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Poniższe opracowanie powstało na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności 
Ekonomicznej Ludności (BAEL) za IV kwartał 2015 r.  

Przedmiotem Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego od 1992 r. przez wszystkie urzędy staty-
styczne w Polsce, jest fakt wykonywania, posiadania bądź poszukiwania pracy w badanym tygodniu przez osoby w wieku 
15 lat i więcej. Badanie prowadzone jest metodą reprezentacyjną w cyklu kwartalnym, a jego wyniki uogólniane są na 
populację generalną. W każdym z 13 tygodni kwartału badana jest 1/13 część próby mieszkań, dzięki czemu możemy ob-
serwować zmiany na rynku pracy w okresie całego kwartału. 

Za ludność aktywną zawodowo (tzw. siłę roboczą) uważa się wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, 
zgodnie z definicjami podanymi poniżej. 
Do pracujących zaliczono wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia: 

• wykonywały przez co najmniej 1 godzinę jakąkolwiek pracę przynoszącą dochód lub zarobek, tzn. były zatrudnione 
w charakterze pracownika najemnego, pracowały we własnym lub dzierżawionym gospodarstwie rolnym albo pro-
wadziły własną działalność gospodarczą poza rolnictwem, pomagały (bez wynagrodzenia) w prowadzeniu rodzin-
nego gospodarstwa rolnego lub rodzinnej działalności gospodarczej poza rolnictwem, 

• miały pracę, ale jej nie wykonywały: 
– z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub wypoczynkowego, 
– z innych powodów, przy czym długość przerwy w pracy wynosiła: 

– do 3 miesięcy, 
– powyżej 3 miesięcy, ale osoby te były pracownikami najemnymi i w tym czasie otrzymywały co najmniej 50% 
   dotychczasowego wynagrodzenia. 

Do pracujących – zgodnie z międzynarodowymi standardami – zaliczani byli również uczniowie, z którymi zakłady pracy 
lub osoby fizyczne zawarły umowę o naukę zawodu lub przyuczenie do określonej pracy, jeżeli otrzymywali wynagrodze-
nie. Ze względu na przyjęte założenia metodologiczne badania, liczba pracujących uzyskana w wyniku BAEL nie obejmuje 
niektórych kategorii osób, które są wliczane do pracujących w sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia, m.in.: 

• pracujących, mieszkających w hotelach pracowniczych, 
• pracujących za granicą na rzecz polskich pracodawców. 

Do kategorii bezrobotnych zostały zaliczone osoby w wieku 15–74 lata, które spełniły jednocześnie trzy warunki: 
• w okresie badanego tygodnia nie były osobami pracującymi (według powyższych kryteriów), 
• aktywnie poszukiwały pracy, tzn. podjęły konkretne działania w ciągu 4 tygodni (wliczając jako ostatni tydzień ba-

dany), aby znaleźć pracę, 
• były gotowe (zdolne) podjąć pracę w ciągu dwóch tygodni następujących po tygodniu badanym. 

Do bezrobotnych zostały zaliczone także osoby, które nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały 
na jej rozpoczęcie przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz były gotowe tę pracę podjąć. 

Ludność bierna zawodowo to osoby w wieku 15 lat i więcej, które nie zostały zaklasyfikowane jako pracujące lub 
bezrobotne, tzn. osoby, które w badanym tygodniu: 

• nie pracowały, nie miały pracy i jej nie poszukiwały, 
• nie pracowały, poszukiwały pracy, ale nie były zdolne (gotowe) do jej podjęcia w ciągu 2 tygodni następujących po 

tygodniu badanym, 
• nie pracowały i nie poszukiwały pracy, ponieważ miały pracę załatwioną i oczekiwały na jej rozpoczęcie w okresie: 

– dłuższym niż 3 miesiące, 
– do 3 miesięcy, ale nie były gotowe tej pracy podjąć. 
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Współczynnik aktywności zawodowej jest to procentowy udział aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności 
danej kategorii. 

Wskaźnik zatrudnienia jest to procentowy udział pracujących w ogólnej liczbie ludności danej kategorii. 
Stopa bezrobocia jest to procentowy udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo danej kategorii. 

Uwaga: W niektórych tablicach sumy składników mogą być różne od wielkości podanych w wierszach „Ogółem”, co jest 
wynikiem zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. Z uwagi na reprezentacyjną metodę badania za-
lecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi w przypadkach, gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały 
i występują liczby niskiego rzędu (mniejsze niż 15 tys.). 

 
 

Aktywność ekonomiczna  
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji osób młodych, definiowanych jako osoby 

w wieku 15-29 lat, na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. Scharakteryzowano ich według 

aktywności ekonomicznej z określeniem statusu na rynku pracy, poziomu wykształcenia, statusu zatrudnie-

nia, wykonywanego zawodu czy przyczyn bierności zawodowej. 

Sytuacja osób młodych w wieku 15-29 lat na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim jest 

znacznie trudniejsza od sytuacji ludności w całej populacji (w wieku 15 lat i więcej). Wśród głównych przyczyn 

wymienić można brak lub znikome doświadczenie zawodowe ludzi młodych oraz niedopasowanie zdobytej 

przez nich wiedzy do potrzeb rynkowych. W rezultacie młodzi ludzie mają większe problemy ze znalezieniem 

pracy i ze zdobyciem doświadczenia zawodowego.  

* * * 
Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko- 

-pomorskim w IV kwartale 2015 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 22,7% (380,4 tys.) spo-

śród 1672,6 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

bierne zawodowo (50,8% udziału). 

W województwie kujawsko-pomorskim 

wśród osób aktywnych zawodowo w wieku 15-29 

lat było 110,8 tys. mężczyzn i 76,2 tys. kobiet. 

Współczynnik aktywności zawodowej w badanej 

grupie wiekowej wyniósł 49,2% i był o 6,3 p. proc. 

niższy od współczynnika dla całej populacji. Dla ko-

biet w tym wieku współczynnik aktywności zawo-

dowej wyniósł 39,0% i był niższy o 21,0 p. proc. od 

współczynnika aktywności zawodowej mężczyzn 

wynoszącego 60,0%. W przypadku populacji 15 lat 

i więcej różnica tego współczynnika między kobie-

tami a mężczyznami była nieco mniejsza i wyniosła 

19,4 p. proc. 

 

 

 

Tabl. 1. Aktywność ekonomiczna ludności  
w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie 

Ludność w wieku 15 lat i więcej 

ogółem 
w tym ludność 

w wieku 
15-29 lat 

 w tys. 

OGÓŁEM  ...........................................  1673 380 
Aktywni zawodowo  ...........................  928 187 

pracujący  .......................................  859 163 
bezrobotni  ....................................  68 24 

Bierni zawodowo  ...............................  745 193 
 w % 

Współczynnik aktywności zawodowej  55,5 49,2 
Wskaźnik zatrudnienia  ......................  51,3 42,9 
Stopa bezrobocia  ...............................  7,3 12,7 
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Spośród ogólnej liczby osób pracujących w wieku 15-29 lat  
(163,3 tys.) oraz młodych osób bezrobotnych (23,8 tys.) większość, 
bo odpowiednio 59,3% i 58,4%, stanowili mężczyźni. Natomiast 
wśród biernych zawodowo większość stanowiły kobiety (61,7% spo-
śród 193,3 tys. biernych zawodowo). 

W województwie kujawsko-pomorskim osoby w wieku  
15-29 lat wykazywały mniejszą aktywność na rynku pracy niż ogół 
badanej populacji. W analizowanej grupie wieku, 42,9% stanowili 
pracujący i było to znacznie mniej niż w populacji osób w wieku 15 
lat i więcej (51,3%). Mniejsza aktywność ludzi młodych na rynku 
pracy w tym wypadku nie musi świadczyć o niekorzystnej sytuacji 
tych osób na rynku pracy. Jednakże stopa bezrobocia w IV kwartale 
2015 r. dla ogółu ludności w wieku 15 lat i więcej wyniosła 7,3%, na-
tomiast wśród osób młodych była zdecydowanie wyższa i wyniosła aż 

12,7%. Ponadto wyższy o 2,2 p. proc. udział 
bezrobotnych wśród osób w wieku 15-29 
lat niż udział bezrobotnych w populacji 
osób w wieku 15 lat i więcej, wskazuje na 
większe problemy ludzi młodych ze znale-
zieniem pracy. 

Większość aktywnych zawodowo ludzi 
młodych w województwie kujawsko-pomor-
skim stanowili mieszkańcy wsi — 96,8 tys., 
wobec mieszkańców miast — 90,3 tys. osób. 
Mieszkańcy wsi odznaczali się wyższym 
współczynnikiem aktywności zawodowej, 
który w badanej grupie wyniósł 50,9%, wo-
bec 47,5% w miastach. 

W IV kwartale 2015 r. wśród osób w wieku 15-29 lat największy udział stanowiły osoby z wykształce-
niem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym (34,7% ogółu osób w tej grupie wieku),  
a najmniej było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (11,8%). Natomiast analizując poziom wy-
kształcenia wśród aktywnych zawodowo ludzi młodych należy zauważyć, że w tej grupie przeważały osoby 
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym — 54,2 tys. oraz wyższym — 52,4 tys., najmniej było 
zaś osób z wykształceniem gimnazjalnym podstawowym i niepełnym podstawowym — 17,3 tys.  

Tabl. 2. Ludność w wieku 15-29 lat według poziomu wykształcenia, płci i miejsca zamieszkania 
w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Poziom wykształcenia

wyższe 
policealne  
i średnie  

zawodowe 

średnie  
ogólnokształcące 

zasadnicze  
zawodowe 

gimnazjalne, 
podstawowe,  

niepełne  
podstawowe 

w tys. 
Ogółem  ..............  380 66 71 67 45 132 

mężczyźni  ........  185 23 43 25 31 62 
kobiety  .............  196 43 28 41 14 69 

Miasto  ................  190 39 32 31 20 68 
Wieś  ...................  190 27 39 36 25 63 

Struktura aktywności ekonomicznej  
ludności w wieku 15-29 lat według płci  

w IV kwartale 2015 r. 
Mężczyźni Kobiety 

 

Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15-29 lat  
według płci i miejsca zamieszkania w IV kwartale 2015 r. % 
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Współczynnik aktywności zawodowej w analizowanej grupie wieku był najwyższy wśród osób  
z wykształceniem wyższym i wyniósł 79,6%. Najniższa wartość wskaźnika wystąpiła u osób z wykształceniem 
gimnazjalnym, podstawowym, niepełnym podstawowym — 13,2%. Mogło to wynikać z faktu, że część mło-
dych osób z tym wykształceniem kontynuowała naukę i w związku z tym nie aktywizowała się na rynku 
pracy.  

Struktura ludności w wieku 15-29 lat według statusu na rynku pracy  
i poziomu wykształcenia w IV kwartale 2015 r. 

 

Wśród młodych mieszkańców miast w województwie kujawsko-pomorskim najwyższym poziomem 
współczynnika aktywności zawodowej charakteryzowała się grupa osób z wykształceniem wyższym  
— 82,9% (o 8,1 p. proc. wyższy niż wśród mieszkańców wsi). Z kolei u osób młodych zamieszkałych na wsi 
najwyższy współczynnik aktywności zawodowej zaobserwowano u osób z wykształceniem policealnym  
i średnim zawodowym — 81,2% (o 10,5 p. proc. wyższy niż wśród mieszkańców miast).  

Struktura ludności w wieku 15-29 lat według głównego źródła utrzymania w IV kwartale 2015 r. 

  

Należy zwrócić uwagę, że struktura ludzi młodych ze względu na główne źródło utrzymania jest 
dość charakterystyczna, ponieważ najliczniejszą grupę stanowiły wśród nich osoby pozostające na utrzyma-
niu (178,9 tys. osób). Było to aż 47,1% populacji ludzi młodych. Drugą co do liczebności grupę stanowiły 
osoby, których głównym źródłem utrzymania była praca najemna, czyli 137,1 tys. osób (tj. 36,1%). 
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Pracujący  
 

W IV kwartale 2015 r. liczba pracu-
jących w województwie kujawsko- 
-pomorskim w wieku 15-29 lat wyniosła  
163,3 tys. osób. Wśród pracujących w tej 
grupie wieku przeważali mężczyźni; sta-
nowili oni 59,3% ogółu pracujących. 
Wskaźnik zatrudnienia w analizowanej 
grupie wieku wyniósł 42,9%, przy czym  
w przypadku mężczyzn wynosił 52,4%,  
a wśród kobiet — 33,9%. 

W populacji ludzi młodych można 
zaobserwować, że liczba pracujących ro-
śnie wraz z wiekiem zarówno według 
płci, jak i miejsca zamieszkania. 
 

Ze względu na status zatrudnienia osób w wieku 
15-29 lat, najliczniejszą grupą byli pracownicy najemni 
(140,8 tys.), a mężczyźni stanowili wśród nich 57,2%. 
Do grupy młodych pracujących na własny rachunek 
należało 17,1 tys. osób (73,7% to mężczyźni).  

Najliczniejsze grupy zawodów wśród pracujących 
ludzi młodych stanowili pracownicy usług osobistych  
i sprzedawcy — 30,4 tys., robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy — 23,0 tys. oraz specjaliści — 22,9 tys.  

W grupie wieku 20-24 lata najwięcej było pra-
cowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników przemysłowych i rzemieślników (odpowiednio 
14,1 tys. i 11,3 tys.), natomiast w grupie wieku 25-29 przeważali specjaliści (19,7 tys.), pracownicy usług 
osobistych i sprzedawcy (15,0 tys.) oraz technicy i inny średni personel (14,3 tys.). W najmniej licznej grupie 
wieku wśród pracujących, czyli 15-19 lat, zdecydowaną większość stanowili robotnicy przemysłowi i rze-
mieślnicy (2,4 tys.). 

 
 

Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat według płci  
i miejsca zamieszkania w IV kwartale 2015 r. 

Tabl. 3. Struktura pracujących w wieku 15-29 lat 
według grup wieku, płci i miejsca za-
mieszkania w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Grupy wieku 

15–19 
lat 20–24 25–29 

lat 

w % 

Ogółem  ..................  100,0 3,8 38,5 57,7
mężczyźni  ............  100,0 5,1 39,5 55,4
kobiety  .................  100,0 1,9 37,0 61,1

Miasto  ....................  100,0 2,2 37,6 60,2
Wieś  .......................  100,0 5,2 39,2 55,6

Struktura pracujących w wieku 15-29 lat według grup zawodów w IV kwartale 2015 r. 
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Bezrobotni 
 

Wśród 187,1 tys. aktywnych zawodowo osób w wieku 15-29 lat w województwie kujawsko-pomorskim 

w IV kwartale 2015 r. było 23,8 tys. bezrobotnych, przy czym przeważali w tej grupie mężczyźni (13,9 tys.). 

Stopa bezrobocia wśród ludzi młodych wyniosła 12,7%, przy czym dla mężczyzn była ona równa 12,6%,  

a dla kobiet — 13,0%. Stopa bezrobocia dla osób w wieku 15 lat i więcej wyniosła 7,3%. 

Tabl. 4.  Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według poziomu wykształcenia, płci i miejsca 
zamieszkania w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Poziom wykształcenia 

wyższe 
policealne 
i średnie  

zawodowe 

średnie  
ogólnokształ-

cące 

zasadnicze  
zawodowe 

gimnazjalne, 
podstawowe, 

niepełne  
podstawowe 

w % 

Ogółem  ........................  12,7 8,5 10,9 9,1 19,3 25,0 
mężczyźni  ..................  12,6 8,8 10,4 3,8 15,8 26,7 
kobiety  .......................  13,0 8,3 11,9 14,5 32,8 17,9 

Miasto  ..........................  13,3 10,4 15,9 9,3 13,4 22,6 
Wieś  .............................  12,2 5,4 7,3 8,9 23,9 27,6 

Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ogółu ludzi młodych najniższą stopę bezrobocia odnotowano 

u osób z wykształceniem wyższym (8,5%), a najwyższą u osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawo-

wym, niepełnym podstawowym (25,0%). Kobiety charakteryzowały się nieco wyższą stopą bezrobocia niż 

mężczyźni. Warto zauważyć, iż wskaźnik ten był znacznie niższy dla mężczyzn niż dla kobiet z wykształce-

niem zasadniczym zawodowym (odpowiednio 15,8% i 32,8%) i średnim ogólnokształcącym (3,8% i 14,5%). 

Odwrotna sytuacja była wśród osób z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podsta-

wowym (26,7% dla mężczyzn i 17,9% dla kobiet). 

Czynnikiem oddziałującym na 

poziom bezrobocia wśród ludzi 

młodych jest miejsce zamieszkania. 

Bezrobotnych w wieku 15-29 lat 

mieszkających w miastach w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim 

było 12 tys., stanowili oni 50,4% 

ogółu bezrobotnych w analizowa-

nej grupie wieku. Natomiast na wsi 

było 11,8 tys. młodych bezrobot-

nych. Bezrobotni młodzi miesz-

kańcy miast charakteryzowali się 

wyższym poziomem wykształcenia niż bezrobotni młodzi mieszkańcy wsi. Udział bezrobotnych w badanej 

grupie wieku z wykształceniem co najmniej średnim wśród bezrobotnych mieszkańców miast wyniósł 

66,7%, podczas gdy wśród bezrobotnych mieszkańców wsi — 42,4%. 

Struktura osób bezrobotnych w wieku 15-29 lat według grup wieku  
i miejsca zamieszkania w IV kwartale 2015 r. 
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Dla osób w wieku 15 lat i wię-

cej stopa bezrobocia w miastach 

wyniosła 8,2%, natomiast na wsi 

była nieco niższa i równała się 

6,5%. Jednakże w przypadku ludzi 

w wieku 15-29 lat w wojewódz-

twie stopa bezrobocia była znacz-

nie wyższa zarówno wśród mło-

dych mieszkających w miastach 

(13,3%) jak i młodych mieszkają-

cych na wsi (12,2%). Stosunkowo 

wysoka stopa bezrobocia wśród 

ludzi młodych świadczy o problemach jakie napotykają na rynku pracy. 

Najwyższa stopa bezrobocia wśród ludzi młodych w województwie kujawsko-pomorskim została od-

notowana dla osób w wieku 15-19 lat – 37,5%, w tej grupie najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia odnoto-

wano dla osób w wieku 19 lat – 54,0%. Najniższa 

stopa bezrobocia wśród ludzi młodych została odno-

towana w grupie wieku 25-29 lat i wyniosła 8,9%. 

Wśród bezrobotnych w wieku 15-29 lat w woje-

wództwie kujawsko-pomorskim osób poprzednio pra-

cujących było 15,1 tys., stanowiły one 63,4% ogółu. 

Dotychczas niepracujących młodych osób bezrobot-

nych było 8,7 tys. (36,6%). 

 
 
Bierni zawodowo  
 

W województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2015 r. populacja osób biernych zawodowo  

w wieku 15-29 lat liczyła 193,3 tys. osób. W tej grupie większość, bo 61,7%, stanowiły kobiety (119,3 tys.). 

Wśród młodych mężczyzn 40,1% to osoby bierne zawodowo. Analizując miejsce zamieszkania, należy zau-

ważyć, że większość biernych zawodowo stanowili mieszkańcy miast (100,0 tys.), a mieszkające w nich 

osoby w wieku 15-29 lat w 52,5% to osoby bierne zawodowo. Wśród mieszkańców wsi w tym wieku osoby 

bierne zawodowo stanowiły 49,1%. 

Najbardziej liczna wśród ogółu młodych biernych zawodowo była grupa osób w wieku 15-19 lat  

(105,3 tys. osób). Przedstawiciele tej grupy wieku stanowili ponad połowę (54,5%) wszystkich osób biernych 

zawodowo w wieku 15-29 lat. 

 

 

Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat według płci  
i miejsca zamieszkania w IV kwartale 2015 r.

Tabl. 5.  Stopa bezrobocia osób w wieku 15-29 lat 
według grup wieku, płci i miejsca za-
mieszkania w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Grupy wieku 

15–19 
lat 20–24 25–29 

lat 

w % 

Ogółem  ..................  12,7 37,5 14,8 8,9
mężczyźni  ............  12,6 33,3 14,9 8,1
kobiety  .................  13,0 49,6 14,6 9,9

Miasto  ....................  13,3 18,9 17,8 10,0
Wieś  .......................  12,2 42,7 11,9 7,8

0

2

4

6

8

10

12

14

Ogółem Mężczyźni Kobiety

Ogółem

Miasto

Wieś

% 



Młodzi na rynku pracy w IV kwartale 2015 r.   
 

 

h t t p : / / b y d g o s z c z . s t a t . g o v . p l        8

Struktura osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat według grup wieku, płci i miejsca zamieszkania  
w IV kwartale 2015 r.

  

Mieszkający w województwie młodzi bierni zawodowo charakteryzowali się w znacznej mierze niskim 

poziomem wykształcenia. W analizowanej grupie wieku 59,2% ogółu biernych posiadało wykształcenie gim-

nazjalne, podstawowe, niepełne podstawowe. Wśród biernych zawodowo w wieku 15-29 lat udział kobiet był 

wyższy aniżeli wśród mężczyzn tylko w przypadku wykształcenia wyższego i średniego ogólnokształcącego. 

 
Struktura osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat według płci i poziomu wykształcenia w IV kwartale 2015 r. 

Mężczyźni Kobiety 

 

Główną przyczyną bierności osób w wieku 15-29 lat (80,1% udziału wśród osób biernych zawodowo) 

była nauka, uzupełnianie kwalifikacji. Wśród pozostałych przyczyn bierności zawodowej wyróżnić można: 

obowiązki rodzinne i związane z prowadzeniem domu, chorobę, niesprawność oraz zniechęcenie bezsku-

tecznością poszukiwań pracy. 

Tabl. 6. Struktura osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat według wybranych przyczyn bierności, 
płci i miejsca zamieszkania w IV kwartale 2015 r. 

Wyszczególnienie 

Przyczyny bierności zawodowej 

zniechęcenie bezsku-
tecznością poszukiwań 

pracy 

nauka, uzupełnianie 
kwalifikacji 

obowiązki rodzinne  
i związane z prowadze-

niem domu 
choroba, niesprawność 

w % 

Ogółem  ........................  2,9 80,1 10,2 6,1 
mężczyźni  ..................  3,7 84,7 0,8 10,7 
kobiety  .......................  2,3 77,2 16,0 3,2 

Miasto  ..........................  2,1 79,6 10,0 7,8 
Wieś  .............................  3,7 80,5 10,3 4,2 
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Ze społecznego punktu widzenia bardzo ważnym zagadnieniem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

ile jest osób młodych, które nie uczą się, nie uzupełniają kwalifikacji ani nie pracują (Not in Education, Em-

ployment, or Training, tzw. NEETS). Za osoby należące do tej grupy uznano młodych, zniechęconych bezsku-

tecznością poszukiwań pracy lub po prostu nie chcących pracować. W województwie kujawsko-pomorskim 

osoby takie stanowią 2,8% ogółu biernych zawodowo w wieku 15-29 lat. 

W IV kwartale 2015 r. młodzi bierni zawodowo określając swój status na rynku pracy przed rokiem 

wskazywali: naukę, szkolenie – 155,7 tys. (80,5% ogółu biernych zawodowo w wieku 15-29 lat), obowiązki 

rodzinne – 16,2 tys. (8,4%) oraz niepełnosprawność – 9,0 tys. (4,7%). Tylko 2,4% omawianej populacji  

w ostatnim kwartale 2014 r. posiadało pracę. 

Przeprowadzona analiza sytuacji ludzi młodych na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim 

wskazuje, że jest ona trudniejsza od sytuacji pozostałej części społeczeństwa. Osoby młode są mniej ak-

tywne zawodowo, co częściowo wynika z kontynuowania nauki. Współczynnik aktywności zawodowej osób 

w wieku 15-29 lat w województwie kujawsko-pomorskim jest niższy o 6,3 p. proc. od współczynnika aktyw-

ności zawodowej populacji w wieku 15 lat i więcej. Wpływ na to ma niekorzystna sytuacja osób aktywnych 

zawodowo, co również jest związane z pozostałymi wskaźnikami — wskaźnik zatrudnienia ludzi młodych 

jest niższy o 8,4 p. proc., natomiast stopa bezrobocia jest wyższa o 5,4 p. proc. od analogicznych wskaźników 

całości społeczeństwa. 
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