Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

BAEL
Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Znajdziesz tu informacje o liczbie osób niepełnosprawnych prawnie - aktywnych zawodowo, pracujących,
bezrobotnych i biernych zawodowo oraz informacje na temat wielkości współczynnika aktywności zawodowej,
wskaźnika zatrudnienia czy stopy bezrobocia.
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Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-I kW. aktualizacja 12.06.2019
Archiwun
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Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-IV kW. 2018 aktualizacja 25.03.2019
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-III kW. 2018 aktualizacja 10.12.2018
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-II kW. 2018 aktualizacja 30.08.2018
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-I kW. 2018 aktualizacja 21.06.2018
Roczne dane z BAEL za 2018
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-IV kw. 2017 - aktualizacja 03.04.2018 xls 139 kb
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-III kw. 2017 aktualizacja 01.12.2017 xls 128 kb

Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-II kw. 2017 - aktualizacja 12.09.2017 xls 133 kb
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-I kw. 2017 - aktualizacja 2.06.2017 xls 131 kb
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2016 - IV kw. 2016 - aktualizacja 12.04.2017 xls 128,5 kb
Kwartalne dane z BAEL GUS 2007-2016 według województw - aktualizacja 1.12.2016 xls 108 kb
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2016 - aktualizacja 1.12.2016 xls 136 kb
Kwartalne i roczne dane z BAEL GUS 1993-2015 - aktualizacja 20.07.2016 xls 129,5 kb
Kwartalne dane z BAEL GUS 1993-I kwartał 2015 - aktualizacja 7.03.2016 xls 176 kb
Dane z BAEL 1993-2015 (aktualizacja 29.06.2015) xls 172,5 kb
Dane z BAEL od 1993 r. do IV kwartału 2014 r. xls 169,5 kb
Dane z BAEL od 1993 r. do III kwartału 2014 r. xls 163,5 kb
Roczne dane z BAEL za 2013 rok xls 103,5 kb
Roczne dane z BAEL za lata 1993-2013 xls 493,5 kb
Dane dla województw.
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Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2019 (I kw)
Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2018 (IV kw)
Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2018 (III kw) aktualizacja na dzien 10.12.18r
Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2018 (II kw) aktualizacja na dzien 07.09.18r.
Kwartalne-dane-z-bael-dla-wojewodztw-za-lata-2007-2018 ( I kw) aktualizacja na dzien 22.06.18
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