4 1,2

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dane opracowano z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie wyszacowanych przy 
uwzględnieniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

a As of 31st December. b Data are compiled considering employed persons on private farms in agriculture estimated using the results of the Agricultural 
Census 2010. d Excluding persons employed abroad.
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Table 3. Selected data by powiats (cont.)

WYSZCZEGÓLNIENIE
SPECIFICATION

Poszkodowani  
w wypadkach przy  

pracy na 1000 pracu- 
jących (wskaźnik 
wypadkowości)a

Persons injured  
in accidents at work 
per 1000 employed 
persons (accident 

rate)a

Zatrudnieni w warun- 
kach zagrożenia na 
1000 zatrudnionych 

badanej zbiorowościbc

Persons working  
in hazardous condi-
tions per 1000 paid 
employees of total  

surveyed  
populationbc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bruttoc w zł
Average monthly gross wages and salariesc in PLN

w zł
in PLN

wzrost 
w stosun- 

ku do  
2015 r., 

w %
increase 

in relation  
to 2015, 

in %

Polska = 100d

Poland = 100d
województwo = 100e

voivodship = 100e

2015 2018 2015 2018 2018 2015 2018 2015 2018
Województwo 
Voivodship

8,81 7,85 96,3 88,5 4382,96 17,7 89,7 90,7 100,0 100,0

Powiaty:
Powiats:

chodzieski  11,12 11,40 103,5 110,9 4079,72 17,0 84,0 84,4 93,7 93,1
czarnkowsko-trzcianecki 11,31 12,59 197,6 151,8 4299,93 22,6 84,5 88,9 94,2 98,1
gnieźnieński 6,81 7,57 101,0 68,7 4015,45 18,6 81,6 83,1 90,9 91,6
gostyński 8,36 8,31 132,6 153,1 4011,63 17,5 82,3 83,0 91,7 91,5
grodziski  9,91 8,64 221,3 141,0 3687,82 25,8 70,6 76,3 78,7 84,1
jarociński 8,00 6,77 92,3 74,6 3612,51 24,7 69,8 74,7 77,8 82,4
kaliski 7,89 7,04 92,2 85,3 3606,01 18,8 73,1 74,6 81,5 82,3
kępiński  6,96 6,05 125,9 159,3 3183,34 23,9 61,9 65,8 69,0 72,6
kolski 9,52 6,80 80,3 81,4 4183,24 13,2 89,0 86,5 99,3 95,4
koniński  6,87 7,25 181,6 124,7 3608,15 8,7 80,0 74,6 89,1 82,3
kościański 7,24 6,78 77,8 60,5 4085,02 20,2 81,9 84,5 91,3 93,2
krotoszyński 9,13 7,35 59,6 58,5 3722,41 27,0 70,6 77,0 78,7 84,9
leszczyński 14,72 11,34 98,9 100,1 4304,66 12,9 91,9 89,0 102,4 98,2
międzychodzki 7,33 5,51 82,7 134,6 3880,47 21,0 77,3 80,3 86,1 88,5
nowotomyski 10,38 8,49 98,5 76,5 4319,19 21,8 85,5 89,3 95,3 98,5
obornicki 10,99 8,68 90,7 110,7 4259,36 17,6 87,2 88,1 97,2 97,2
ostrowski 8,69 9,58 104,8 90,0 4080,99 21,6 80,9 84,4 90,2 93,1
ostrzeszowski 9,81 6,75 95,6 102,0 3905,96 17,0 80,4 80,8 89,7 89,1
pilski 12,15 10,09 168,4 131,1 4383,06 22,8 86,0 90,7 95,8 100,0
pleszewski 8,65 8,63 85,6 78,7 3869,29 17,0 79,7 80,0 88,8 88,3
poznański 10,03 8,55 43,9 55,0 4241,36 15,4 88,6 87,7 98,7 96,8
rawicki 14,47 11,31 81,8 93,2 3737,75 22,7 73,4 77,3 81,8 85,3
słupecki 7,61 7,09 60,6 59,5 3862,22 21,8 76,4 79,9 85,2 88,1
szamotulski 10,42 9,92 134,0 172,7 4680,51 17,7 95,8 96,8 106,8 106,8
średzki 10,63 8,99 83,2 72,6 4440,62 22,4 87,4 91,8 97,4 101,3
śremski 10,24 9,73 121,2 87,6 3861,64 18,8 78,3 79,9 87,3 88,1
turecki 12,03 6,97 100,1 78,1 3579,72 19,4 72,3 74,0 80,5 81,7
wągrowiecki 8,26 6,44 159,2 137,2 3912,65 16,9 80,6 80,9 89,9 89,3
wolsztyński 8,02 6,17 164,8 191,4 3856,99 20,9 76,9 79,8 85,7 88,0
wrzesiński 8,36 8,17 95,3 118,7 4246,77 24,7 82,1 87,8 91,5 96,9
złotowski 7,15 5,59 212,8 187,7 3553,95 14,1 75,0 73,5 83,6 81,1

Miasta na prawach powiatu:
Cities with powiat status:

Kalisz 8,36 7,68 69,4 59,8 4124,83 16,8 85,1 85,3 94,9 94,1
Konin 7,54 7,05 103,7 104,7 4215,68 11,2 91,3 87,2 101,8 96,2
Leszno 10,49 8,96 141,9 148,8 4083,89 19,1 82,6 84,5 92,1 93,2
Poznań 7,02 6,47 110,1 88,9 5355,57 17,7 109,6 110,8 122,2 122,2

a Zgłoszone w ciągu roku; bez wypadków w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. b Liczeni tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, 
tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy. c Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9. d Przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto w kraju wynosiło: w 2015 r. – 4150,86 zł, w 2018 r. – 4834,76 zł. e Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w wojewódz-
twie w 2015 r. wynosiło 3723,69 zł.

a Registered during year; excluding accidents in private farms in agriculture. b Listed only once by predominant factor, i.e., the factor having the most 
hazardous effect at a given work post. c Excluding economic entities employing up to 9 persons. d Average monthly gross wages and salaries in Poland 
amounted to: in 2015 – 4150.86 PLN, in 2018 – 4834.76 PLN. e Average monthly gross wages and salaries in voivodship in 2015 amounted to 3723.69 PLN.
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Uwagi ogólne

1. Informacje o województwie oraz w podziale na miasta i wieś – jeśli nie zaznaczono inaczej – po-
dano w każdorazowym podziale administracyjnym.

Przez „miasta” rozumie się gminy miejskie oraz miasta w gminach miejsko-wiejskich, przez „wieś” – gminy 
wiejskie oraz obszary wiejskie w gminach miejsko-wiejskich.

2. Dane prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007, opracowanej na  
podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej – Statistical 
Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona 
została z dniem 1 stycznia 2008 r. rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 
251 poz. 1885 z poźn. zm.).

W ramach PKD 2007 dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod pojęciem „Przemysł” sekcje: 
„Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  
elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” oraz „Dostawa 
wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją”.

Pod pojęciem „Pozostałe usługi” ujęte są sekcje: „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”, „Dzia-
łalność z zakresu usług administrowania i działalność wspierająca”, „Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne”, „Edukacja”, „Opieka zdrowotna i pomoc społeczna”, 
„Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, „Pozostała działalność usługowa” oraz „Gospodar-
stwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby”.

3. Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono z reguły na podstawie danych bezwzględnych 
wyrażonych z większą dokładnością niż podano w tablicach.

4. Do przeliczeń danych według liczby ludności – jeśli nie zaznaczono inaczej – przyjęto liczbę lud- 
ności według krajowej definicji zamieszkania, opracowaną metodą bilansową.

Przy przeliczaniu na 1 mieszkańca (1000 ludności itp.) danych według stanu w końcu roku przyjęto liczbę 
ludności według stanu w dniu 31 grudnia, a przy przeliczaniu danych charakteryzujących wielkość zjawi-
ska w ciągu roku – według stanu w dniu 30 czerwca.

5. Dane – jeśli nie zaznaczono inaczej – nie obejmują jednostek budżetowych prowadzących działal-
ność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

6. Ze względu na zaokrąglenia danych, w niektórych przypadkach sumy składników mogą się nie-
znacznie różnić od podanych wielkości „ogółem”.

7. Informacje statystyczne pochodzące ze źródeł spoza Głównego Urzędu Statystycznego opatrzono 
odpowiednimi notami.

8. Rozszerzone wyjaśnienia dotyczące poszczególnych dziedzin statystyki Czytelnik znajdzie w pu-
blikacjach tematycznych oraz w serii „Metodologia badań statystycznych”. 
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General notes

1. Information on voivodship as well as by urban and rural area – unless otherwise indicated – is pre-
sented according to administrative division in a given period.

The term “urban area” is understood as urban gminas and towns in urban-rural gminas, while a “rural area” 
is understood as rural gminas and rural area in urban-rural gminas.

2. Data are presented aaccording to the Polish Classification of Activities – PKD 2007, compiled 
on the basis of the Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE 
Rev. 2. PKD 2007 was introduced on 1st January 2008 by the decree of the Council of Ministers, dated 
24th December 2007 (Journal of Laws No. 251 item 1885 with later amendments).

The item “Industry” was introduced, including NACE Rev. 2 sections: “Mining and quarrying”, “Manu- 
facturing”, “Electricity, gas, steam and air conditioning supply” and “Water supply; sewerage, waste  
management and remediation activities”, as an additional grouping.

The item “Other services” was introduced including sections: “Professional, scientific and technical acti-
vities”, “Administrative and support service activities”, “Public administration and defence; compulsory  
social security”, “Education”, “Human health and social work activities”, “Arts, entertainment and recre-
ation”, “Other service activities” as well as “Activities of households as employers; undifferentiated goods- 
and services-producing activities of households for own use”.

3. Relative numbers (indices, percentages) are, as a rule, calculated on the basis of absolute data 
expressed with higher precision than that presented in the tables.

4. For the purpose of calculating data by population number, unless otherwise indicated, the popu-
lation number according to the national definition of residence, compiled using the balance method, 
was adopted.

When computing per capita data (1000 population, etc.) as of the end of a year, the population as of 31st 
December was adopted, whereas data describing the magnitude of a phenomenon within a year – as of 
30th June.

5. Data – unless otherwise indicated – do not include the budgetary units conducting activity within 
the scope of national defence and public safety.

6. Due to the rounding of data, in some cases sums of components may slightly differ from the  
amount given in the item “total”.

7. Statistical information originating from sources other than the Statistics Poland is indicated in the 
appropriate note.

8. More detailed information pertaining to particular fields of statistics can be found in subject mat-
ter publications as well as in the series ”Statistical Research Methodology”.


