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Aktywność ekonomiczna młodych  

mieszkańców naszego województwa 

 
 Przeprowadzona analiza aktywności ekonomicznej osób młodych w województwie kujawsko- 

-pomorskim w IV kwartale 2016 r. wskazuje, że osoby w wieku 15-29 lat stanowiły 21,7% (363 tys.) 

spośród 1670 tys. osób w wieku 15 lat i więcej. Wśród osób młodych najliczniejszą grupę stanowiły osoby 

aktywne zawodowo (52,1% udziału). 

W województwie kujawsko-pomorskim odnotowano 189 tys. osób aktywnych zawodowo w wieku  

15-29 lat (110 tys. mężczyzn i 79 tys. kobiet). Spośród ogólnej liczby osób pracujących w wieku 15-29 lat  

(164 tys.) oraz młodych osób bezrobotnych (24 tys.) większość, bo odpowiednio 58,9% i 54,4%, stanowili 

mężczyźni. Natomiast wśród biernych zawodowo większość stanowiły kobiety (56,3% spośród 174 tys. 

biernych zawodowo). 

Większość aktywnych zawodowo ludzi młodych w województwie kujawsko-pomorskim stanowili 

mieszkańcy miast — 100 tys., wobec mieszkańców wsi — 89 tys. osób. 

Analizując poziom wykształcenia wśród aktywnych zawodowo ludzi młodych należy zauważyć,  

że wśród nich przeważały osoby z wykształceniem wyższym — 61 tys., najmniej było zaś osób  

z wykształceniem gimnazjalnym podstawowym i niepełnym podstawowym — 16,5 tys.  

Struktura ludzi młodych ze względu na główne źródło utrzymania jest dość charakterystyczna, 

ponieważ najliczniejszą grupę stanowiły wśród nich osoby pozostające na utrzymaniu (169 tys. osób). 

Było to aż 46,3% populacji ludzi młodych. Drugą co do liczebności grupę stanowiły osoby, których 

głównym źródłem utrzymania była praca najemna, czyli 138 tys. osób (tj. 38,0%). 

Wyk. 1.  Struktura aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15-29 lat według płci w IV kwartale 2016 r. 
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Wyk. 2. Struktura ludności w wieku 15-29 lat według głównego źródła utrzymania w IV kwartale 2016 r.  

 

Ponadto w województwie kujawsko-pomorskim w IV kwartale 2016 r.: 

 ze względu na status zatrudnienia osób w wieku 15-29 lat, najliczniejszą grupą byli pracownicy 

najemni (148,5 tys.); 

 najliczniejsze grupy zawodów wśród pracujących ludzi młodych stanowili pracownicy usług 

osobistych i sprzedawcy – 33 tys.; 

 wśród 189 tys. aktywnych zawodowo w grupie osób w wieku 15-29 lat było 24,5 tys. 

bezrobotnych; 

 najniższą stopę bezrobocia odnotowano u osób z wykształceniem wyższym (9,3%), a najwyższą 

u osób z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (16,8%). 
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Więcej informacji na temat pracujących, bezrobotnych czy biernych zawodowo młodych 

osób w województwie kujawsko-pomorskim znajdą Państwo w opracowaniu Urzędu pn.:  

MŁODZI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W IV KWARTALE 2016 R., 

które dostępne jest na stronie internetowej Urzędu http://bydgoszcz.stat.gov.pl/. 
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