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Opracowanie sygnalne 

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy 

w 2013 r. 

 

 Na podstawie wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ustalono, że w Polsce  

w końcu IV kwartału 2013 r. osoby powyżej 50 roku życia stanowiły 43,6% ludności w wieku 15 lat  

i więcej, co oznacza wzrost o 0,4 p. proc. w odniesieniu do IV kwartału 2012 r. Współczynnik 

aktywności zawodowej osób powyżej 50 roku życia w IV kwartale 2013 r. wyniósł 34,2%, czyli o 0,1  

p. proc. więcej niż w tym samym czasie 2012 r. Wzrósł także wskaźnik zatrudnienia o 0,2 p. proc. do 

poziomu 31,9%, natomiast stopa bezrobocia zmalała o 0,2 p. proc., tj. do 6,9% w IV kwartale 2013 r. 

Według danych wynikowych uzyskanych z badania „Bezrobocie rejestrowane” zrealizowanego na 

formularzach MPiPS liczba bezrobotnych w wieku 50 lat i więcej w końcu grudnia 2013 r. wyniosła 

524,6 tys. osób, tj. więcej o 7,8% niż w tym samym czasie 2012 r.    

 

Tabl. 1 Aktywność ekonomiczna ludności powyżej 50 roku życia na rynku pracy w IV kwartale 2013 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Aktywni zawodowo 

Bierni 

zawodowo 

Współczyn-

nik  

aktywności 

zawodowej 

Wskaźnik 

zatrudnie-

nia 

Stopa 

bezrobocia razem pracujący bezrobotni 

W tysiącach osób % 

Ogółem  ...................................  13528 4628 4309 319 8900 34,2 31,9 6,9 

miasta  ....................  8628 2934 2703 231 5694 34,0 31,3 7,9 

wieś  .......................  4900 1695 1606 89 3205 34,6 32,8 5,2 

Mężczyźni  ...............................  5945 2593 2419 175 3352 43,6 40,7 6,7 

      w tym w wieku 50–64 lata  3794 2439 2266 173 1355 64,3 59,7 7,1 

Kobiety  ....................................  7582 2035 1890 145 5548 26,8 24,9 7,1 

      w tym w wieku 50–59 lat  ...  2768 1715 1584 131 1053 62,0 57,2 7,6 

 

W końcu IV kwartału 2013 r. w Polsce : 

 najliczniejszą grupę aktywnych zawodowo stanowiły osoby pozostające w związku 

małżeńskim (80,7% udziału osób powyżej 50 roku życia), natomiast rozpatrując wykształcenie 

osób powyżej 50 roku życia, przeważały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

(1531 tys. osób); 

 najwyższy współczynnik aktywności zawodowej ludności powyżej 50 roku życia odnotowano 

w województwie mazowieckim – 39,2%, zaś najniższy w województwie śląskim – 30,1% (dla 

porównania w kraju wyniósł 34,2%, a w woj. kujawsko-pomorskim – 32,5%); 

 najwyższy wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia wystąpił w województwie 

mazowieckim – 36,4%, a najniższy w śląskim – 27,9% (odpowiednio w Polsce 31,9%, w woj. 
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kujawsko-pomorskim – 29,6%); wskaźnik zatrudnienia był zdecydowanie wyższy u mężczyzn 

niż u kobiet (wyniósł odpowiednio 40,7% i 24,9%); 

 liczba pracowników najemnych (3058 tys. osób, tj. 71,0% pracujących powyżej 50 roku życia) 

wzrosła o 2,5% w porównaniu z analogicznym okresem 2012 r.; 

 spośród 4309 tys. pracujących powyżej 50 roku życia 2,2% pracujących uczestniczyło  

w pozaformalnych systemach edukacji, m.in. w wykładach (35 tys. osób). 

Największy udział osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia (według MPiPS) w zbiorowości 

wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano w województwie dolnośląskim –  29,6%, 

najmniejszy zaś w województwie podkarpackim – 19,1% (odpowiednio w Polsce 24,3%, w woj. 

kujawsko-pomorskim – 22,6%). 
 

Wyk. 1. Pracujący powyżej 50 roku życia według płci w IV kwartale w latach 2006–2013 (BAEL) 
 

 

 

 
 

Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Paulina Olbryś 
tel. 52 36 69 380  
e-mail: p.olbryś@stat.gov.pl 
 
 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Urzędu:  

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/osoby-powyzej-50-

roku-zycia-na-rynku-pracy-w-2013-r-,2,6.html 
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