
                  URZĄD STATYSTYCZNY  
                 W BYDGOSZCZY 

Bydgoszcz, 24.11.2017 

Informacja prasowa 

Kujawsko-Pomorski rynek pracy  

 
 W województwie kujawsko-pomorskim w końcu grudnia 2016 roku liczba 

pracujących w gospodarce narodowej wyniosła 723 tys. osób, co oznacza wzrost w stosunku 

do 2015 r. o ponad 2%, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce 

narodowej w analizowanym roku wyniosło 3506 zł i było o 4% wyższe w porównaniu z 2015 

rokiem. W województwie kujawsko-pomorskim na koniec grudnia 2016 roku 

zarejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, co oznacza spadek w skali roku o blisko 

9 tys. osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego według stanu w dniu 31 XII 2016 r. wyniosła 

12,0% i była niższa o 1,2 p. proc. od stopy bezrobocia w grudniu 2015 roku. 

 

 W miastach na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego: 

 

 zatrudniona była ponad połowa ogółu pracujących. Spośród powiatów województwa 

kujawsko-pomorskiego największy wzrost liczby pracujących w porównaniu  

z poprzednim rokiem zanotowano w powiecie golubsko-dobrzyńskim. Duży wzrost 

wystąpił również w powiatach: żnińskim, nakielskim, włocławskim i toruńskim. 

Spadek liczby pracujących nastąpił w powiecie lipnowskim, grudziądzkim  

i wąbrzeskim. 

 
Rys. 1. Pracujący na 1000 ludności według powiatów w 2016 r. (stan w dniu 31 grudnia) 
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 najwyższe wynagrodzenie wystąpiło w Toruniu a najniższe w Grudziądzu. Spośród 

powiatów województwa kujawsko-pomorskiego najwyższe wynagrodzenie wystąpiło 

w powiecie golubsko-dobrzyńskim a najniższe w powiecie lipnowskim. 

 najwyższy wskaźnik stopy bezrobocia odnotowano we Włocławku, najniższy 

natomiast w Bydgoszczy. Najwyższą stopą bezrobocia wyróżniał się powiat 

włocławski a najniższą powiat bydgoski. 

 

Rys. 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2016 r. (stan w dniu 31 grudnia) 

 

 
 

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 opracowaniu Urzędu pn.:  

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r.,  

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