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Informacja prasowa 

 

OBSZARY RYNKU PRACY 

 

Według przyjętych założeń, obszar rynku pracy (ang. Labour Market Area - LMA)  

to obszar, w obrębie którego możliwie duża część ludności jednocześnie mieszka i pracuje, 

nie przekraczając jego granic podczas codziennych dojazdów do pracy. Pojęcie LMA można 

rozumieć jako zintegrowane gospodarczo terytorium, w którym mieszkańcy mogą znaleźć 

miejsca pracy w rozsądnej odległości od miejsca zamieszkania lub mogą zmienić pracę bez 

zmiany miejsca zamieszkania. 

Terytorium Polski podzielono na 339 obszarów rynku pracy, a na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego leżą 23 obszary rynku pracy. 

 

Ryc.1. Województwo kujawsko-pomorskie – obszary rynku pracy (LMA) 
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Podstawowe fakty o LMA: 

 koncepcja obszarów rynku pracy jest rozwijana przez Eurostat jako alternatywa dla 

podziałów administracyjnych, potencjalnie pomocna w realizacji celów polityki 

spójności; 

 LMA zostały wyznaczone na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego 

2011 o dojazdach mieszkańców poszczególnych gmin do pracy w obrębie tej samej 

gminy lub poza nią; 

 LMA grupują gminy niezależnie od granic powiatów i województw, co oznacza, że 

poszczególne LMA mogą przekraczać nie tylko granice powiatów, ale i województw. 

 

LMA na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: 

 w przypadku województwa kujawsko-pomorskiego trzy obszary rynku pracy leżą 

częściowo w kujawsko-pomorskim, a częściowo w innym województwie: LMA  

o numerach: 304, 2677 (leżą w kujawsko-pomorskim i wielkopolskim) oraz 2009 (leży 

w kujawsko-pomorskim i pomorskim);  

 największy obszar rynku pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod 

względem zarówno powierzchni jak i liczby mieszkańców, to LMA numer 400, 

nazwane od największej gminy wchodzącej w jego skład „LMA Bydgoszcz”  

– powierzchnia 2 276 km2, liczba ludności  516 115 osób; 

 najmniejszy obszar rynku pracy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pod 

względem zarówno powierzchni jak i liczby mieszkańców, to LMA numer 273, 

nazwane od największej gminy wchodzącej w jego skład „LMA Łasin” – powierzchnia 

232 km2, liczba ludności  12 381 osób. 

 

 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 obszarów rynku pracy  dowiedzą się Państwo  
na spotkaniu z cyklu "Śniadanie ze statystyką", 

które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu (I piętro, budynek B, pokój nr 11/8)  
przy ul. ks. Stanisława Konarskiego w Bydgoszczy  

w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 900. 
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