


Przegląd Nauk StoSowaNych

Nr 11

ISSN 2353-8899

Przegląd Nauk StoSowaNych 
Nr 16



Przegląd Nauk Stosowanych Nr 16

Redakcja: Marzena Szewczuk-Stępień
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów

All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, dr Ewa Golbik-Madej, 
dr Anna Jasińska-Biliczak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, dr inż. Brygida Klemens, 

dr hab. Barbara Kryk, dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior, 
prof. dr hab. Krzysztof Malik, dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Roland Moraru, 

PhD. Prof. (Rumunia), doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), Volodymyr O. Onyshchenko,
Ph.D. Prof. (Ukraina), dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Brygida Solga, 

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr hab. Urszula Szuścik, 
doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Republika Czeska), 

dr hab. inż. Janusz Wielki

Komitet Redakcyjny:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Ciesielska (sekretarz)

Recenzenci: Małgorzata Adamska, Maria Bernat, Piotr Bębenek, Henryk Brandenburg, 
Magdalena Ciesielska, Janusz K. Grabara, Krystian Heffner, Anna Jasińska-Biliczak, 

Izabela Jonek-Kowalska, Katarzyna Książek, Marzanna Lament, Jolanta Maj, 
Magdalena Maciaszczyk, Aldona Migała-Warchoł, Brygida Solga, Iwona Pisz, Artem Stopochkin,

Inessa Sytnik, Kazimierz Szczygielski, Marzena Szewczuk-Stępień, Janusz Wielki, 
Mariusz Zieliński, Aleksandra Żurawska

Copyright by Politechnika Opolska 2017

Projekt okładki: Krzysztof Kasza
Opracowanie graficzne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Wydanie I, 2017 r.
ISSN 2353-8899



Przegląd Nauk Stosowanych Nr 16

Redakcja: Marzena Szewczuk-Stępień
Wszystkie artykuły zostały ocenione przez dwóch niezależnych recenzentów

All contributions have been reviewed by two independent reviewers

Komitet Naukowy czasopisma:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, dr Ewa Golbik-Madej, 
dr Anna Jasińska-Biliczak, dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, dr inż. Brygida Klemens, 

dr hab. Barbara Kryk, dr Małgorzata Król, dr hab. Aleksandra Kuzior, 
prof. dr hab. Krzysztof Malik, dr hab. Mirosława Michalska-Suchanek, Roland Moraru, 

PhD. Prof. (Rumunia), doc. PhDr. Michal Oláh PhD (Słowacja), Volodymyr O. Onyshchenko,
Ph.D. Prof. (Ukraina), dr hab. Kazimierz Rędziński, dr Alina Rydzewska, dr hab. Brygida Solga, 

dr inż. Marzena Szewczuk-Stępień, dr hab. Urszula Szuścik, 
doc. PhDr. ThDr. Pavol Tománek, PhD (Słowacja), PhDr. Jiří Tuma, PhD (Republika Czeska), 

dr hab. inż. Janusz Wielki

Komitet Redakcyjny:
dr hab. Mariusz Zieliński (przewodniczący)

dr inż. Małgorzata Adamska, dr hab. Maria Bernat, prof. dr hab. Krzysztof Malik,
dr hab. inż. Janusz Wielki, dr inż. Magdalena Ciesielska (sekretarz)

Recenzenci: Małgorzata Adamska, Maria Bernat, Piotr Bębenek, Henryk Brandenburg, 
Magdalena Ciesielska, Janusz K. Grabara, Krystian Heffner, Anna Jasińska-Biliczak, 

Izabela Jonek-Kowalska, Katarzyna Książek, Marzanna Lament, Jolanta Maj, 
Magdalena Maciaszczyk, Aldona Migała-Warchoł, Brygida Solga, Iwona Pisz, Artem Stopochkin,

Inessa Sytnik, Kazimierz Szczygielski, Marzena Szewczuk-Stępień, Janusz Wielki, 
Mariusz Zieliński, Aleksandra Żurawska

Copyright by Politechnika Opolska 2017

Projekt okładki: Krzysztof Kasza
Opracowanie graficzne: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej

Wydanie I, 2017 r.
ISSN 2353-8899

Spis treści

Marzena Szewczuk-Stępień
SŁOWO WSTĘPNE   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5

Kazimierz GÓRKA, Marcin ŁUSZCZYK 
KONTROWERSJE WOKÓŁ REINDUSTRIALIZACJI GOSPODARKI   .  .   7
Bogdan SYTNIK
THEORETIC RATIONAL FOR ENTERPRISES DEVELOPMENT  .  .  .  .  20
Anna LAMEK
POLSKIE SZKOLNICTWO WYŻSZE A BIEŻĄCE POTRZEBY 
RYNKU PRACY – ANALIZA I OCENA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   33
Eugenia GAURA
WIEK I PŁEĆ JAKO DETERMINANTY AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ 
LUDNOŚCI W POLSCE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   43                                             
Beata SKUBIAK
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO INSTRUMENT ROZWOJU 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   54
Sylwia JASEK
BEZPOŚREDNIE INWESTYCJE ZAGRANICZNE NA POLSKIM RYNKU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU 
MATERIAŁÓW ŚCIENNYCH ORAZ SYSTEMÓW  
ODPROWADZANIA SPALIN .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
Tomasz ZIMA
SKUTECZNOŚĆ MODELI ANALIZY DYSKRYMINACYJNEJ  
W PRZEWIDYWANIU BANKRUCTWA PRZEDSIĘBIORSTW  .   .   .   .   .   79
Sabina KLOSA
CHARAKTERYSTYKA POLSKIEGO E-KONSUMENTA  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Robert POSKART
GIEŁDY BITCOINA W POLSCE.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   113
Roman CZELIK
IDENTYFIKACJA DOSTĘPU DO TOALET PUBLICZNYCH 
NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO.  .  .  .  .  .  .  .  .   126





SŁOWO WSTĘPNE 

Szesnasty numer Przeglądu Nauk Stosowanych ma charakter przeglądowy. 
Składa się na niego dziesięć artykułów, których ogólna tematyka oscyluje wokół 
zagadnień gospodarczych, a w szczególności problematyki rynku pracy, finan-
sowych aspektów działalności przedsiębiorstw, przejawów gospodarki elektro-
nicznej oraz zagadnień społecznych i ich wpływu na rozwój lokalny. Dokonując 
uporządkowania opracowań numeru kierowno się przede wszystkim spójnością 
tematyczną oraz chęcią prezentacji zagadnień wg koncepcji od ogółu do szcze-
gółu. 

W artykule „Kontrowersje wokół reindustrializacji gospodarki” dokonano 
analizy zagadnień związanych z procesem reindustrializacji, która zdaniem au-
torów opracowania jest niezbędna dla zapewnienia trwałego wzrostu gospodar-
czego i pozwoli na przywrócenie zachwianej w ostatnich dekadach równowagi 
pomiędzy usługami a produkcją przemysłową. 

Praca „Teoretyczne podstawy rozwoju przedsiębiorczości” obejmuje analizę 
uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości dokonaną w opraciu o istniejący stan 
wiedzy. Podjęto naukowe rozważania nad różnymi ujęciami stymulowania roz-
woju przedsiębiorczości, w szczególności wyeksponowano podejścia liberalne, 
administracyjne, organizacyjne oraz behawioralne. 

Artykuł „Polskie szkolnictwo wyższe a bieżące potrzeby rynku pracy – anali-
za i ocena” koncentruje się na analizie rynku pracy i zapotrzebowaniu na kom-
petencje absolwentów szkół wyższych. Na tle prezentacji danych statystycznych 
ukazano trendy i realne potrzeby rynku. 

Opracowanie „Wiek i płeć jako determinanty aktywności zawodowej ludności 
w Polsce” dotyczy głównych czynników decydujących o aktywności ekono-
micznej ludności. Dokonano analizy sytuacji zatrudniania w kontekście zróżni-
cowania ze względu na wiek oraz płeć zatrudnionych. Bazując na danych staty-
stycznych ukazano trend, który zarysował się w latach 2005-2015 w Polsce. 

W artykule „Spółdzielnia socjalna jako instrument rozwoju społeczności lo-
kalnych” dokonano analizy formy prowadzenia działalności gospodarczej  
w postaci spółdzielni sojalnej. Ukazano rolę i znaczenie tego podejścia w roz-
woju lokalnym, w szczególności jako sposób przeciwdziałania bezrobociu oraz 
podnoszenia konkurencyjności gospodarki.  

Praca „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na polskim rynku  materiałów 
budowlanych na przykładzie rynku materiałów ściennych oraz systemów odpro-
wadzania spalin” dotyczy bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Analizie 
poddano uwarunkowania ekonomiczne oraz motywy podejmowania w Polsce 
inwestycji przez przedsiębiorstwa zagraniczne. Część empiryczną opracowano 
w opraciu o rynek materiałów budowlanych. 

W opracowaniu „Skuteczność modeli analizy dyskryminacyjnej w przewidy-
waniu bankructwa przedsiębiorstw” podjęto temat wielowskaźnikowej analizy 
finansowej. Scharakteryzowano sytuację finansową przedsiębiorstw i dokonano 



próby oceny skuteczności przewidywania bankructwa przedsiębiorstwa z wyko-
rzystaniem modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej.  

Artykuł „Charakterystyka polskiego e-konsumenta” koncentruje się na ana-
lizie zachowań konsumenckich w dobie gospodarki elektronicznej ze szczegól-
nym uwzględnieniem motywów kupowania online. Dokonano charakterystyki 
polskiego e-konsumenta w oparciu o dostępne dane statystyczne. 

Opracowanie „Giełdy bitcoina w Polsce” dotyczy bardzo aktualnego zagad-
nienia jakim jest kryptowaluta. Przeprowadzono analizę ofert giełd bitcoina w 
Polsce z uwzględnieniem uwarunkowań i zagrożeń jakie funkcjonują w obrocie 
walut cyfrowych. 

W pracy „Identyfikacja dostępu do toalet publicznych na przykładzie woje-
wództwa opolskiego” podjęto temat rzadko poruszany w opracowaniach doty-
czących infrastruktury publicznej w Polsce. Analizę empiryczną przeprowadzo-
no na przykładzie wybranego regionu. 

 
 

Marzena Szewczuk-Stępień 
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Eugenia GAURA 

WIEK I PŁEĆ JAKO DETERMINANTY  
AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ  

LUDNOŚCI W POLSCE 

Streszczenie: Artykuł poświęcono płci i wiekowi jako determinantom aktywności 
zawodowej ludności w Polsce. Celem artykułu jest analiza zmian w aktywności 
zawodowej ludności w latach 2005, 2010, 2015 w wybranych przekrojach. Hipotezą 
artykułu jest twierdzenie, że aktywność zawodowa Polaków rośnie we wszystkich 
analizowanych przekrojach, maleją natomiast różnice w aktywności zawodowej 
kobiet i mężczyzn oraz w różnych grupach wiekowych. Badania przeprowadzono na 
podstawie danych publikowanych w Rocznikach Statystycznych GUS. Do analizy 
przyjęto dane pochodzące z badania aktywności ekonomicznej ludności. 

Słowa kluczowe: aktywność zawodowa według płci i wieku, kandydat do pracy, 
zatrudnienie, bezrobocie, rynek pracy. 

AGE AND SEX AS DETERMINANTS OF THE NUMBER OF PEOPLE  
ACTIVE IN THE LABOR MARKET IN POLAND  

 
Summary: The article is devoted to sex and age as determinants of the number of 
people active in the labor market in Poland. The aim of the article is to analyse the 
changes in activity in the labour market of people in the years 2005-2015 in a selec-
ted cross-section of society. The hypothesis of the article is the statement that the 
activity of Poles in the labor market increases in all the analysed  cross-sections. 
However, the differences in the labor market as regards the acivity of men and wo-
men and in various age groups, decrease. The research was carried out on the basis 
of the data in statistical yearbooks of Central Statistical Office (GUS). The data 
analysed in the article come from the research of economic activity of the popula-
tion.   

Keywords: activity in the labor market according to sex and age, job applicant, 
employment, unemployment, labor market. 

1. WSTĘP 
Płeć i wiek kandydata do pracy stanowią podstawowe determinanty wpły-

wające na aktywność zawodową ludności w Polsce. Celem artykułu jest przed-
stawienie istniejących na współczesnym rynku pracy w Polsce tencencji zmian 
aktywności zawodowej według płci i określonych przedziałów wieku. Artykuł 
przedstawia znaczenie tych determinant i ich wpływ na sytuację pracobiorców 
na rynku pracy. Problemem badawczym jest określenie wpływu wybranych 
determinant na aktywność ekonomiczną Polaków. W artykule postawiono dwa 
pytania badawcze. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii, czy płeć aplikującego do 
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pracy ma wpływ na jego mobilność zawodową. Drugie pytanie to: czy wraz  
z wiekiem bezrobotnemu trudniej jest podjąć pracę?  

Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że aktywność zawodowa Polaków rośnie 
we wszystkich analizowanych przekrojach, maleją natomiast różnice w aktyw-
ności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz w różnych grupach wiekowych. Dla 
weryfikacji wysuniętej hipotezy, oprócz analizy literaturowej, wykorzystano 
dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego z Roczników Statystycz-
nych z lat 2006, 2014 i 2016, dotyczące Polski. Analiza danych statystycznych 
pozwoliła na wysunięcie wniosków opisujących wpływ wybranych determinant 
bezrobocia na aktywność zawodową w Polsce. Analiza dotyczy sytuacji osób 
mających powyżej 15 lat, w przekrojach ze względu na ich płeć i wiek (dokona-
no analizy ich aktywności, bierności zawodowej i zatrudnienia). Przedstawione 
dane statystyczne pozwolą zweryfikować postawioną na wstępie artykułu hipo-
tezę.  

2. POJĘCIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ  
I JEJ WSKAŹNIKI 

Praca to celowe i sensowne czynności, właściwe tylko człowiekowi, powo-
dujące powstawanie nowych dóbr i wartości do celów społecznych i własnych 
potrzeb [Król, Ludwiczyński 2006: 689]. Praca podlegała w historii transforma-
cjom, natomiast stosunek do niej wynikał często z wyznawanej religii. Począt-
kowo gardzono nią i uważano jako niegodną wyższych klas, dopiero z czasem 
zaczęto ją cenić i szanować [Król, Ludwiczyński 2006: 19].  

Każdy obywatel w wieku powyżej 15 lat (od tego wieku objęci badaniem są 
respondenci Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności) może być zatrud-
niony, bezrobotny albo bierny zawodowo. Ludność aktywna zawodowo okre-
ślana jest mianem zasobu siły roboczej. Są do niej zaliczane osoby w wieku 
produkcyjnym, zdolne do pracy i chętne do jej podjęcia na warunkach rynko-
wych. Stosunek zasobów siły roboczej do liczby ludności kraju w wieku pro-
dukcyjnym nazywany jest współczynnikiem aktywności zawodowej. Rosnący 
współczynnik aktywności zawodowej oznacza, że rośnie liczba ludności w wie-
ku produkcyjnym gotowa pracować zawodowo. Poziom tego współczynnika 
zależy m. in. od preferencji kształcenia ustawicznego, poziomu i zmian wysoko-
ści wynagrodzeń, modelu rodziny, możliwości znalezienia pracy, czy liczby 
dzieci w rodzinach oraz sposobów ich wychowywania. Osoby, które pracują i 
 wykonują pracę najemną, lub prowadzą własną działalność gospodarczą, należą 
do grupy zatrudnionych. [Milewski, Kwiatkowski 2005: 291].  

Najistotniejszym z perspektywy wykorzystania zasobów siły roboczej jest 
wskaźnik zatrudnienia, czyli procentowy udział osób pracujących w ogólnej 
liczbie ludności w wieku powyżej 15 lat [https://rynekpracy.pl/słownik 
/wskaznik-zatrudnienia, d. w. 30.11.2017; 16:55]. Polityka państwa na rynku 
pracy zmierza do osiągnięcia jak najwyższego jego poziomu. Polityka gospo-
darcza nastawiona jest przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy, w celu 
ograniczenia poziomu bezrobocia. Taka prospołeczna orientacja, opiera się m.in. 
na rozwiązaniach mających na celu wprowadzanie rozwiązań ochraniających, 
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pracy ma wpływ na jego mobilność zawodową. Drugie pytanie to: czy wraz  
z wiekiem bezrobotnemu trudniej jest podjąć pracę?  

Hipotezą artykułu jest twierdzenie, że aktywność zawodowa Polaków rośnie 
we wszystkich analizowanych przekrojach, maleją natomiast różnice w aktyw-
ności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz w różnych grupach wiekowych. Dla 
weryfikacji wysuniętej hipotezy, oprócz analizy literaturowej, wykorzystano 
dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego z Roczników Statystycz-
nych z lat 2006, 2014 i 2016, dotyczące Polski. Analiza danych statystycznych 
pozwoliła na wysunięcie wniosków opisujących wpływ wybranych determinant 
bezrobocia na aktywność zawodową w Polsce. Analiza dotyczy sytuacji osób 
mających powyżej 15 lat, w przekrojach ze względu na ich płeć i wiek (dokona-
no analizy ich aktywności, bierności zawodowej i zatrudnienia). Przedstawione 
dane statystyczne pozwolą zweryfikować postawioną na wstępie artykułu hipo-
tezę.  

2. POJĘCIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ  
I JEJ WSKAŹNIKI 

Praca to celowe i sensowne czynności, właściwe tylko człowiekowi, powo-
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ograniczających wzrost bezrobocia i wzmacniających bezpieczeństwo pracow-
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towarzyszy szybki wzrost aktywności ekonomicznej obywateli, natomiast po-
gorszeniu koniunktury gospodarki, jej spadek [Zieliński, Jonek-Kowalska, Sojda 
2014: 764-767]. 

Osoby w wieku produkcyjnym nie wyrażające gotowości do podjęcia pracy, 
to grupa biernych zawodowo. Bierni zawodowo są definiowani jako osoby jed-
nocześnie nie zatrudnione i nie zarejestrowane jako bezrobotne. Grupa biernych 
zawodowo może być o tyle zróżnicowana, że tworzą ją osoby: nie zamierzające 
podejmować pracy w ogóle (mające inne źródło dochodów), chwilowo nie zain-
teresowane pracą, kształcące się oraz zainteresowane pracą ale poszukujące jej 
samodzielnie (bez korzystania z usług urzędów pracy) [Zieliński 2012: 11-15]. 
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3. WIEK I PŁEĆ JAKO WYBRANE DETERMINANTY  
AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ 

Od umiejętności pozyskania, motywowania i doboru pracowników zależy 
efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw[Mateja 2012: 92]. Przemiany 
demograficzne powodujące starzenie się społeczeństwa prowadzą do wielu 
zmian na rynku pracy. Starość stała się dłuższym okresem życia, głównie dzięki 
poprawie opieki medycznej, postępowi medycyny i lepszym warunkom życia. 
Społeczeństwo polskie starzeje się także z powodu niskiego przyrostu natural-
nego. Pracodawcy, dość niechętnie przyjmują do pracy osoby, bez doświadcze-
nia zawodowego. Często wymagają od kandydatów co najmniej pięciu lat pracy 
na danym stanowisku. Na rynku pracy istnieje duża rywalizacja wśród osób 
młodych. Wielu z nich, poszukując pracy, wyjeżdża za granicę. Przemiany na 
rynku pracy ostatnich lat wywierają wpływ na wzorce kariery zawodowej. Istot-
ne też zmiany nastąpiły w rolach kobiet i ich życiu zawodowym. Zmieniają się 
cechy ludzi, część z nich jest indywidualistami, narcyzami wpatrzonymi w sie-
bie i wiele oczekującymi od innych, zmieniają się też charakter pracy, kultura, 
relacje między ludźmi i atmosfera w miejscu pracy [Chirkowska-Smolak, Haru-
ziński, Łaciak 2011: 14-18]. 

Ponad połowę ludności stanowią kobiety. Jednak często kobieta tak samo 
wykształcona jak mężczyzna, zdrowa i mająca taki sam poziom inteligencji, 
zarabia na pełnej posadzie znacząco mniej mężczyzna. W gospodarce rynkowej 
różnice płac wynikające z takich cech jak: płeć, rasa czy religia utożsamiane są 
dyskryminacją [Samuelson, Nordhaus, 2002: 106]. 

W UE i w Polsce widoczne są różnice pomiędzy odsetkiem zatrudnionych 
kobiet i mężczyzn. Widoczna jest rosnąca dynamika zmian w podziale na płeć. 
W UE w okresie 2003r.–2014r. stopa zatrudnienia kobiet wzrosła znacząco od 
58,6% do 63,5% (tj. o 4,9%), a w przypadku mężczyzn w krajach UE spadła z 
75,4% do 75,0%. Tendencja ta powodowana jest m. in. wzrostem poziomu wy-
kształcenia kobiet i świadomości zawodowej oraz rosnącymi ochrony zatrudnie-
nia i gwarancją pracy po powrotach z urlopów macierzyńskich i wychowaw-
czych. W wyniku promowanej w UE zasadzie równości płci zabroniona jest  
w tych krajach dyskryminacja kandydatów do pracy ze względu na płeć. Przepi-
sy prawa wyrównują pozycję kobiet z pozycją mężczyzn na rynku pracy [Sza-
ban, 2016: 119-121].  

Równość jest wymagana już na wstępnym etapie przyjmowania kandydata 
do pracy. W ogłoszeniach o zatrudnieniu pracowników nie określa się płci przy-
szłego pracownika, jak również  nie preferuje się jej w dalszych etapach pozy-
skiwania pracownika, liczą się osoby w wieku produkcyjnym bezrobotne, ak-
tywnie poszukujące zatrudnienia i gotowe podjąć pracę [Sloman 2001: 307]. 
Obowiązujący w Polsce Kodeks pracy w art. 94 punkt 2b mówi o zakazie dys-
kryminacji w zatrudnieniu ze względu m. in. na płeć i wiek pracobiorcy.  
[http://www.regiopraca.pl/portal/prawo/ustawy/kodeks-pracy-dzial-iv-
obowiazki-pracodawcy-i-pracownika-79]. 
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4. WPŁYW PŁCI I WIEKU NA AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ 
Weryfikacji hipotezy wysuniętej we wstępie artykułu przeprowadzono na 

podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego Polski. Wybrano dane za 
lata 2005, 2010, 2015. Problemem badawczym przedstawionym we wstępie był 
wpływ wybranych determinant na aktywność ekonomiczną Polaków. W artyku-
le wysunięto dwa pytania badawcze: czy płeć aplikującego do pracy ma wpływ 
na jego mobilność zawodową? Czy wraz z wiekiem bezrobotnemu trudniej jest 
podjąć pracę? 

Hipoteza artykułu zakłada, że aktywność zawodowa Polaków rośnie we 
wszystkich analizowanych przekrojach, maleją natomiast różnice w aktywności 
zawodowej kobiet i mężczyzn oraz w różnych grupach wiekowych. Dane za-
warte w tabelach 1-4 odpowiadają na postawione pytania badawcze. 

Rozważania na temat wpływu wybranych determinantów na poziom aktyw-
ności zawodowej rozpocząć należy od analizy aktywności ekonomicznej ludno-
ści Polski w wieku 15 lat i więcej w latach 2005, 2010 i 2015. Dane statystyczne 
dotyczące tej aktywności zawiera tabela 1. 

 
Tabela 1. Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15 lat i więcej w tys. w latach 

2005, 2010 i 2015 (w tys. oraz %) 
Wyszczególnienie 
 
 

2005 r. 
w tys. 

2010 r. 
w tys. 

2015 r. 
w tys. 

2005 r. 
ogółem 

w % 

2010 r. 
ogółem 

w % 

2015 r. 
ogółem 

w % 

Ludność w wieku 15 lat i więcej 31968 30956 30962 100 100 100 
Mężczyźni 15282 14823 14816 

 
47,8 47,9 

 
47,9 

 
Kobiety 16686 16133 16146 52,2 52,1 52,1 
Aktywni zawodowo 17161 17123 17389 54,9 55,3 56,2 
Mężczyźni 9362 9446 9569 54,5 55,2 55,0 
Kobiety 7799 7677 7820 45,4 44,8 44,9 
Pracujący 14116 15474 16087 45,2 50,0 52,0 
Mężczyźni 7809 8566 8870 55,3 55,4 55,1 
Kobiety 6307 6908 7217 44,7 44,6 44,9 
Bierni zawodowo 14097 13832 13574 46,0 44,7 43,8 
Mężczyźni 5540 5376 5248 39,3 38,9 38,7 
Kobiety 8557 8456 8326 60,7 61,1 61,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych Rzeczypospo-
litej Polskiej 2005, 2014 i 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, grudzień 
2005, 2014 i 2016, s. 233, 236 i 238, dane średnioroczne. 
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W okresie 2005–2015 roku liczba ludności Polski w wieku 15 lat i więcej 
spadła o 1006 tysięcy, w tym mężczyzn o 466 tysięcy i kobiet o 540 tysięcy 
(czyli o 74 tysiące więcej niż mężczyzn). Znaczący spadek liczby obywateli 
Polski nastąpił w latach 2005–2010, bo aż o 1012 tys. osób. W 2005 roku przy-
padało około112 kobiet na 100 mężczyzn. W okresie pięciu lat, od 2010 do 
2015 roku, liczba ludności Polski w wieku 15 lat i więcej wzrosła o 6 tysięcy 
osób, z tego w opisywanym okresie liczba mężczyzn w tym przedziale wieku 
spadła o 7 tys., natomiast liczba kobiet wzrosła o 13 tys. w stosunku do 2010 r.  

W badanym okresie aktywność zawodowa Polaków wzrosła w 2010 roku  
w porównaniu do 2005 roku o 0,4%, natomiast w roku 2015 w porównaniu do 
2010 o 0,9%. W ciągu całego okresu 2005–2015 wzrosła o 1,3%. Pomimo spad-
ku liczby mężczyzn, wzrosła w latach 2005–2010 ich aktywność zawodowa o 
0,7%, natomiast w latach 2010–2015 spadła o 0,2%. W latach 2005–2010, przy 
spadku liczby kobiet o 553 tys., spadła ich aktywność zawodowa o 0,6%.  
W latach 2010–2015, przy wzroście liczby kobiet mających powyżej 15 lat  
o 143 tys. w porównaniu do 2010 roku, wzrosła ich aktywność zawodowa tylko 
o 0,1%. Aktywność zawodowa kobiet w okresie 2005–2010 wzrosła o 0,5%. 
Kobiet jest o ponad 1300 tysięcy więcej niż mężczyzn, a ich aktywność zawo-
dowa jest niższa o 10% niż mężczyzn. Może to wynikać z faktu, że część kobiet 
wychowuje dzieci i jest gospodyniami domowymi. Fakt ten potwierdza również 
liczba osób pracujących.  

Liczba osób pracujących w latach 2005–2015 stale rośnie. W okresie 2005–
2010, liczba pracujących wzrosła o 1358 tys. osób, natomiast w latach 2010-
2015 liczba pracujących wzrosła o 613 tys. W latach 2005–2015 liczba pracują-
cych wzrosła ogółem o 1971 tys. osób, przy czym w ostatnim pięcioleciu dyna-
mika tego wzrostu znacznie spadła.  

Pracujących mężczyzn w latach 2005-2010 przybyło o 757 tys., natomiast  
w latach 2010–2015 przybyło 304 tys. W okresie 2005–2015 r. przybyło 1061 
tys. pracujących mężczyzn, czyli o 13,6% w porównaniu do 2005 roku, przy 
spadku ogólnej liczby mężczyzn w tym okresie. W latach 2005–2010 przybyło 
pracujących kobiet o 601 tys., w latach 2010–2015 pracę podjęło dodatkowo 
309 tys. kobiet. W opisywanym okresie 2005–2015, liczba pracujących kobiet 
wzrosła o 910 tys., czyli o 14,4%. Mężczyźni stanowią ogółem około 55%,  
a kobiety 45% osób pracujących. Jest to proporcja tylko nieznacznie zmieniają-
ca się w analizowanych latach. 

O 2,2% spadła bierność zawodowa Polaków w latach 2005–2015. Najwięk-
szy spadek bierności zawodowej to 1,3%, który nastąpił w latach 2005–2010, 
niższy spadek odnotowano w latach 2010–2015 (o 0,9%). W latach 2005–2015 
liczba osób biernych zawodowo spadła o 523 tys., w tym w latach 2005–2010  
o 265 tys., a w latach 2010–2015 o 258 tys. W podziale według płci bierność 
zawodowa mężczyzna spadła w latach 2005–2010 o 164 tys., a w latach 2010–
2015 spadła o 128 tys. osób. W latach 2005–2015 liczba biernych zawodowo 
mężczyzn spadła o 292 tys., tj. o 0,6% ogółu. Liczba biernych zawodowo kobiet 
spadła w latach 2005–2010 o 101 tysięcy, natomiast w latach 2010–2015 spadła 
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W badanym okresie aktywność zawodowa Polaków wzrosła w 2010 roku  
w porównaniu do 2005 roku o 0,4%, natomiast w roku 2015 w porównaniu do 
2010 o 0,9%. W ciągu całego okresu 2005–2015 wzrosła o 1,3%. Pomimo spad-
ku liczby mężczyzn, wzrosła w latach 2005–2010 ich aktywność zawodowa o 
0,7%, natomiast w latach 2010–2015 spadła o 0,2%. W latach 2005–2010, przy 
spadku liczby kobiet o 553 tys., spadła ich aktywność zawodowa o 0,6%.  
W latach 2010–2015, przy wzroście liczby kobiet mających powyżej 15 lat  
o 143 tys. w porównaniu do 2010 roku, wzrosła ich aktywność zawodowa tylko 
o 0,1%. Aktywność zawodowa kobiet w okresie 2005–2010 wzrosła o 0,5%. 
Kobiet jest o ponad 1300 tysięcy więcej niż mężczyzn, a ich aktywność zawo-
dowa jest niższa o 10% niż mężczyzn. Może to wynikać z faktu, że część kobiet 
wychowuje dzieci i jest gospodyniami domowymi. Fakt ten potwierdza również 
liczba osób pracujących.  

Liczba osób pracujących w latach 2005–2015 stale rośnie. W okresie 2005–
2010, liczba pracujących wzrosła o 1358 tys. osób, natomiast w latach 2010-
2015 liczba pracujących wzrosła o 613 tys. W latach 2005–2015 liczba pracują-
cych wzrosła ogółem o 1971 tys. osób, przy czym w ostatnim pięcioleciu dyna-
mika tego wzrostu znacznie spadła.  

Pracujących mężczyzn w latach 2005-2010 przybyło o 757 tys., natomiast  
w latach 2010–2015 przybyło 304 tys. W okresie 2005–2015 r. przybyło 1061 
tys. pracujących mężczyzn, czyli o 13,6% w porównaniu do 2005 roku, przy 
spadku ogólnej liczby mężczyzn w tym okresie. W latach 2005–2010 przybyło 
pracujących kobiet o 601 tys., w latach 2010–2015 pracę podjęło dodatkowo 
309 tys. kobiet. W opisywanym okresie 2005–2015, liczba pracujących kobiet 
wzrosła o 910 tys., czyli o 14,4%. Mężczyźni stanowią ogółem około 55%,  
a kobiety 45% osób pracujących. Jest to proporcja tylko nieznacznie zmieniają-
ca się w analizowanych latach. 

O 2,2% spadła bierność zawodowa Polaków w latach 2005–2015. Najwięk-
szy spadek bierności zawodowej to 1,3%, który nastąpił w latach 2005–2010, 
niższy spadek odnotowano w latach 2010–2015 (o 0,9%). W latach 2005–2015 
liczba osób biernych zawodowo spadła o 523 tys., w tym w latach 2005–2010  
o 265 tys., a w latach 2010–2015 o 258 tys. W podziale według płci bierność 
zawodowa mężczyzna spadła w latach 2005–2010 o 164 tys., a w latach 2010–
2015 spadła o 128 tys. osób. W latach 2005–2015 liczba biernych zawodowo 
mężczyzn spadła o 292 tys., tj. o 0,6% ogółu. Liczba biernych zawodowo kobiet 
spadła w latach 2005–2010 o 101 tysięcy, natomiast w latach 2010–2015 spadła 

o 130 tys. W okresie 2005–2015 liczba biernych zawodowo kobiet spadła o 231 
tysięcy, jednak uwzględniając duży wzrost liczby kobiet w wieku powyżej 15 lat 
w ogólnej liczbie Polaków, bierność zawodowa kobiet wzrosła o 0,6%. 
 
Tabela 2. Współczynniki aktywności zawodowej i wskaźniki zatrudnienia ludności 

w wieku 15 lat i więcej w latach 2005, 2010 i 2015 w %. 
Wyszczególnienie 2005 r. 

ogółem 
 w % 

2010 r. 
ogółem 
 w % 

2015 r.  
ogółem 

 w % 
Współczynnik aktywności zawodowej 54,9 55,3 56,2 
Mężczyźni 62,8 63,7 64,6 
Kobiety 47,7 47,6 48,4 
Wskaźnik zatrudnienia 45,2 50,0 51,9 
Mężczyźni 52,4 57,8 59,8 
Kobiety 38,6 42,8 44,7 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych Rzeczypospo-
litej Polskiej 2014 i 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, grudzień 2014 i 
2016, s. 233, 236 i 238, dane średnioroczne. 

 
Analizując współczynnik aktywności zawodowej w latach 2005–2015 ogó-

łem widać, że w 2015 roku wzrósł on w porównaniu do 2005 roku o 1,3%. W 
okresie 2005–2010 wzrósł on o 0,4%, w okresie 2010–2015 wzrósł w 2015 roku 
o 0,9%. Jak widać, w badanym okresie 2005-2015 współczynnik aktywności 
zawodowej Polaków rósł sukcesywnie, przy czym większy wzrost tego współ-
czynnika nastąpił w latach 2010–2015. 

Wskaźnik zatrudnienia w analizowanym okresie ogółem w latach 2005–2010 
wzrósł o 4,8%, w okresie 2010–2015 wzrósł tylko o 1,9%. W rezultacie w latach 
2005–2015 nastąpił wzrost wskaźnika o 6,7%. Wśród mężczyzn nastąpił wzrost 
tego wskaźnika w latach 2005–2015 o 7,4%, a wśród kobiet wzrósł tylko o 
6,1%. Dane statystyczne zatem większy wzrost współczynnika aktywności za-
wodowej mężczyzn w analizowanym okresie. 

W przypadku mężczyzn nastąpił równomierny wzrost wartości tego współ-
czynnika, bo w kolejnych pięciolatkach rósł równo o 0,9%, co w dziesięcioleciu 
dało wzrost o 1,8%. W przypadku kobiet, w latach 2005–2010 współczynnik 
aktywności zawodowej spadł o 0,1%. Dopiero w latach 2010–2015 wzrósł on o 
0,8%, co daje wzrost tego wskaźnika u kobiet w całym analizowanym okresie o 
0,7%. Jak widać, mężczyźni wykazują na rynku pracy większą aktywność za-
wodową w granicach 15–16%. 

W latach 2005-2010 wskaźnik zatrudnienia mężczyzn wzrósł aż o 5,4%, gdy 
w następnym pięcioleciu wzrost ten wyniósł tylko 2%. Przez dziesięć analizo-
wanych lat wzrósł on o 7,4%. W latach 2005-2010 wskaźnik zatrudnienia kobiet 
wzrósł o 4,2%, a w następnym pięcioleciu tylko o 1,9%. W okresie analizowa-
nych dziesięciu latach wzrost ten wyniósł 6,1% i był o 1,3% niższy niż w przy-
padku mężczyzn.  
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Analizy aktywności ekonomicznej, zatrudnienia i bezrobocia według prze-
działów wieku dokonano w oparciu o dane za IV kwartał 2005, 2010 i 2015 
roku. 

 
Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w wieku 15 lat i więcej w latach 

2005, 2010 i 2015 w tys. i %. 
Wyszczególnienie  2005r.  

w tys. 
2010r.  
w tys. 

2015r. 
 w tys. 

2005r. 
ogółem  

w % 

2010r.  
ogółem  

w % 

2015r.  
ogółem  

w % 
15-24 2041 1690 1372 11,8 9,6 7,8 
25-34 4951 5258 4715 28,7 29,7 27,0 
35-44 4281 4366 4720 24,8 24,6 27,0 
45-54 4461 4220 3750 25,8 23,8 21,4 
55 i więcej 1549 2190 2933 8,9 12,3 16,8 
razem 17283 17724 17490 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej 2006, 2014 i 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, grudzień 
2006, 2014 i 2016, s. 234, 237 i 239, Główny Urząd Statystyczny, dane za IV kwartał 2005, 
2010, 2015. 

 
W analizowanym okresie można zaobserwować zmienną dynamikę aktywno-

ści zawodowej Polaków w przekroju według wieku. Spadki liczby osób aktyw-
nych zawodowo odnotowano w przedziałach: 15–24 lata (o 351 tys. osób)  
i w przedziale 45-54 lata (o 241 tys. osób). Wzrosty aktywności zawodowej 
według wieku wystąpiły w przedziałach: 25-34 lata (o 307 tys. osób), 35–44 lata 
(o 85 tys. osób) i w przedziale 55 lat i więcej (aż o 641 tys. osób). Według wie-
ku, najwyższą aktywnością ekonomiczną wykazują się osoby w wieku 25–34 
lata, stanowiąc około 30% ogółu pracujących. W latach 2010-2015 odnotowano 
spadki aktywności ekonomicznej w przedziałach wiekowych: 15-24 lata (o 318 
tys. osób), 25–34 lata (największy spadek, bo aż o 543 tys. osób) i w przedziale 
45–54 lata (o 470 tys. osób). Wzrosty występowały w przedziałach: 35–44 lata 
(o 354 tys. osób) oraz 55 lat i więcej (o 743 tys. osób). Dla całego okresu 2005–
2015 spadki aktywności ekonomicznej obejmowały przedziały 15–24 lata (aż  
o 669 tys. osób), 25–34 lata (o 236 tys. osób) i  45–54 lata (największy spadek, 
bo o 711 tys. osób). Wzrosty występowały w przedziałach: 35–44 lata (o 439 
tys. osób) i 55 lat i więcej (o 1384 tys. pracobiorców, w tym przedziale wieko-
wym jest to wzrost dwukrotny w stosunku do 2005 roku). Najmniejszą aktyw-
ność ekonomiczną wykazują osoby w wieku 15–24 lata. Od 2005 roku stale ich 
wskaźnik aktywności ekonomicznej spada. W okresie 10 lat ich aktywność za-
wodowa spadła o 4%. Może to być spowodowane spadkiem liczebności osób  
w tym przedziale wiekowy, któremu towarzyszy wysoki udział osób studiują-
cych. Wzrosła aktywność zawodowa obywateli w przedziale 35–44 lata  
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Analizy aktywności ekonomicznej, zatrudnienia i bezrobocia według prze-
działów wieku dokonano w oparciu o dane za IV kwartał 2005, 2010 i 2015 
roku. 

 
Tabela 3. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w wieku 15 lat i więcej w latach 

2005, 2010 i 2015 w tys. i %. 
Wyszczególnienie  2005r.  

w tys. 
2010r.  
w tys. 

2015r. 
 w tys. 

2005r. 
ogółem  

w % 

2010r.  
ogółem  

w % 

2015r.  
ogółem  

w % 
15-24 2041 1690 1372 11,8 9,6 7,8 
25-34 4951 5258 4715 28,7 29,7 27,0 
35-44 4281 4366 4720 24,8 24,6 27,0 
45-54 4461 4220 3750 25,8 23,8 21,4 
55 i więcej 1549 2190 2933 8,9 12,3 16,8 
razem 17283 17724 17490 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej 2006, 2014 i 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, grudzień 
2006, 2014 i 2016, s. 234, 237 i 239, Główny Urząd Statystyczny, dane za IV kwartał 2005, 
2010, 2015. 

 
W analizowanym okresie można zaobserwować zmienną dynamikę aktywno-

ści zawodowej Polaków w przekroju według wieku. Spadki liczby osób aktyw-
nych zawodowo odnotowano w przedziałach: 15–24 lata (o 351 tys. osób)  
i w przedziale 45-54 lata (o 241 tys. osób). Wzrosty aktywności zawodowej 
według wieku wystąpiły w przedziałach: 25-34 lata (o 307 tys. osób), 35–44 lata 
(o 85 tys. osób) i w przedziale 55 lat i więcej (aż o 641 tys. osób). Według wie-
ku, najwyższą aktywnością ekonomiczną wykazują się osoby w wieku 25–34 
lata, stanowiąc około 30% ogółu pracujących. W latach 2010-2015 odnotowano 
spadki aktywności ekonomicznej w przedziałach wiekowych: 15-24 lata (o 318 
tys. osób), 25–34 lata (największy spadek, bo aż o 543 tys. osób) i w przedziale 
45–54 lata (o 470 tys. osób). Wzrosty występowały w przedziałach: 35–44 lata 
(o 354 tys. osób) oraz 55 lat i więcej (o 743 tys. osób). Dla całego okresu 2005–
2015 spadki aktywności ekonomicznej obejmowały przedziały 15–24 lata (aż  
o 669 tys. osób), 25–34 lata (o 236 tys. osób) i  45–54 lata (największy spadek, 
bo o 711 tys. osób). Wzrosty występowały w przedziałach: 35–44 lata (o 439 
tys. osób) i 55 lat i więcej (o 1384 tys. pracobiorców, w tym przedziale wieko-
wym jest to wzrost dwukrotny w stosunku do 2005 roku). Najmniejszą aktyw-
ność ekonomiczną wykazują osoby w wieku 15–24 lata. Od 2005 roku stale ich 
wskaźnik aktywności ekonomicznej spada. W okresie 10 lat ich aktywność za-
wodowa spadła o 4%. Może to być spowodowane spadkiem liczebności osób  
w tym przedziale wiekowy, któremu towarzyszy wysoki udział osób studiują-
cych. Wzrosła aktywność zawodowa obywateli w przedziale 35–44 lata  

(o 2,2%) oraz 55 lat i więcej (o 7,9%) w stosunku do ogółu osób aktywnych 
zawodowo. Spadła aktywność zawodowa w tym ujęciu osób w przedziale wie-
kowym 45–54 lata (o 4,4%).  
Analizę liczby osób pracujących w latach 2005, 2010, 2015 z podziałem na wiek 
przedstawia tabela 4. 
 

Tabela 4. Pracujący ze względu na wiek w 2005,2010,2015 roku w tys. i %. 
Pracujący ze względu 
 na wiek ogółem 

2005r.  
w tys. 

2010r.  
w tys. 

2015r. 
 w tys. 

2005r. 
ogółem  

w % 

2010r.  
ogółem  

w % 

2015r.  
ogółem  

w % 
15-24 1336 1293 1095 9,3 8,0 6,7 
25-34 4126 4750 4343 28,7 29,5 26,7 
35-44 3689 4079 4479 25,6 25,4 27,5 
45-54 3833 3901 3565 26,6 24,3 21,9 
55 i więcej 1406 2054 2798 9,8 12,8 17,2 
razem 14390 16075 16280 100,0 100,0 100,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Roczników Statystycznych Rzeczypospoli-
tej Polskiej 2006, 2014 i 2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, grudzień 
2006, 2014 i 2016, s. 234, 237 i 239, Główny Urząd Statystyczny, dane za IV kwartał 2005, 
2010, 2015. 

 
W latach 2005-2010 jedyną grupą wiekową, w której spadła liczba osób pra-

cujących była grupa w przedziale 15-24 lata (spadek o 43 tys. osób). Największy 
wzrost liczby osób pracujących nastąpił w przedziałach: 55 lat i więcej (o 648 
tys. osób) i 25-34 lata (o 624 tys. osób). W latach 2010-2015 wystąpiły spadki 
liczby osób pracujących w przedziałach 15-24 lata (o 198 tys. osób), 25-34 lata 
(o 407 tys. osób) i 45-54 lata (o 336 tys. osób). Wzrosty liczb osób pracujących 
wystąpiły w przedziałach 35-44 lata (o 400 tys. osób) i w przedziale 55 lat  
i więcej (o 744 tys. osób). W latach 2005-2015 liczba osób pracujących wzrosła 
o 1890 tys. osób, przy czym większy wzrost wystąpił w pięcioleciu 2005-2010 
(o 1687 tys. osób), w sytuacji spadku w tym okresie liczby obywateli w wieku 
powyżej 15 roku życia o ponad milion osób. Osób pracujących przybyło  
w przedziałach: 25-34 lata (o 217 tys. osób), 35-44 lata (o 790 tys. osób) i w 
przedziale 55 lat i więcej (aż o 1392 tys., czyli dwukrotnie w porównaniu z ro-
kiem 2005). Pracujących ubyło w przedziałach wiekowych: 15 -24 lata (o 241 
tys. osób) i 45-54 lata (o 268 tys. osób).  

Największy wzrost dynamiki zatrudnienia był widoczny w przedziale 55 lat  
i więcej. Duży spadek udziału osób pracujących (o 4,7%) nastąpił w przedziale 
45-55 lata. Największy spadek udziału pracujących nastąpił w przedziale wie-
kowym 15-24 lat.  
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5. WNIOSKI 
Analiza danych statystycznych pozwala zweryfikować postawioną hipotezę. 

Rośnie w ostatnich latach aktywność zawodowa Polaków. Wzrosła liczba osób 
pracujących zawodowo, natomiast spadła bierność zawodowa, co jest dobrą 
prognozą dla krajowego rynku pracy. Jednak nadal wysoka jest bierność zawo-
dowa kobiet, która wynosi około 60%, w stosunku do mężczyzn, w przypadku 
których mieści się w granicach 38-39%. O 1 061 tys. wzrosła liczba pracujących 
mężczyzn i o 910 tys. liczba pracujących kobiet. W analizowanym okresie stale 
rosły również współczynniki aktywności zawodowej i wskaźniki zatrudnienia, 
przy czym różnice w podziale na płeć rosną, a nie maleją. W ostatnich latach 
kobiety wykazywały niższą od mężczyzn dynamikę wzrostu wskaźników ak-
tywności zawodowej i zatrudnienia. Fakt ten zaprzecza postawionej hipotezy, 
ponieważ nadal rośnie dynamika aktywności ekonomicznej obu płci, jednak 
różnica między nimi rośnie.  

W przypadku przekroju według wieku, hipoteza została jedynie częściowo 
potwierdzona. Osoby w wieku 15-24 lat zmniejszają swą aktywność zawodową 
(co nie potwierdza hipotezy), co wynika częściowo ze spadku liczebności tej 
grupy a częściowo z przedłużania swoją okresu edukacji. Pracobiorcom mają-
cym ponad 55 lat łatwiej jest na rynku pracy niż w 2005 roku. W 2015 roku dwa 
razy więcej osób w tym wieku podjęło pracę (co przemawia za hipotezą artyku-
łu). Zmiana owyższa została spowodowana poprawą sytuacji na rynku pracy,  
o czym świadczyć może znaczące zwiększenie poziomu zatrudnienia ogółem  
w analizowanym okresie. 
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5. WNIOSKI 
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przy czym różnice w podziale na płeć rosną, a nie maleją. W ostatnich latach 
kobiety wykazywały niższą od mężczyzn dynamikę wzrostu wskaźników ak-
tywności zawodowej i zatrudnienia. Fakt ten zaprzecza postawionej hipotezy, 
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W przypadku przekroju według wieku, hipoteza została jedynie częściowo 
potwierdzona. Osoby w wieku 15-24 lat zmniejszają swą aktywność zawodową 
(co nie potwierdza hipotezy), co wynika częściowo ze spadku liczebności tej 
grupy a częściowo z przedłużania swoją okresu edukacji. Pracobiorcom mają-
cym ponad 55 lat łatwiej jest na rynku pracy niż w 2005 roku. W 2015 roku dwa 
razy więcej osób w tym wieku podjęło pracę (co przemawia za hipotezą artyku-
łu). Zmiana owyższa została spowodowana poprawą sytuacji na rynku pracy,  
o czym świadczyć może znaczące zwiększenie poziomu zatrudnienia ogółem  
w analizowanym okresie. 
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