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INFORMACJE SYGNALNE 

29.06.2018 r. Aktywność Ekonomiczna Ludności  
w województwie łódzkim 
 

Ludność aktywna zawodowo w I kwartale 2018 r. stanowiła 
57,1% ogółu ludności województwa łódzkiego  
w wieku 15 lat i więcej. Spadek zarówno liczby 
bezrobotnych oraz biernych zawodowo, przy wzroście 
liczby pracujących, wpłynął na obniżenie wskaźnika 
obciążenia ekonomicznego w województwie łódzkim. 

 

 

Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej według BAEL 
 

W I kwartale 2018 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie łódzkim, według danych 
BAEL, liczyła  1165 tys. osób, a biernych zawodowo  875 tys. osób.  

Liczba aktywnych zawodowo wzrosła w stosunku do I kwartału 2017 r. o 3 tys. osób  
(o 0,3%), a liczba osób biernych zawodowo zmalała w tym okresie o 18 tys. (o 2,0%). W grupie 
aktywnych zawodowo odnotowano wzrost liczby pracujących – o 11 tys. osób (o 1,0%) i spadek 
liczby bezrobotnych – o 9 tys. osób (o 16,1%). 

W I kwartale 2018 r. liczba biernych zawodowo na 100 osób aktywnych zawodowo wyniosła 
75 osób, 77 rok wcześniej. W miastach wskaźnik ten ukształtował się na wyższym poziomie niż 
w skali województwa – 78 osób (w analogicznym okresie roku poprzedniego – 83  osoby), na-
tomiast na wsi na 100 osób aktywnych zawodowo przypadało  70 biernych zawodowo (67 przed 
rokiem). 

 

Wykres 1. Struktura ludności w wieku 15 lat i więcej według aktywności ekonomicznej 
w I kwartale 2018 r. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

W kwartale br. kobiety stanowiły 45,7% ogółu aktywnych zawodowo,  
tyle samo co w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na 100 mężczyzn aktywnych  
zawodowo przypadało 51 mężczyzn biernych zawodowo (53 przed rokiem), natomiast na 100 
kobiet aktywnych zawodowo – 103 bierne zawodowo kobiety 
(105 w roku ubiegłym). 

Współczynnik aktywności 
zawodowej zmalał w sto-
sunku do IV kwartału 2017 
roku. 

 

57,1% 
Współczynnik aktywności 

zawodowej (wg BAEL)  

W grupie aktywnych zawo-
dowo odnotowano wzrost 
liczby pracujących i spadek 
liczby bezrobotnych. 
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Wykres 2. Zmiany na rynku pracy w I kwartale 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miernikiem charakteryzującym aktywność ekonomiczną ludności jest współczynnik aktywności 
zawodowej, określający udział ludności aktywnej zawodowo wśród ludności danej kategorii. 
W I kwartale 2018 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,1% ogółu ludności województwa 
łódzkiego w wieku 15 lat i więcej (56,6% w I kwartale 2017 r.).  

 

Wykres 3. Współczynnik aktywności zawodowej dla osób w wieku 15 lat i więcej 
  w latach 2015-2018 
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Tablica 1. Współczynnik aktywności zawodowej według płci, miejsca zamieszkania i wieku  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

w % 

+/− w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem  
2017 

w p. proc 

OGÓŁEM 56,6 58,1 57,1 0,5 -1,0 

WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 mężczyźni 65,3 67,8 66,1 0,8 -1,7 

 kobiety 48,8 49,4 49,2 0,4 -0,2 

Miasta 54,6 56,5 56,2 1,6 -0,3 

Wieś 59,8 60,9 58,7 -1,1 -2,2 

WEDŁUG WIEKU 

15-24 lata 34,2 45,8 38,2 4,0 -7,6 

25-34 87,1 87,0 87,9 0,8 0,9 

35-44 90,5 89,0 88,1 -2,4 -0,9 

45-54 86,4 85,5 86,8 0,4 1,3 

55 lat i więcej 24,8 26,5 25,5 0,7 -1,0 

 w wieku produkcyjnym 77,7 80,1 79,2 1,5 -0,9 

 

Współczynnik aktywności zawodowej znacząco różni się w grupach wydzielonych według płci. 
W I kwartale 2018 r. współczynnik ten w zbiorowości kobiet kształtował się na poziomie 49,2%, 
podczas gdy w przypadku mężczyzn wynosił 66,1%. Różnica charakterystyczna dla płci wyniosła  
16,9 p. proc. i w skali roku zmniejszyła się o 0,4 p. proc. Mniejszą różnicę w wielkościach współ-
czynnika aktywności zawodowej ludności odnotowano w podziale miasta-wieś (odpowiednio 
56,2% wobec 58,7%).  

W I  kwartale 2018 r., najwyższą wartość współczynnika aktywności zawodowej zaobserwowano 
w grupach wieku 35-44 lata (88,1%, o 2,4  p. proc. więcej niż przed rokiem) oraz 25-34 lata 
(87,9%, o 0,8 p. proc. więcej niż rok wcześniej). Najniższą wartością współczynnika aktywności 
zawodowej charakteryzowały się osoby w wieku powyżej 55 lat, dla których współczynnik przy-
jął wartość 25,5% (o 0,7 p. proc. więcej niż w I kwartale 2017r.).  

 

Pracujący 
 

W I kwartale 2018 r. zbiorowość pracujących w województwie łódzkim, według danych BAEL, 
liczyła 1117 tys. osób i zwiększyła się w porównaniu z I kwartałem 2017 r. o 11 tys., tj. o 1,0%. 
Pracujący stanowili 54,8% ogółu ludności województwa w wieku 15 lat i więcej (rok wcześniej 
53,8%). 

Liczba osób niepracujących na 100 osób pracujących (wskaźnik obciążenia ekonomicznego)  
w województwie łódzkim w ciągu roku zmniejszył się. W omawianym kwartale, na 100 pracują-
cych przypadało 83 osoby niepracujące, podczas gdy w I kwartale 2017 r. było to 86 osób. 

Na 100 pracujących kobiet przypadało 113 kobiet niepracujących (114 przed rokiem), wśród 
mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 57 osób (62 rok wcześniej). W miastach na 100 pracujących 
przypadało 85 osób niepracujących (93 rok wcześniej), natomiast na terenach wiejskich 
79 –  osób niepracujących (74 w analogicznym okresie roku poprzedniego). 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia (wg 
BAEL) w województwie łódz-
kim wynosi 54,8%. 
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Wykres 4. Liczba pracujących i wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 15 lat i więcej 
  w latach 2015-2018 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźnik zatrudnienia (udział ludności pracującej w ogólnej liczbie ludności danej kategorii) 
dla kobiet, podobnie jak rok wcześniej, był niższy niż dla mężczyzn i wyniósł 46,9% wobec 
63,7%. Wśród ludności wiejskiej udział ludności pracującej był większy niż w miastach o 1,7  p. 
proc. W stosunku do roku poprzedniego wskaźnik zatrudnienia zmniejszył się dla ludności 
wiejskiej o 1,5 p. proc., do poziomu 55,8%, natomiast dla mieszkańców miast wzrósł o 2,2 p. 
proc., do poziomu 54,1%. 

 

Tablica 2. Wskaźnik zatrudnienia według płci, miejsca zamieszkania i wieku  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

w % 

+/− w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem  
2017 

w p. proc 

OGÓŁEM 53,8 55,8 54,8 1,0 -1,0 

WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 mężczyźni 61,9 65,3 63,7 1,8 -1,6 

 kobiety 46,7 47,2 46,9 0,2 -0,3 

Miasta 51,9 53,8 54,1 2,2 0,3 

Wieś 57,3 59,1 55,8 -1,5 -3,3 

WEDŁUG WIEKU 

15-24 lata 30,9 40,7 33,5 2,6 -7,2 

25-34 81,8 83,4 84,8 3,0 1,4 

35-44 88,3 85,4 85,9 -2,4 0,5 

45-54 81,7 83,4 84,1 2,4 0,7 

55 lat i więcej 24,0 25,9 24,3 0,3 -1,6 

 w wieku produkcyjnym 73,9 76,7 76,0 2,1 -0,7 

Wskaźnik zatrudnienia jest 
wyższy dla mieszkańców 
miast niż wsi. 
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Podobnie jak w poprzednich okresach, w I kwartale 2018 r. w strukturze pracujących według 
statusu zatrudnienia dominowali pracownicy najemni, czyli osoby zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy, którzy stanowili 80,0% ogółu pracujących (78,7% w I kwartale 2017 r.). 
W większości (73,5%) byli oni zatrudnieni przez pracodawców z sektora prywatnego. 

 

Wykres 5. Pracujący według statusu zatrudnienia w ujęciu miasta-wieś w I kwartale 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród pracowników najemnych zdecydowaną większość stanowiły osoby wykonujące pracę 
stałą (na czas nieokreślony). W I kwartale 2018 r. udział tej grupy (609 tys. osób) ukształtował 
się na poziomie 68,1% (spadek o 0,1 p. proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r.).
  

Tablica 3. Pracujący według sektorów i statusu zatrudnienia  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 
Pracownicy najemni Praco-

dawcy  
i pracu-

jący na ra-
chunek 
własny 

Pomaga-
jący człon-
kowie ro-

dzin 
razem 

w sektorze 
 w sekto-

rze pry-
watnym 

publicz-
nym 

prywat-
nym 

w tys. 

I KWARTAŁ 2018 

Ogółem 1117 880 894 237 657 198 25 

  w tym pracownicy 
najemni posiadający 
umowę: 

 

 na czas nieokreślony 609 407 609 203 407 - - 

 na czas określony 285 250 285 35 250 - - 

I KWARTAŁ 2017 

Ogółem 1106 859 870 247 623 204 33 

  w tym pracownicy 
najemni posiadający 
umowę: 

 

 na czas nieokreślony 593 383 593 210 383 - - 

 na czas określony 277 240 277 37 240 - - 
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Wykres 6. Pracujący według grup zawodów w I kwartale 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W I kwartale 2018 r. w strukturze pracujących według grup zawodów najliczniejszą zbiorowość 
stanowili specjaliści – 19,2% ogółu. W grupie kobiet odsetek specjalistów był wyższy i sięgał 
26,6%. Wśród mężczyzn przeważały dwie grupy zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 
(22,8%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (17,7%).  

W omawianym okresie 73,7% pracujących przepracowało (w badanym tygodniu) 40 godzin 
i więcej (75,7% wśród mieszkańców miast i 70,4% wśród mieszkańców wsi). W grupie mężczyzn 
odsetek pracujących przynajmniej 40 godzin tygodniowo wyniósł 81,6%, a wśród kobiet  64,1%  
(przed rokiem było to odpowiednio 83,9% i 67,0%). 

Bezrobotni 
 

W I kwartale 2018 r. zbiorowość osób bezrobotnych w województwie łódzkim, według danych 
BAEL, liczyła 47 tys. i zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 9 tys., tj. o 16,1%. Liczba bezrobotnych 
mężczyzn zmniejszyła się o 30,3%, natomiast liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 9,1%. 

 

Wykres 7. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia dla osób w wieku 15 lat i więcej 
  w latach 2015-2018 

  

Zbiorowość osób bezrobot-
nych (wg BAEL) zmniejszyła 
się w ujęciu rocznym  
o 16,1%. 
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W I kwartale 2018 r. stopa bezrobocia, według BAEL, ogółem w województwie łódzkim wyniosła 
4,0% i była o 0,8 p. proc. niższa od zanotowanej rok wcześniej. W stosunku do I kwartału 2017r. 
stopa bezrobocia dla kobiet zwiększyła się o 0,4 p. proc. i wyniosła 4,5%, natomiast wśród 
mężczyzn odnotowano jej spadek o 1,6 p. proc., do poziomu 3,6%. 

W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. najgłębszy spadek stopy bezrobocia odnotowano 
wśród osób w wieku 25 - 34 lata  (o 3,0 p. proc., do 3,4%) oraz 45 – 54 lata (o 2,4 p. proc., do 
poziomu 3,1%). Wzrost tego wskaźnika dotyczył grup wieku: 15-24 lata (o 1,6 p. proc., do po-
ziomu 11,2%) oraz 55 lat i więcej  (o 1,4  p. proc., do poziomu 4,8%).  

 

Tablica 4. Stopa bezrobocia według płci, miejsca zamieszkania, wieku i poziomu wykształcenia 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 
 2018 

I kwartał 
I kwartał IV kwartał 

w % 

+/− w porównaniu z: 

I kwartałem 
2017 

IV kwartałem  
2017 

w p. proc. 

OGÓŁEM 4,8 4,0 4,0 -0,8 0,0 

WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA 

 mężczyźni 5,2 3,7 3,6 -1,6 -0,1 

 kobiety 4,1 4,5 4,5 0,4 0,0 

Miasta 5,1 4,7 3,6 -1,5 -1,1 

Wieś 4,2 3,0 4,9 0,7 1,9 

WEDŁUG WIEKU 

15-24 lata 9,6 11,1 11,2 1,6 0,1 

25-34 6,4 4,2 3,4 -3,0 -0,8 

35-44 2,2 4,0 2,8 0,6 -1,2 

45-54 5,5 2,0 3,1 -2,4 1,1 

55 lat i więcej 3,4 2,3 4,8 1,4 2,5 

 w wieku produkcyjnym 4,9 4,2 4,1 -0,8 -0,1 

WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Wyższe 2,8 1,1 2,4 -0,4 1,3 
Policealne i średnie zawo-

dowe 
4,2 3,6 4,8 0,6 1,2 

Średnie ogólnokształcące 8,7 5,3 5,7 -3,0 0,4 

Zasadnicze zawodowe 4,6 6,2 4,9 0,3 -1,3 
Gimnazjalne, podstawowe 

i niepełne podstawowe 11,7 8,3 3,1 -8,6 -5,2 

 

W I kwartale 2018 r. przeciętny czas poszukiwania pracy był krótszy niż przed rokiem i wyniósł   
9,6 miesiąca (w analogicznym czasie roku ubiegłego wynosił 10,1 miesiąca). Kobiety 
poszukiwały pracy przeciętnie o 1,3 miesiąca dłużej niż mężczyźni (średnio 10,2 miesiąca). 
Wśród mieszkańców miast przeciętny czas poszukiwania pracy ukształtował się na poziomie  
8,6 miesięcy, a wśród mieszkańców wsi – 11,2 miesiąca. Grupa osób poszukujących pracy 
do 3 miesięcy liczyła w analizowanym kwartale 19 tys., co stanowiło 40,4% ogółu bezrobotnych, 
natomiast poszukujący pracy od 7 do 12 miesięcy (5 tys. osób) stanowili 10,6% ogółu 
poszukujących.  

W I kwartale 2018 r. zbiorowość długotrwale bezrobotnych, tzn. poszukujących pracy przez 
okres dłuższy niż rok, liczyła 11 tys. osób (23,4% ogółu) a ich udział zwiększył się w ujęciu rocz-
nym o 2,0%. Wśród długotrwale bezrobotnych przeważali mieszkańcy wsi stanowiący 54,5% 
ogółu długotrwale bezrobotnych, a ich liczba w ciągu roku nie zmieniła się.  

Stopa bezrobocia wg BAEL 
jest niższa od zanotowanej 
rok wcześniej  wyniósł 4,0%. 

 

Przeciętny czas poszuki-
wania pracy wyniósł 
około  10 miesięcy. 
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Wykres 8. Bezrobotni według metod poszukiwania pracya w I kwartale 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Bezrobotni mogli wybierać kilka metod poszukiwania pracy. b Odpowiedź „biura pracy” uwzględnia odpowiedzi 
„powiatowy urząd pracy” i „prywatne biuro pośrednictwa pracy”. c Odpowiedź ”ogłoszenia w prasie” obejmuje 
odpowiedzi „zamieszczanie,  odpowiadanie na ogłoszenia” i „przeglądanie ogłoszeń”. 

 

Bierni zawodowo 
 

W I kwartale 2018 r. osoby bierne zawodowo stanowiły 42,9% ogółu ludności 
województwa łódzkiego w wieku 15 lat i więcej, a ich liczba 875 tys.) zmniejszyła się w stosunku 
do roku poprzedniego o 2,0%. W zbiorowości tej przeważały kobiety – 62,9%. Wśród ludności 
miejskiej udział tej grupy wyniósł 64,0%, natomiast na wsi 36,0 – %.  

Wśród biernych zawodowo 69,7% stanowiły osoby w wieku 55 lat i więcej, a ich udział 
w stosunku do I kwartału 2017 r. zwiększył się o 0,9 p. proc. Liczba biernych zawodowo w wieku 
produkcyjnym zmniejszyła się w tym okresie o 27 tys. osób, tj. o 8,4 %. Osoby te stanowiły 33,5% 
ogółu osób pozostających biernymi zawodowo.  

W I kwartale 2018 r. wśród biernych zawodowo liczba osób nieposzukujących pracy (868 tys.) 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 1,8%. Najliczniejszą grupę wśród biernych 
zawodowo stanowiły osoby będące na emeryturze 60,7%, a ich liczba (531 tys.) zwiększyła się 
w tym okresie o 6,4%. Drugą pod względem liczebności grupę (15,3%) stanowiły osoby uczące 
się i uzupełniające kwalifikacje, a ich zbiorowość (134 tys.) zmniejszyła się w stosunku do roku 
poprzedniego o 13,5%. Choroba i niepełnosprawność dla 9,8% biernych zawodowo stała się 
przyczyną nieposzukiwania pracy. Ich liczba (86 tys. osób) zmalała w ujęciu rocznym o 19,6%. 
W porównaniu z I kwartałem 2017 r. populacja zniechęconych bezskutecznością 
poszukiwań pracy (20 tys. osób) była niższa o 20,0%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób biernych zawo-
dowo zmalała w ciągu roku 
o 2,0%. 
 
 

Najliczniejszą grupę wśród 
biernych zawodowo stano-
wiły osoby będące na emery-
turze. 
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Tablica 5. Aktywność ekonomiczna ludności  w wieku 15 lat i więcej 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2017 2018 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

w tys. 
I kwartał 

2017=100 

IV kwartał 

2017=100 

Aktywni zawodowo 1162 1189 1165 100,3 98,0 

 mężczyźni 630 652 633 100,5 97,1 

 kobiety 531 536 532 100,2 99,3 

 miasta 706 725 718 101,7 99,0 

 wieś 456 464 447 98,0 96,3 

Pracujący 1106 1141 1117 101,0 97,9 

 mężczyźni 597 628 610 102,2 97,1 

 kobiety 509 512 507 99,6 99,0 

 miasta 670 691 692 103,3 100,1 

 wieś 437 450 425 97,3 94,4 

Bezrobotni 56 48 47 83,9 97,9 

 mężczyźni 33 24 23 69,7 95,8 

 kobiety 22 24 24 109,1 100,0 

 miasta 36 34 26 72,2 76,5 

 wieś 19 14 22 115,8 157,1 

Bierni zawodowo 893 858 875 98,0 102,0 

 mężczyźni 335 309 325 97,0 105,2 

 kobiety 558 549 550 98,6 100,2 

 miasta 586 560 560 95,6 100,0 

 wieś 306 298 315 102,9 105,7 
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Tablica 6. Ludność w wieku 15 lat i więcej według statusu na rynku pracy wieku i poziomu wykształ-
cenia 

a Mężczyźni 18-64 lata, kobiety 18-59 lat. 

U w a g a: Kropka (.) oznacza szacunek mniejszy niż 5 tys, konkretna wartość nie podana ze względu na wysoki 
losowy błąd próby. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Aktywni 
zawodowo Bierni 

zawodowo 
razem pracujący bezrobotni 

w tys. 

I KWARTAŁ 2018 

OGÓŁEM 1165 1117 47 875 

Według wieku:     

 w tym w wieku  produkcyjnyma 1117 1071 46 293 

15-24 lata 89 78 10 145 

25-34 290 280 10 40 

35-44 319 311 9 42 

45-54 257 249 8 38 

55 lat i więcej 209 199 10 610 

Według poziomu wykształcenia:     

wyższe 382 373 9 91 

policealne i średnie zawodowe 297 280 14 184 

średnie ogólnokształcące 157 147 9 94 

zasadnicze zawodowe 268 255 13 186 

gimnazjalne, podstawowe  
i niepełne podstawowe 
i bez wykształcenia szkolnego 64 62 . 320 

I KWARTAŁ 2017 

OGÓŁEM 1162 1106 56 893 

Według wieku:     

 w tym w wieku  produkcyjnyma 1116 1061 55 320 

15-24 lata 83 75 8 161 

25-34 296 278 19 44 

35-44 324 316 7 34 

45-54 255 241 14 40 

55 lat i więcej 203 196 7 614 

Według poziomu wykształcenia:     

wyższe 359 350 10 96 

policealne i średnie zawodowe 330 316 14 171 

średnie ogólnokształcące 150 137 13 98 

zasadnicze zawodowe 262 250 12 172 

gimnazjalne, podstawowe  
i niepełne podstawowe 
i bez wykształcenia szkolnego 60 54 7 355 
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Opracowanie merytoryczne: 
Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 
Renata Olczyk-Skóra 

 

Informatorium Statystyczne  

tel.: (+48 42) 683 91 91, (+48 42) 683 91 92  

e-mail: informatoriumLDZ@stat.gov.pl 

 www.lodz.stat.gov.pl 

 @Lodz_STAT 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2017 roku 

Monitoring Rynku Pracy – Informacja o rynku pracy w pierwszym kwartale 2018 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych   

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy 

Strateg – obszar tematyczny – Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna 

Pracujący wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Bezrobotni wg BAEL, NSP2002 i NSP2011 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności 

 

mailto:informatoriumLDZ@stat.gov.pl
http://stat.ghttp/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2017-roku,4,28.htmlov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html
http://stat.ghttp/stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iv-kwartal-2017-roku,4,28.htmlov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/informacja-o-rynku-pracy-w-pierwszym-kwartale-2018-roku,12,33.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
http://strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2544,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/739,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/14,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/591,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/591,pojecie.html
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