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INFORMACJA 

9.11.2018 r. Osoby w wieku 50 lat i więcej na rynku pracy  
w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 
2018 r.  
 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności  
wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym 
liczących 50 lat i więcej w II kwartale 2018 r.  
w województwie kujawsko-pomorskim wzrósł  
w skali roku o 4,3 p. proc. 

 

 

Pracujący 

W II kwartale 2018 r. województwo kujawsko-pomorskie zamieszkiwało 745 tys. osób w wieku 
50 lat i więcej. Większość z nich stanowiły kobiety (55,8%) oraz mieszkańcy miast (62,9%). 
Osoby w wieku produkcyjnym stanowiły w tej populacji 43,4%. Złożyło się na to 192 tys. męż-
czyzn w wieku 50-64 lata i 131 tys. kobiet w wieku 50-59 lat. 

Wśród osób w wieku produkcyjnym liczących 50 lat i więcej w województwie kujawsko-po-
morskim było 216 tys. pracujących. Wskaźnik zatrudnienia w tej grupie osób, prezentujący 
procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności, w II kwartale 2018 r. osiągnął war-
tość 66,9%. Był on wyższy o 4,3 p. proc. względem II kwartału poprzedniego roku. Zdecydował 
o tym wzrost liczby pracujących mężczyzn o 7 tys. osób, gdyż liczba pracujących kobiet 
zmniejszyła się o 1 tys. osób. 

Wykres 1. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym w wieku 50 lat i więcej według płci  
w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 

Na 132 tys. pracujących mężczyzn w wieku 50-64 lata, najwięcej pracowało w zawodach nale-
żących do wielkiej grupy „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” (28,8%). Duża liczba męż-
czyzn pracowała również w zawodach z grupy „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” (16,7%) 
oraz „operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń” (13,6%). 

W II kwartale 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim pracowało 104 tys. kobiet  
w wieku 50-59 lat – najwięcej w zawodach z grupy „specjaliści” (16,3%). Udział kobiet pracują-
cych w zawodach z grup: „pracownicy usług i sprzedawcy”, „pracownicy wykonujący prace 
proste”, „rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy” oraz „technicy i inny średni personel” w ogólnej 
liczbie pracujących kobiet był zbliżony i wahał się od 9,6% do 12,5%. 

66,9% 
Wskaźnik zatrudnienia osób  

w wieku 50 lat i więcej  
(wg BAEL) 

W II kwartale 2018 r. w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim w porównaniu z II kwar-
tałem 2017 r. przybyło  
7 tys. pracujących w wieku 
produkcyjnym liczących  
50 lat i więcej 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 
Tel.: 52 366 94 91 
E-mail: media_USBDG@stat.gov.pl  

Rozpowszechnianie: 
dr Dominik Śliwicki 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl   

 

Powiązane opracowania 

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim w II kwartale 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Bank Danych Makroekonomicznych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Pracujący według BAEL 

Wiek produkcyjny 

Wskaźnik zatrudnienia 
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