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Informacja prasowa 

Wolne miejsca pracy w Kujawsko-Pomorskiem  
 

W końcu grudnia 2016 r. wśród 33,5 tys. podmiotów biorących udział w badaniu z terenu 
Kujawsko-Pomorskiego tylko 3,2%, tj. 1075 jednostek posiadało wolne miejsca pracy. Większość  
z nich (86,1%) należała do sektora prywatnego. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw 
dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami stanowiły jednostki małe – 50,3%, mniej było 
jednostek średnich i dużych, odpowiednio 28,4% i 21,3%. 

Dodatkowo informujemy, że w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.: 

 badane podmioty posiadały 2591 wolne miejsca pracy (o 2,0% mniej niż w analogicznym 
okresie poprzedniego roku) i koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym – 85,6% 
wszystkich wolnych miejsc pracy. Najwięcej nieobsadzonych stanowisk było w jednostkach 
dużych – 49,0%; 

 największy udział wolnych miejsc pracy (48,2%) zaznaczył się w podmiotach realizujących 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Dużą gotowość na przyjęcie nowych 
pracowników wykazywały także podmioty działające w sekcji zakwaterowanie i gastronomia 
– 7,1%; 

 najwięcej wolnych miejsc pracy pod 
koniec 2016 r. oczekiwało na 
robotników przemysłowych  
i rzemieślników (659 miejsc). 
Bardzo dużo ofert kierowano 
również do operatorów i monterów 
maszyn i urządzeń, którym 
oferowano 461 stanowisk; 

 powstało 23,4 tys. nowych miejsc 
pracy, czyli o 3,3% mniej niż  
w roku poprzednim. Zdecydowaną 
większość stanowisk, bo aż 87,6%, 
utworzono w sektorze prywatnym. 
Najwięcej nowych miejsc pracy 
odnotowano w przedsiębiorstwach 
małych – 52,8%; 

 przyrost liczby nowo utworzonych 
miejsc pracy w stosunku do 
poprzedniego roku wystąpił  
w 9 sekcjach, z czego największą 
dynamikę odnotowano w opiece 
zdrowotnej i pomocy społecznej 
(więcej o 89,8%);  
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 nowe miejsca pracy tworzono przede wszystkim w podmiotach prowadzących działalność  
w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych –26,3% ogółu nowych miejsc 
pracy, a także  przetwórstwa przemysłowego – 22,4% oraz budownictwa – 15,5%; 

 najwięcej nieobsadzonych nowo utworzonych miejsc pracy posiadały podmioty prowadzące 
działalność w sekcjach 
przetwórstwo przemysłowe 
(31,3%) oraz działalność 
profesjonalna, naukowa  
i techniczna (26,7%);  

 zlikwidowano 11,2 tys. miejsc 
pracy (wzrost o 7,0 % w skali 
roku), z czego głównie  
z sektora prywatnego (90,0%). 
Najwięcej miejsc pracy 
zredukowano w  jednostkach 
prowadzących działalność  
w handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych (25,8%), przetwórstwie przemysłowym (20,3% ogółu) oraz w budownictwie 
(15,3%); 

 utworzono o 12253 więcej miejsc pracy niż zlikwidowano; w sektorze prywatnym utworzono  
o 10462 więcej miejsc niż zlikwidowano, a w sektorze publicznym o 1791 więcej.  
W przedsiębiorstwach dużych przybyło 2479 stanowisk, natomiast w małych i średnich 
przybyło odpowiednio 6841 i 2933 stanowisk.  
 

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

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

 
Więcej informacji na temat wolnych miejsc pracy w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.,  

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