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Praca jest bardzo ważna w życiu człowieka. Dla niektórych jest przyjemnością, pasją dla innych  

koniecznością i obowiązkiem. Jest jednak nieodzowna dla zapewnienia możliwości zaspokojenia podstawo-
wych potrzeb. Dlatego praca i to co z nią związane jest od lat szczególnym obiektem zainteresowania staty-
styków. Przyjrzyjmy się dziś zatem zapotrzebowaniu na pracowników w województwie kujawsko-pomor-
skim w 2016 roku. 

W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r. miejsca pracy tworzyło 194,1 tys. 
podmiotów gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie gospodarstwa rolne). Było 
ich o 0,3% więcej w stosunku do poprzedniego roku. Większość podmiotów należała do sektora prywatnego 
(96,5%). 

Tabl. 1. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według przewidywanej liczby pracujących
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Przedsiębior-
stwa ogółem 

O liczbie pracujących 

0 – 9 osób 10 – 49 osób 50 – 249 osób 250 – 999 osób 1000 osób  
 i więcej 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Polska  .......................  4184409 4237691 4003599 4055946 147124 148002 29243 29280 3675 3703 768 760

Kujawsko-Pomorskie 193470 194099 184709 185323 6988 7001 1558 1554 183 190 32 31
 

Tabl. 2. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według grup sekcji PKD 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Z liczby ogółem 

rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo przemysł i budownictwo pozostała działalność 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Polska  .......................  4184409 4237691 75401 75076 890987 900452 3218021 3262163

Kujawsko-Pomorskie 193470 194099 4303 4299 41887 42088 147280 147712

 

Poniższe opracowanie powstało w oparciu o wyniki badań: Popyt na pracę (Z-05), Struktura wynagrodzeń według 

zawodów (Z-12) oraz na podstawie informacji zebranych z powiatowych urzędów pracy na formularzu MPiPS. 

Czytelników zachęcamy do zapoznania się z naszymi publikacjami na stronie internetowej Urzędu Statystycznego  

w Bydgoszczy www.bydgoszcz.stat.gov.pl. 
 

W szczególności odsyłamy do publikacji Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.  

Znajdą w niej Państwo uwagi metodyczne oraz szeroko opisaną sytuację kujawsko-pomorskiego rynku pracy. 

 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/praca-wynagrodzenie/rynek-pracy-w-wojewodztwie-kujawsko-po-

morskim-w-2016-r-,3,13.html 
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W Kujawsko-Pomorskiem na koniec IV kwartału 2016 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 1075 
podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość spośród 2591 miejsc oferowały podmioty należące do 
sektora prywatnego (85,6%). Największą liczbę wolnych miejsc pracy deklarowały jednostki prowadzące 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (48,2% ogółu wolnych miejsc pracy). Najwięcej ofert 
kierowano do robotników przemysłowych i rzemieślników (659 wolnych miejsc, tj. 25,4% ogółu wakatów). 
Przedsiębiorstwa wyrażały także duże zapotrzebowanie na operatorów i monterów maszyn i urządzeń (461 
wolnych miejsc, tj. 17,8%) oraz specjalistów (378 miejsc, 14,6%). 

W 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim utworzono łącznie 23425 nowych miejsc pracy. Pod 
tym względem dominował sektor prywatny (87,6%). Najwięcej nowych stanowisk pracy odnotowano w jed-
nostkach o liczbie pracujących do 9 osób – 52,8%. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wśród podmiotów 
tworzących nowe miejsca pracy, przeważały jednostki z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych 
– 26,3% ogółu nowych miejsc pracy. Ponadto dużą liczbę nowych miejsc pracy odnotowano w przetwór-
stwie przemysłowym i budownictwie – odpowiednio 22,4% i 15,5%.  

Spośród miejsc pracy utworzonych w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. na koniec grud-
nia do obsadzenia pozostawało 390 stanowisk. Ponad połowa z tych miejsc przeznaczona była dla techni-
ków i średniego personelu (120 wolnych miejsc) oraz dla pracowników wykonujących prace proste (108 
miejsc). Największą liczbą wolnych nowo utworzonych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (122 wolne miejsca). Zbliżoną liczbę wolnych miejsc 
pracy odnotowano w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (104 miejsca).  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. zlikwidowano 11172 stanowiska pracy – najwięcej 
w podmiotach zatrudniających do 9 pracujących (49,6% zlikwidowanych miejsc). W ciągu roku najwięcej 
miejsc pracy ubyło w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (2877 miejsc, co stanowiło 25,8% 
zlikwidowanych miejsc). Dużą liczbę etatów zlikwidowano także w sekcji przetwórstwo przemysłowe (2264) 
oraz budownictwo (1705).  

Liczba utworzonych miejsc pracy przewyższała liczbę zlikwidowanych stanowisk o 12253, co stano-
wiło korzystny bilans dla województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.  
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W Kujawsko-Pomorskiem spośród sekcji, które dominowały pod względem liczby utworzonych oraz 
wolnych miejsc pracy, najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2016 r.  
wystąpiło w podmiotach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym. Zatrudnieni w tej sekcji mogli li-
czyć średnio na 3755,79 zł miesięcznej pensji. Niższe wynagrodzenia wystąpiły w budownictwie oraz handlu, 
w których pracujący średnio otrzymywali odpowiednio 3547,87 zł oraz 3444,17 zł miesięcznie.  

 
Tabl. 3. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie ogółem brutto w gospodarce narodowej (dla jednostek 

o liczbie pracujących powyżej 9 osób) w październiku 2016 r. według sekcji PKD 

Sekcje PKD 

Polska Kujawsko-pomorskie 

ogółem mężczyźni kobiety 

w zł 

Ogółem  ................................................................................................  4346,76 3746,86 3916,82 3557,42 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .............................................  4803,10 4212,81 4275,79 4030,42 

Przetwórstwo przemysłowe  ......................................................................  4070,72 3755,79 3958,08 3283,59 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną  
i gorącą wodę Δ……………………………………………………………………………… 6326,84 4948,79 4975,56 4815,51 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja Δ  .........................................................................................  4138,76 3651,15 3647,85 3662,78 

Budownictwo  ............................................................................................  3894,38 3547,87 3568,10 3392,30 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ  .........................................  3860,24 3444,17 4015,60 2984,75 

Transport i gospodarka magazynowa  ........................................................  3909,39 3252,94 3205,33 3505,48 

Zakwaterowanie i gastronomia Δ ...............................................................  2847,98 2670,56 2899,20 2548,66 

Informacja i komunikacja  ..........................................................................  7655,17 3911,22 3977,79 3737,87 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .................................................  6867,95 5093,35 6402,03 4686,94 

Obsługa rynku nieruchomości Δ .................................................................  4384,85 3650,13 3876,81 3414,70 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna   .....................................  6222,79 3432,86 3378,93 3511,26 

Administrowanie i działalność wspierająca Δ..............................................  3278,94 2585,81 2544,25 2659,72 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpiecze-
nia społeczne  ..........................................................................................  5040,59 4567,80 5199,02 4315,21 

Edukacja  ....................................................................................................  4121,00 4015,91 4290,88 3934,97 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Δ .....................................................  3976,10 3589,62 3903,69 3523,51 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją  ................................  3656,57 3596,34 3784,67 3484,63 

Pozostała działalność usługowa  ................................................................  3814,30 3049,12 3614,47 2472,61 

 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, na których było duże zapotrzebowanie na kujawsko- 

-pomorskim rynku pracy w 2016 r., otrzymywali przeciętne miesięczne wynagrodzenie w październiku  
2016 r. wynoszące 3231,41 zł. 

Niższe płace otrzymywali operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (3084,70 zł) oraz pracownicy  
wykonujący prace proste (2551,17 zł). Natomiast osoby wykonujące zawody techniczne w październiku 
2016 r. otrzymały średnią pensję w wysokości 3849,22 zł. 
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Tabl. 4. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według grup zawodów w październiku 2016 r.

Grupy zawodów 

Polska Kujawsko-pomorskie 

ogółem mężczyźni kobiety 

w zł 

Ogółem  .................................................................................................. 4346,76 3746,86 3916,82 3557,42

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy  ............... 8790,66 7230,06 8037,89 6206,23

Specjaliści  .................................................................................................... 5342,99 4605,48 5146,85 4362,68

Technicy i inny średni personel  ................................................................... 4410,80 3849,22 4374,99 3450,42

Pracownicy biurowi  ..................................................................................... 3525,59 3185,49 3325,01 3087,52

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  ................................................. 2698,69 2514,40 2555,69 2494,93

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  ............................................................. 2959,55 2595,06 2629,77 2523,84

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ......................................................... 3427,23 3231,41 3303,96 2672,55

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .................................................. 3519,14 3084,70 3190,53 2620,30

Pracownicy wykonujący prace proste  ......................................................... 2602,65 2551,17 2756,23 2412,38
 

Na terenie Pomorza i Kujaw na koniec grudnia 2016 r. zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezro-
botnych, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,0%. Bezrobotni rejestrujący się w powiatowych 
urzędach pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. poszukiwali pracy głównie jako sprze-
dawcy w sklepach (11,7 tys.). Ponadto dużo osób bezrobotnych szukało zatrudnienia w zawodach należą-
cych do grup: kowale, ślusarze i pokrewni oraz robotnicy produkcji odzieży (po 3,3 tys.), gospodarze obiek-
tów (3,2 tys.) oraz kucharze (3,0 tys.).  

W 2016 r. do urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło 90,6 tys. ofert pracy. 
Największe zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali na pracowników ewidencji materiałowej i transportu 
(363 oferty). Ponadto poszukiwano robotników robót budowlanych (184 oferty) oraz formierzy odlewni-
czych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych (167 ofert).  

Według stanu na koniec grudnia 2016 r. najwięcej bezrobotnych jako rodzaj działalności ostatniego 
miejsca pracy wskazało przetwórstwo przemysłowe – 17,0 tys. osób. Nieco mniej osób przed rejestracją  
w powiatowym urzędzie pracy pracowało w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 16,4 tys. 
osób. 

W powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego w dniu 31 grudnia 2016 r. za-
rejestrowanych było 119 bezrobotnych obcokrajowców. 
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