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Informacja prasowa 

Aktywność ekonomiczna ludności  

w województwie w I kwartale 2017 r. 
 

Według badania BAEL w I kwartale 2017 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie 

kujawsko-pomorskim liczyła 921 tys. osób i było to o 6 tys. mniej niż w porównywalnym okresie 2016 r. 

i o 9 tys. więcej w stosunku do IV kwartału 2016 r. (oznacza to odpowiednio spadek o 0,6% i o wzrost 

1,0%). 

TABL. 1.  Podstawowe wyniki BAEL (dotyczy osób w wieku 15 lat i więcej) 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

I kwartał 2016 r. IV kwartał 2016 r. I kwartał 2017 r. 

Kujawsko- 
-Pomorskie 

Polska 
Kujawsko- 
-Pomorskie 

Polska 
Kujawsko- 
-Pomorskie 

Polska 

Współczynnik aktywności  
zawodowej w %  ...................... 55,5 56,1 54,6 56,3 55,3 56,2 

Wskaźnik zatrudnienia w %  ....... 51,1 52,1 50,8 53,2 52,0 53,2 

Stopa bezrobocia w %  ................ 7,9 7,0 7,0 5,5 5,9 5,4 

Aktywni zawodowo w tys.  ......... 927 17215 912 17286 921 17208 

pracujący  ................................ 854 16012 848 16328 867 16281 

bezrobotni  .............................. 73 1203 64 958 54 926 

Bierni zawodowo w tys.  ............. 744 13495 758 13410 745 13405 

 

 
 

 

W I kwartale 2017 r. mężczyźni aktywni zawodowo  

w wieku 15 lat i więcej stanowili 64,4% ogólnej 

liczby mężczyzn, a wśród kobiet współczynnik 

aktywności zawodowej wyniósł 47,0%.  

W analizowanym kwartale mężczyźni przeważali  

w grupie pracujących (55,1%) i bezrobotnych 

(63,0%),  natomiast kobiety stanowiły 61,9% 

wszystkich biernych zawodowo.  
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Spośród 921 tys. osób aktywnych zawodowo, najliczniejszą grupą wiekową, liczącą 248 tys. 

osób, byli 35–44-latkowie – 26,9% ogólnej liczby aktywnych zawodowo (rok wcześniej – 27,2%,  

a w IV kwartale 2016 r. – 26,6%). Znaczącą grupę (239 tys.) stanowiły także osoby w wieku 25–34 lata  

– 26,0% ogólnej liczby (w analogicznych okresach odpowiednio 26,0% i 26,4%). 

 

 

 

 Opracowanie:  
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 aktywności ekonomicznej ludności w naszym województwie  

znajdą Państwo w opracowaniu sygnalnym Urzędu pn.:  

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie kujawsko-pomorskim  

w I kwartale 2017 r., 

które ukazało się w dniu dzisiejszym na stronie internetowej Urzędu pod adresem: 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/hunkerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/hunkerk/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/JKLQAARY/k.hunker@stat.gov.pl
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/
http://bydgoszcz.stat.gov.pl/

