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Informacja prasowa 

Bezrobocie rejestrowane  

w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 

 W końcu grudnia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy województwa kujawsko-pomorskiego 

zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,7 tys. mniej (o 8,1%) niż w analogicznym 

okresie 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. wyniosła 12,1%,  

co oznacza spadek w skali roku o 1,1 p. proc.  

Tabl. 1. Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji na 

rynku pracy w latach 2015–2016 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani 

w liczbach 

bezwzględnych 
w % ogółem 

w liczbach 

bezwzględnych 
w % ogółem 2015=100 

2015 2016 

Ogółem bezrobotni   107255 100,0 98522 100,0 91,9 

w tym:           

do 30 roku życia   31967 29,8 27697 28,1 86,6 

   w tym do 25 roku życia   16977 15,8 14167 14,4 83,4 

długotrwale bezrobotni   63149 58,9 58450 59,3 92,6 

powyżej 50 roku życia   27631 25,8 25295 25,7 91,5 

posiadający co najmniej 1 

dziecko do 6 roku życia   18823 17,5 19057 19,3 101,2 

niepełnosprawni   5080 4,7 4561 4,6 89,8 

 

Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy znaczącymi 

grupami były osoby długotrwale bezrobotne – 59,3% ogólnej liczby bezrobotnych (przed rokiem 

58,9%) oraz bezrobotni do 30 roku życia – 28,1% (wobec 29,8%). Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

stanowili 25,7% ogółu bezrobotnych (wobec 25,8%), a osoby niepełnosprawne – 4,6% (wobec 4,7%).  

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 r.: 

 większą część zbiorowości bezrobotnych, bo 56,7 tys. osób (57,5% udziału) stanowiły kobiety 

(w 2015 r. było ich 56,3%); 

 podobnie jak w ostatnich latach, problem bezrobocia dotykał przede wszystkim ludzi 

młodych. Osoby w wieku 25–34 lata tworzyły najliczniejszą grupę  (27,6% ogółu 
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bezrobotnych; wobec 27,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego), a wraz z osobami  

w wieku 18–24 lata stanowiły blisko połowę zarejestrowanych bezrobotnych (42,3%; w końcu 

grudnia 2015 r. było to 43,2%);  

 najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które bezskutecznie poszukiwały 

zatrudnienia dłużej niż rok – 41,9% udziału (na koniec grudnia 2015 r. stanowiły one 39,9% 

wszystkich bezrobotnych); 

 ludność z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym 

stanowiła najliczniejszą grupę bezrobotnych, tj. 33,0% ogółu bezrobotnych, a osoby, które 

ukończyły szkołę zasadniczą zawodową – 29,4% udziału. Odsetek bezrobotnych tych dwóch 

grup w województwie wyniósł 62,3% (wobec 62,8% w  2015 r.); 

 najliczniejszą grupą bezrobotnych byli pozostający bez pracy ze stażem pracy od roku  

do 5 lat włącznie – 24,8% ogółu (przed rokiem 24,0%). 

Wyk. 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2016 r. (stan w dniu 31 XII)  

  

 Opracowanie merytoryczne:  
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel. 52 36 69 303  
e-mail: kobr@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie:  
Małgorzata Górka 
tel. 52 36 69 489 
e-mail: M.Gorka@stat.gov.pl 

 

 
Więcej informacji znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Bezrobocie rejestrowane w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 
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