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INFORMACJE SYGNALNE 

30.06.2022 r. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności1               
w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym 
kwartale 2022 r.  

Według Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności (BAEL) w pierwszym kwartale 2022 r. 
w porównaniu z poprzednim kwartałem 
w województwie kujawsko-pomorskim liczba 
pracujących nie zmieniła się. W tym czasie spadła 
liczba osób biernych zawodowo, ale wzrosła liczba 
bezrobotnych. Odnotowano wzrost współczynnika 
aktywności zawodowej oraz wskaźnika 
zatrudnienia. 

Aktywni zawodowo 

W pierwszym kwartale 2022 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim wyniosła 930 tys. osób. W porównaniu z pierwszym i czwar-
tym kwartałem 2021 r. wzrosła liczba aktywnych zawodowo, odpowiednio o 10 tys. osób 
i o 4 tys. osób.  

Współczynnik aktywności zawodowej, który określa udział aktywnych zawodowo w wieku 
15-89 lat w ogólnej liczbie ludności w tej kategorii wieku, w pierwszym kwartale 2022 r. wy-
niósł 57,6% (w kraju 58,0%). Wzrósł on zarówno w stosunku do analogicznego okresu 2021 r., 
jak i względem czwartego kwartału 2021 r., odpowiednio o 0,9 p. proc. i o 0,6 p. proc. W okre-
sie styczeń-marzec 2022 r. aktywnymi zawodowo pozostawało 54,2% mieszkańców miast 
i 62,4% mieszkańców wsi (w kraju odpowiednio 58,0% i 57,8%). Na wzrost liczby aktywnych 
zawodowo względem pierwszego kwartału 2021 r. miała wpływ przede wszystkim większa  
o 12 tys. liczba aktywnych zawodowo kobiet (420 tys.), ponieważ w tym czasie liczba aktyw-
nych zawodowo mężczyzn spadła o 4 tys. W stosunku do czwartego kwartału 2021 r. liczba ak-
tywnych zawodowo kobiet pozostała bez zmian, natomiast o 3 tys. osób wzrosła liczba ak-
tywnych zawodowo mężczyzn (do 509 tys.).   

W pierwszym kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim aktywnymi zawodowo 
pozostawało 65,8% mężczyzn (w kraju 66,1%) oraz 49,9% kobiet (w kraju 50,5%). W stosunku 
do pierwszego kwartału 2021 r. współczynnik aktywności zawodowej spadł o 0,1 p. proc. 
wśród mężczyzn i wzrósł 1,6 p. proc. wśród kobiet. W porównaniu do ostatniego kwartału 
2021 r. współczynnik aktywności zawodowej wśród mężczyzn wzrósł o 0,5 p. proc., natomiast 
wśród kobiet pozostał na tym samym poziomie. 

 

 

 

                                                           
1 Wyniki wstępne. 

W pierwszym kwartale 2022 r. 
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Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej ludności według grup wieku w pierwszym 
kwartale 

W pierwszym kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim mniejszą aktywność za-
wodową niż w analogicznym okresie roku poprzedniego zanotowano wyłącznie w grupie osób 
w wieku 15-24 lata, gdzie współczynnik aktywności zawodowej zmniejszył się o 4,8 p. proc. 
W tym samym okresie o 3,8 p. proc. zwiększył się udział aktywnych zawodowo w grupie 45-54 
lata i był to największy wzrost spośród wszystkich grup wiekowych. Podobna tendencja wy-
stąpiła względem czwartego kwartału 2021 r. – w grupie 15-24 lata odsetek aktywnych zawo-
dowo zmniejszył się o 3,0 p. proc., a w grupie 45-54 lata wzrósł o 3,9 p. proc. 

Wyniki badania aktywności zawodowej ludności pokazują, że w pierwszym kwartale 2022 r.  
na 1000 pracujących osób przypadało 813 osób niepracujących (bezrobotnych oraz biernych 
zawodowo). Wskazuje to na polepszenie sytuacji względem pierwszego i czwartego kwartału 
2021 r., kiedy wartość wskaźnika obciążenia pracujących osobami niepracującymi wyniosła 
odpowiednio 858 i 817. 

Pracujący 

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w pierwszym kwartale 2022 r. w woje-
wództwie kujawsko-pomorskim pracowało 890 tys. osób w wieku 15-89 lat (5,3% pracujących 
w kraju). W stosunku do analogicznego okresu 2021 r. liczba pracujących wrosła o 16 tys.  
na co wpłynęło zwiększenie liczby pracujących wśród kobiet (o 15 tys.) i mężczyzn (o 2 tys.). 
W porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 r. liczba pracujących pozostała bez zmian. Więk-
szość pracujących, bo 54,9%, stanowili mężczyźni (o 0,3 p. proc. więcej niż w kraju).  

Udział pracujących w wieku 15-89 lat w ogólnej liczbie ludności w tym wieku, czyli wskaźnik 
zatrudnienia, w województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2022 r. wyniósł 
55,1% (w kraju 56,2%). W porównaniu z pierwszym i czwartym kwartałem 2021 r. wzrósł on od-
powiednio o 1,2 p. proc. i o 0,1 p. proc. W pierwszym kwartale 2022 r. wskaźnik zatrudnienia 
wśród mężczyzn wyniósł 63,3%, czyli był wyższy o 0,7 p. proc. w stosunku do pierwszego kwar-
tału 2021 r. i niższy o 0,1 p. proc. względem ostatniego kwartału 2021 r. Wśród kobiet wskaźnik 
zatrudnienia był dużo niższy i wyniósł 47,7%, co oznacza wzrost względem pierwszego  
i czwartego kwartału 2021 r., odpowiednio o 2,0 p. proc. i o 0,2 p. proc. 

  

W pierwszym kwartale 2022 r. 
wskaźnik zatrudnienia wśród 
mężczyzn był o 15,6 p. proc. 
wyższy niż w grupie kobiet 
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Wykres 2. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat według poziomu wykształcenia 

W pierwszym kwartale 2022 r. w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. wskaźnik zatrudnie-
nia wzrósł wśród pracujących posiadających wykształcenie wyższe (o 1,3 p. proc.) oraz police-
alne i średnie zawodowe (o 3,9 p. proc.). W największym stopniu – o 6,4 p. proc. zmniejszył się 
natomiast udział pracujących z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. Względem 
czwartego kwartału 2021 r. wskaźnik zatrudnienia spadł wyłącznie wśród osób z wykształce-
niem średnim ogólnokształcącym (o 3,5 p. proc.) i wzrósł w największym stopniu wśród osób 
z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (o 4,1 p. proc.). 

W województwie kujawsko-pomorskim w pierwszym kwartale 2022 r. w sektorze prywatnym 
pracowało 705 tys. osób, czyli 79,2% ogółu pracujących (w kraju 76,3%). Udział pracujących  
w tym sektorze zmniejszył się względem pierwszego kwartału 2021 r. o 0,4 p. proc. i zwiększył 
względem ostatniego kwartału 2021 r. o 1,9 p. proc. W sektorze prywatnym 59,1% pracujących 
stanowili mężczyźni, ale ich odsetek zmniejszył się o 1,8 p. proc. zarówno w stosunku do 
pierwszego, jak i ostatniego kwartału 2021 r. W pierwszym kwartale 2022 r. w sektorze pu-
blicznym pracowało 185 tys. osób (blisko 5% pracujących w tym sektorze w kraju). Analiza 
pracujących według płci wskazuje na sfeminizowanie sektora publicznego, w którym w pierw-
szym kwartale 2022 r. pracowało ponad ⅗ kobiet. Odsetek pracujących w tym sektorze kobiet 
zmniejszył się jednak zarówno w porównaniu do pierwszego, jak i czwartego kwartału 2021 r. 
(odpowiednio o 2,9 p. proc. i o 4,2 p. proc.).  

W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w Polsce, większość pracujących utrzy-
mywała się z pracy najemnej. W pierwszym kwartale 2022 r. taki status wykazało 682 tys. pra-
cujących, którzy stanowili 76,6% ogółu pracujących (o 3,6 p. proc. mniej niż w kraju). Pracow-
nicy najemni w województwie kujawsko-pomorskim stanowili 5,1% pracowników najemnych 
w kraju. Grupa pracodawców oraz pracujących na własny rachunek liczyła 193 tys. osób, a po-
magających członków rodziny 15 tys. osób. 

  

W pierwszym kwartale 2022 r. 
w województwie kujawsko- 
-pomorskim wskaźnik za-
trudnienia wśród osób z wy-
kształceniem policealnym 
i średnim zawodowym wy-
niósł 62,8% i był najwyższy 
w kraju wśród województw 
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Wykres 3. Pracujący w wielkich grupach zawodów według płci w pierwszym kwartale 2022 r.  

W pierwszym kwartale 2022 r. najliczniejszą grupę pracujących stanowili pracujący w wielkiej 
grupie zawodów Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (163 tys. osób, czyli 18,3% pracują-
cych). Było ich o 10 tys. osób więcej niż Specjalistów, którzy tworzyli najliczniejszą grupę pra-
cujących w tych zawodach w kraju (21,1%). W stosunku do pierwszego kwartału 2021 r.  
największy wzrost liczby pracujących odnotowano w grupie Robotników przemysłowych i rze-
mieślników (o 18,1%), a spadek w grupie Rolników, ogrodników, leśników i rybaków (o 14,2%). 
W porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 r. najwięcej przybyło Pracowników biurowych  
(o 30,2%), a ubyło Techników i innego średniego personelu (o 18,5%). 

Prawie połowa z pracujących kobiet wykonywała zawody należące do dwóch wielkich grup 
zawodów - Specjalistów (99 tys.) oraz Pracowników usług i sprzedawców (86 tys.). Najwięcej 
mężczyzn – 142 tys., pracowało w zawodach Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (29,0% 
ogółu pracujących mężczyzn). 

Mapa 1. Udział pracujących 40 godzin i więcej w ogólnej liczbie przepracowanych godzin  
w głównym miejscu pracy w pierwszym kwartale 2022 r.  
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W pierwszym kwartale 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim 40 godzin i więcej  
w głównym miejscu pracy przepracowało 621 tys. osób (ponad 80% wszystkich pracujących), 
co dało 6. miejsce wśród województw. Było to więcej zarówno w stosunku do pierwszego,  
jak i ostatniego kwartału 2021 r., odpowiednio o 5,3% i o 15,1%. 

Bezrobotni 

W pierwszym kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim populacja bezrobotnych  
w wieku 15-74 lata liczyła 40 tys. osób. W stosunku do pierwszego kwartału 2021 r. zmniej-
szyła się ona o 7 tys. osób, natomiast wzrosła o 4 tys. osób względem czwartego kwartału 
2021 r. 

Wykres 4. Stopa bezrobocia (według BAEL) według płci 

Stopa bezrobocia wyraża udział bezrobotnych w liczbie aktywnych zawodowo. W pierwszym 
kwartale 2022 r. wyniosła ona 4,3% (w kraju 3,1%), co oznacza spadek w skali roku 
o 0,8 p. proc. i wzrost w stosunku do ostatniego kwartału 2021 r. o 0,4 p. proc. Udział bezro-
botnych w liczbie aktywnych zawodowo w pierwszym kwartale 2022 r. był o 0,9 p. proc. wyż-
szy wśród kobiet niż wśród mężczyzn. W pierwszym kwartale 2022 r. stopa bezrobocia w mia-
stach wyniosła 3,9% i była niższa o 0,8 p. proc. niż na wsiach.  

W pierwszym kwartale 2022 r. 
w województwie kujawsko-
pomorskim stopa bezrobocia 
wśród kobiet była wyższa niż 
wśród mężczyzn o 0,9 p. proc. 

W pierwszym kwartale 2022 r. 
w województwie kujawsko- 
-pomorskim odsetek pracu-
jących 40 godzin i więcej był 
wyższy niż w kraju 
o 2,3 p. proc. 
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Mapa 2. Przeciętny czas poszukiwania pracy w pierwszym kwartale 2022 r.  

W pierwszym kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim przeciętny czas poszuki-
wania pracy przez osoby bezrobotne wyniósł 10,0 miesięcy (w kraju 8,2 miesiąca) i był naj-
wyższy spośród wszystkich województw w kraju. Wzrósł on zarówno w skali roku, jak i w sto-
sunku do czwartego kwartału 2021 r., odpowiednio o 1,9 miesiąca oraz o 1,1 miesiąca.  

Województwo kujawsko-pomorskie zajęło 1. miejsce pod względem odsetka bezrobotnych 
poszukujących pracy 13 miesięcy i więcej (32,5%). Jednocześnie udział bezrobotnych poszu-
kujących pracy do trzech miesięcy włącznie wyniósł 27,5% i był wyższy o 0,2 p. proc. niż  
w województwie świętokrzyskim, w którym ten udział był najniższy w kraju.  

Bierni zawodowo 

W pierwszym kwartale 2022 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 684 tys. osób bier-
nych zawodowo w wieku 15-89 lat, czyli 42,4% ludności (o 0,4 p. proc. więcej niż w kraju). 
Oznacza to spadek względem analogicznego okresu poprzedniego roku i ostatniego kwartału 
2021 r., odpowiednio o 19 tys. i o 7 tys. osób. Wśród osób biernych zawodowo przeważały ko-
biety, ale było ich mniej zarówno w stosunku do pierwszego, jak i ostatniego kwartału 2021 r., 
odpowiednio o 18 tys. i  o 2,0 tys. osób.  

Wykres 5. Bierni zawodowo w wieku 15-74 lata według wybranych przyczyn i płci w pierw-
szym kwartale 2022 r.  

W pierwszym kwartale 
2022 r. 62,7% biernych zawo-
dowo w województwie kujaw-
sko-pomorskim mieszkało  
w miastach 
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W pierwszym kwartale 2022 r. 566 tys. osób biernych zawodowo w wieku 15-74 lata nie poszu-
kiwało pracy, co stanowiło 99,6% ogółu biernych zawodowo w tej grupie wieku. Jako główny 
powód bierności zawodowej 50,5% osób podało emeryturę, spośród których blisko 70% osób 
mieszkało w miastach. Wśród osób nieposzukujących pracy co czwarta jako przyczynę wska-
zała naukę, uzupełnianie kwalifikacji, a 7,4% chorobę czy niepełnosprawność. 

Tablica 1. Aktywność ekonomicza ludności w wieku 15-89 lat w pierwszym kwartale 2022 r. 

Wyszczególnienie 
Ogółem 

Aktywni zawodowo Bierni za-
wodowo razem pracujący bezrobotnia 

w tysiącach 

Ogółem 1614 930 890 40 684 

                                                    według płci 

Mężczyźni 773 509 489 20 264 

Kobiety 841 420 401 20 420 

                                                    według miejsca zamieszkania 

Miasta 936 507 487 20 429 

Wieś 678 423 402 20 255 

                                                   według wieku 

15 – 24 lata 189 47 38 . 142 

25 – 34 260 226 216 10 34 

35 – 44 285 256 248 . 29 

45 - 54 265 240 230 10 26 

55 – 89 lat 614 161 158 . 453 

Wiek produkcyjnyb 1105 888 849 39 216 

W wieku 15 – 64 lata 1247 908 868 40 340 

                                               według wykształcenia 

Wyższe 331 273 270 . 59 

Policealne i średnie zawodowe 400 260 251 . 140 

Średnie ogólnokształcące 152 83 76 . 68 

Zasadnicze zawodowe 434 260 247 13 174 

Gimnazjalne, podstawowe, nie-
pełne podstawowe i bez wykształ-
cenia 

296 54 46 . 243 

a Osoby w wieku 15-74 lata. b 18-59 lat dla kobiet, 18-64 lata dla mężczyzn. 
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U w a g a. W opracowaniu sumy składników mogą różnić się od wielkości „ogółem”, co jest wyni-
kiem zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania. Ze względu na reprezenta-
cyjną metodę badania zalecana jest ostrożność w posługiwaniu się danymi w tych przypadkach, 
gdy zastosowano bardziej szczegółowe podziały i występują liczby niskiego rzędu (mniejsze niż 
20 tys.). Liczby, które po uogólnieniu wyników z próby wynoszą poniżej 10 tys., zostały zastąpione 
znakiem kropki („·”), co oznacza, że konkretna wartość nie może być pokazana z uwagi na losowy 
błąd próby. 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”.
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 

Tel: 539 671 457, 532 457 701 

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych  

Tel: 539 671 457 

e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

bydgoszcz.stat.gov.pl       

@BYDGOSZCZ_STAT  

@GlownyUrzadStatystyczny  

 gus_stat 

 glownyurzadstatystycznygus 

 glownyurzadstatystyczny 

Powiązane opracowania 

Informacja GUS na temat zmian wprowadzanych od 2021 r. w BAEL   

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo w czwartym kwartale 2021 roku (dane wstępne) 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski – IV kwartał 2021 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych   

Bank Danych Makroekonomicznych   

Dziedzinowe Bazy Wiedzy   

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Aktywność ekonomiczna według BAEL   

Bezrobotni według BAEL 

Ludność aktywna zawodowo według BAEL   

Ludność bierna zawodowo według BAEL   

Pracujący według BAEL   

Stopa bezrobocia według BAEL   

Wiek produkcyjny   

Wskaźnik zatrudnienia   

Współczynnik aktywności zawodowej ludności    
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