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INFORMACJE SYGNALNE 

6.12.2022 r. Ludność na rynku pracy w województwie kujawsko-  
-pomorskim – wyniki wstępne NSP 2021  

 

 

 

 

Informacja sygnalna prezentuje wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2021 o sytuacji osób na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim. 
W spisie zastosowano definicję aktywnosci ekonomicznej ludności zalecaną przez 
Europejską Komisję Gospodarczą ONZ i Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, opartą 
o rekomendacje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zgodnie z tymi zaleceniami 
przedmiotem badania osób był fakt wykonywania/posiadania pracy w okresie badanego 
tygodnia (od 25 do 31 marca 2021 r.) bądź poszukiwania pracy i gotowość do jej podjęcia.  
Badaniem objęto osoby w wieku 15 lat i więcej. Przyjęto regułę klasyfikowania każdej osoby 
tylko do jednej z trzech kategorii: pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo 
(faktyczna, a nie formalno-prawna sytuacja zawodowa badanych osób).  

Pracujący 

W Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 do pracujących zostały 
zaliczone wszystkie osoby w wieku 15 lat i więcej, które w okresie badanego tygodnia 
wykonywały przez co najmniej 1 godzinę pracę przynoszącą zarobek lub dochód lub nie 
wykonywały pracy ale formalnie miały pracę, a czasową przyczyną niewykonywania pracy 
była np. choroba, urlop czy opieka nad dzieckiem. 
Według wyników wstępnych NSP 2021 w 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 
879,0 tys. pracujących, z czego ponad 54% stanowili mężczyźni. Liczba pracujących zwiększyła 
się o 86,9 tys. osób w porównaniu z wynikami NSP 2011 (o 11,0%). Pracujący w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowili 5,1% pracujących w kraju.  

Tablica 1. Pracujący według płci 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 792,1 100,0 879,0 100,0 

Mężczyźni 444,9 56,2 477,5 54,3 

Kobiety  347,2 43,8 401,5 45,7 
 

W 2021 r. względem 2011 r. zwiększyła się zarówno liczba pracujących mężczyzn, jak i kobiet. 
Liczba pracujących kobiet wzrosła o 15,6%. Wzrost ten był ponad dwukrotnie większy niż 
wśród mężczyzn. Zwiększyła się także liczba pracujących pod względem miejsca 
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zamieszkania – o 6,6% w miastach i o 17,5% na wsiach. Na wsiach liczba pracujących kobiet 
wzrosła o 24,3%, a mężczyzn o 12,9%. W miastach pracujących mężczyzn przybyło o 3,3%. 

Wykres 1. Pracujący według miejsca zamieszkania 

Według wyników NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim mężczyźni stanowili 54,3% 
ogólnej liczby pracujących. W miastach stanowili oni 30,3% wszystkich pracujących 
(o 2,9 p. proc. więcej niż kobiet), natomiast na wsiach 24,1% (o 5,8 p. proc. więcej niż kobiet). 
W porównaniu z 2011 r. udział pracujących mężczyzn zmniejszył się o 1,9 p. proc. Struktura 
pracujących ogółem, według płci oraz miejsca zamieszkania w województwie kujawsko- 
-pomorskim była podobna jak w kraju. 

Wykres 2. Pracujący według płci i wieku  

Według wyników wstępnych NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim wśród 
pracujących 93,1% było w wieku produkcyjnym (w kraju o 0,3 p. proc. mniej). Było to o 5,7% 
więcej niż w 2011 r. (w kraju więcej o 8,8%). Ponad ¼ pracujących stanowiły osoby w wieku 
35-44 lata (podobnie jak w kraju). Było to o 17,5% więcej niż w 2011 r. (w kraju 24,7%). Analiza 
liczby pracujących według ekonomicznych grup wieku wykazała, że w 2021 r. w stosunku do 
2011 r. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wzrosła prawie czterokrotnie (w Polsce prawie 
trzykrotnie).  
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Bezrobotni 

Zgodnie z ujęciem stosowanym w NSP 2021 bezrobotni to osoby w wieku 15-74 lata, które 
spełniały jednocześnie trzy warunki: w okresie badanego tygodnia nie były osobami 
pracującymi, aktywnie poszukiwały pracy i były gotowe podjąć pracę w tygodniu badanym 
lub następnym. 
Według wyników wstępnych NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim było 39,5 tys. 
bezrobotnych, z czego 51,9% stanowili mężczyźni. Liczba bezrobotnych w porównaniu z NSP 
2011 zmniejszyła się o 93,1 tys. osób, czyli o ponad 70%. Bezrobotni w województwie 
kujawsko-pomorskim stanowili 6,1% bezrobotnych w kraju (o 0,4 p. proc. mniej niż w 2011 r.).  

Tablica 2. Bezrobotni 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 132,6 100,0 39,5 100,0 

Według płci 

Mężczyźni 66,8 50,4 20,5 51,9 

Kobiety  65,8 49,6 19,0 48,1 

Według miejsca zamieszkania 

Miasto 81,1 61,1 23,6 59,7 

Wieś 51,6 38,9 15,9 40,3 

W 2021 r. w stosunku do 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim o ponad ⅔ zmniejszyła 
się liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn (podobnie jak w kraju). W miastach i na wsiach 
bezrobotnych kobiet było mniej odpowiednio o 71,7% i o 70,3%, natomiast mężczyzn 
odpowiednio o 70,1% i o 68,0%.  

W 2021 r. w porównaniu z 2011 r. zwiększył się udział bezrobotnych mężczyzn w liczbie 
bezrobotnych ogółem (o 1,5 p. proc. na wsiach, w miastach pozostał na tym samym 
poziomie). Bezrobotni mężczyźni stanowili 52,1% bezrobotnych w miastach oraz 51,6% 
bezrobotnych na wsiach. Było ich mniej niż w kraju - o 3,3 p. proc. w miastach oraz 
o 4,4 p. proc. na wsiach.  

W województwie kujawsko-pomorskim w ogólnej liczbie bezrobotnych było 48,1% kobiet. 
Bezrobotne kobiety w miastach i na wsiach stanowiły odpowiednio 28,6% i 19,5% ogólnej 
liczby bezrobotnych. Było ich więcej niż w kraju - o 1,5 p. proc. w miastach i o 2,3 p. proc. na 
wsiach. 

W 2021 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim 
bezrobotne kobiety 
stanowiły 6,7% ogółu 
bezrobotnych w kraju 
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Wykres 3. Bezrobotni według płci i wieku 

Według wyników wstępnych NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim blisko połowę 
wszystkich bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-44 lata (podobnie w kraju). 
W strukturze bezrobotnych liczba osób pozostających bez pracy zmniejszała się począwszy 
od grupy wieku 45-54 lata. O ile osoby w wieku 45-54 lat stanowiły ⅕ bezrobotnych, o tyle 
osoby w wieku 65 lat i więcej jedynie 0,5% (podobnie w kraju).  

W 2021 r. w porównaniu z 2011 r. liczba bezrobotnych w większości grup wieku zmniejszyła się 
co najmniej o połowę, przy czym bezrobotnych w wieku od 15-24 lata ubyło o 79,4% (więcej 
niż w kraju o 3,1 p. proc.). Wyjątek stanowiła grupa wieku 65 lat i więcej. O ile w 2021 r. 
względem 2011 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba bezrobotnych w wieku 65 lat 
i więcej pozostała na podobnym poziomie, o tyle w kraju zmniejszyła się o 15,0%. 

Wśród bezrobotnych mężczyzn przeważały osoby w wieku 35-44 lat, którzy stanowili 12,4% 
ogólnej liczby bezrobotnych (w kraju o 0,4 p. proc. więcej). W porównaniu z 2011 r. ich liczba 
zmniejszyła się o blisko 60% (w kraju o ponad 55%). 

W grupie bezrobotnych kobiet przeważały te w wieku 25-34 lata, które stanowiły 13,2% 
ogólnej liczby bezrobotnych (więcej niż w kraju o 1,0 p. proc.). Zarówno w województwie 
kujawsko-pomorskim, jak i w kraju ich liczba zmniejszyła się w stosunku do 2011 r. o ponad 
72%. 

Warto podkreślić, że struktura bezrobotnych według grup wieku zarówno wśród mężczyzn, 
jak i wśród kobiet wyglądała podobnie. Największe różnice odnotowano w grupie wieku 
55-64 lata. W grupie tej bezrobotni mężczyźni stanowili blisko 9% ogólnej liczby 
bezrobotnych, czyli było ich ponad dwukrotnie więcej niż kobiet.  

 

Stopa bezrobocia  
Stopa bezrobocia wyraża udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo. Według wyni-
ków wstępnych NSP 2021 w województwie kujawsko-pomorskim wyniosła ona 4,3% i była 
o 10,0 p. proc. niższa w stosunku do 2011 r. (w kraju o 8,4 p. proc.). Udział bezrobotnych  
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w liczbie aktywnych zawodowo był nieznacznie wyższy wśród kobiet niż wśród mężczyzn i wy-
niósł 4,5%. 

Tablica 3. Stopa bezrobocia według płci i wieku 

Wyszczególnienie 

2011 2021 

ogółem mężczyźni kobiety ogółem mężczyźni kobiety 

w % 

Ogółem 14,3 13,1 15,9 4,3 4,1 4,5 

15-24 lata 30,9 27,2 35,7 9,2 8,1 10,6 

25-34 14,0 12,4 15,9 4,8 4,1 5,6 

35-44 11,6 10,1 13,2 4,0 3,7 4,4 

45-54 12,0 11,3 12,7 3,8 3,9 3,7 

55-64 10,7 11,1 10,0 3,4 4,1 2,4 

65 lat i więcej 2,1 2,6 1,2 0,5 0,6 0,2 

w tym w wieku:       

produkcyjnym 14,6 16,3 13,2 4,6 4,3 4,9 

poprodukcyjnym 3,0 3,3 2,6 0,5 0,6 0,5 

 

Ze względu na grupy wieku stopa bezrobocia w największym stopniu, bo o 21,7 p. proc., 
zmniejszyła się wśród osób w wieku 15-24 lata (w kraju o 18,0 p. proc.). Najniższy udział bez-
robotnych w liczbie aktywnych zawodowo odnotowano w grupie wieku 65 lat i więcej (0,2% 
wśród kobiet i 0,6% wśród mężczyzn). W porównaniu z wynikami NSP 2011 stopa bezrobocia 
zmniejszyła się w grupie wieku 15-24 lata o 25,1 p. proc. wśród kobiet i o 19,1 p. proc. wśród 
mężczyzn. 

 

*** 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy  

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 

Tel: 539 671 457, 532 457 701 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Tel: 539 671 457 

e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

bydgoszcz.stat.gov.pl       

@BYDGOSZCZ_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

 

Temat dostępny w bazach danych 

GUS - Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl) – obszar tematyczny: Narodowe Spisy Powszechne  
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