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Opracowanie sygnalne 

Kujawsko-Pomorski rynek pracy  

 

 W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2015 r. liczba pracujących  

w gospodarce narodowej wyniosła 707,1 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku do 2014 r. 

o 1,8%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej  

w analizowanym roku wyniosło 3369,85 zł i było o 3,0% wyższe w porównaniu z 2014 r. 

Wyk.1.  Aktywność ekonomiczna ludności (w wieku 15 lat i więcej) według płci w 2015 r. 

 

Liczba osób aktywnych zawodowo w województwie w 2015 r. wyniosła 915 tys.,  

co oznacza wzrost o 4,7% w stosunku do poprzedniego roku. Liczba mężczyzn aktywnych 

zawodowo (511 tys.) zwiększyła się w skali roku o 5,4%, a liczebność aktywnych zawodowo 

kobiet (404 tys.) – o 3,9%. W tym samym okresie zbiorowość osób biernych zawodowo  

(746 tys.) zwiększyła się o 5,5%, przy czym w przypadku mężczyzn (287 tys.) wzrosła o 7,9%, 

a w przypadku kobiet (459 tys.) – o 4,1%. 

Rys. 1. Pracującya według powiatów w 2015 r. (stan w dniu 31 grudnia) 
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 W powiatach grodzkich województwa kujawsko-pomorskiego zatrudniona była ponad 

połowa (52,0%) ogółu pracujących (według stanu z 31 grudnia 2015 r.). Udział pracujących 

w sektorze prywatnym w liczbie ogółem wyniósł w tych miastach: we Włocławku – 71,7%, 

w Toruniu – 66,5%, w Grudziądzu – 66,4% i w Bydgoszczy – 66,2%. W powyższych miastach 

największy odsetek kobiet do ogółu pracujących odnotowano w Bydgoszczy (51,2% 

udziału), a najmniejszy we Włocławku (45,1%). W Bydgoszczy i Włocławku wystąpił roczny 

wzrost pracujących kolejno o 0,7% i o 0,1%. W Grudziądzu i w Toruniu wystąpił spadek 

pracujących odpowiednio o 3,5% i o 1,0%.  

Spośród powiatów ziemskich województwa kujawsko-pomorskiego największy wzrost 

liczby pracujących w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano w powiatach: 

lipnowskim (o 21,1%), grudziądzkim (o 6,5%), golubski-dobrzyńskim  (o 5,8%) i rypińskim  

(o 5,7%), natomiast spadek nastąpił w powiecie radziejowskim (o 4,4%). Biorąc pod uwagę 

płeć pracujących, największy wzrost liczby pracujących kobiet w porównaniu z 2014 r. 

wystąpił w powiatach: lipnowskim (o 29,2%), golubsko-dobrzyńskim (o 6,9%) i brodnickim 

(o 5,7%); największy spadek liczby pracujących kobiet zanotowano w powiecie 

inowrocławskim (o 0,7%). Pracujące kobiety (w podmiotach gospodarczych o liczbie 

pracujących powyżej 9 osób) stanowiły większość zbiorowości w 7 powiatach ziemskich:  

tj. w: lipnowskim (60,3%), aleksandrowskim (58,4%), radziejowskim (55,9%), włocławskim 

(54,9%), chełmińskim (51,6%) i żnińskim (50,8%) i sępoleńskim (50,7% udziału kobiet). 

Najmniejszy odsetek kobiet wystąpił zaś w powiatach: mogileńskim (45,2%), bydgoskim 

(45,5%) i wąbrzeskim (45,7%).  

Rys. 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2015 r. (stan w dniu 31 grudnia) 
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W Kujawsko-Pomorskim na koniec grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 107,3 tys. 

osób bezrobotnych, co oznacza spadek w skali roku o 19,9 tys. osób, tj. o 15,6%. 

Bezrobotnych kobiet było 70,4 tys. i stanowiły one 56,3% ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w dniu 31 XII 2015 r. wyniosła 13,2%  

i była niższa o 2,3 p. proc. od stopy bezrobocia w grudniu 2014 r. Wśród powiatów 

województwa kujawsko-pomorskiego najwyższą stopą bezrobocia wyróżniał się  

powiat włocławski (23,3%), a najniższą powiat bydgoski (8,9%). Spośród miast na prawach 

powiatu najwyższy wskaźnik odnotowano we Włocławku (16,9%), najniższy natomiast  

w Bydgoszczy (5,4%). 

 
Opracowanie merytoryczne:  
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy 
 

Rozpowszechnianie:  
Karolina Hunker  
tel. 52 36 69 349  
e-mail: k.hunker@stat.gov.pl 
 

 
Więcej informacji na temat rynku pracy w naszym województwie  

znajdą Państwo w publikacji Urzędu pn.:  

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r., 

która ukaże się na stronie internetowej Urzędu pod adresem: http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  

w dniu 18 listopada 2016 r. 
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