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                                                   Bydgoszcz, 23.01.2018 

Informacja prasowa 

 

Informacja nt. sytuacji społeczno-gospodarczej  
województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. 

 

W Kujawsko-Pomorskiem w 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  

w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3867,60 zł i było wyższe o 7,9% w stosunku do 2016 r.,  

przy wzroście przeciętnego zatrudnienia o 3,0%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała 

się na poziomie 10,0%.  

 

Wybrane dane o województwie 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2013 2014 2015 2016 2017 

(styczeń-grudzień) 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
a
 (w tys. osób) 240,8 239,3 243,0 248,4 256,0 

Bezrobotni zarejestrowani (w tys. osób; stan w końcu okresu) 150,1 127,1 107,3 98,5 81,5 

Stopa bezrobocia
 b
 (w %; stan w końcu okresu) 18,2 15,5 13,2 12,0 10,0 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze 
przedsiębiorstw

 a
 (w zł) 

3212,95 3336,60 3459,49 3583,99 3867,60 

Mieszkania oddane do użytkowania 6670 6246 6714 6262 7710 

Podmioty gospodarki narodowej
 c
 w rejestrze REGON (stan w końcu 

okresu) 
191252 192078 193470 194099 195717 

a W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Udział zarejestrowanych bezrobotnych  
w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.    

 

 Kujawsko-Pomorskie pod względem wielkości przeciętnego miesięcznego zatrudnienia  

(na poziomie 256,0 tys. osób) uplasowało się na 8 pozycji w rankingu województw. 

 W 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw względem 2016 r. wzrosło 

o 7,9%. Nadal jednak w 2017 r. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było 

niższe niż w kraju o 662,87 zł. Województwo kujawsko-pomorskie pod względem wysokości 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zajęło 13 lokatę w rankingu województw. 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w skali roku o 2,0 p. proc. Kujawsko-Pomorskie pod 

względem stopy bezrobocia rejestrowanego znajdowało się nadal na jednym z ostatnich miejsc na 

tle pozostałych województw (tylko przed Warmińsko-Mazurskim, gdzie stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła 11,7%). 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego (Stan w końcu miesiąca)  

 

 

 
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 sytuacji społeczno-gospodarczej w naszym województwie 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 29 stycznia 2018 r. o godz. 900. 

 z opracowania Urzędu pn.: 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego  
w grudniu 2017 r., 

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej http://bydgoszcz.stat.gov.pl/  
w dniu 29 stycznia 2018 r. 
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