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INFORMACJE SYGNALNE 

21.06.2019 r. Popyt na pracę w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
 

W 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim 
utworzono 31,2 tys. nowych miejsc pracy. Było to  
o 5,3 tys. więcej niż w 2017 r. Jednocześnie wzrosła liczba 
zlikwidowanych miejsc pracy. W 2018 r. jednostki 
zlikwidowały 13,0 tys. miejsc pracy, tj. o 1,3 tys. więcej 
niż w 2017 r. 

 

 

 

Badanie popytu na pracę realizowane jest z częstotliwością kwartalną na formularzu Z-05 na 
próbie 100 tys. jednostek sprawozdawczych zatrudniających przynajmniej 1 osobę. Pod poję-
ciem jednostki sprawozdawczej (w skrócie jednostka) rozumie się podmiot gospodarki naro-
dowej lub jego jednostkę lokalną, od której zbiera się dane statystyczne. Badanie to dostar-
cza informacji o liczbie pracujących i liczbie wolnych miejsc pracy (w tym zgłoszonych do 
urzędów pracy) oraz o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.  

 

Pracujący 

Na koniec 2018 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pracowało 549,5 tys. osób, 
tj. o 3,5% więcej niż w 2017 r. Wśród pracujących mężczyźni stanowili 50,9%. W skali roku 
liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 6,3%, a mężczyzn o 1,0%. 

 

Tablica 1. Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim 
Stan w dniu 31 XII 

PRACUJĄCY 
2017 2018 

w liczbach bezwzględnych 2017=100 

Ogółem 
z tego: 

530876 549492 103,5 

kobiety 253604 269541 106,3 

niepełnosprawni 24508 25442 103,8 

w sektorze prywatnym 383682 396074 103,2 

 

W 2018 r., podobnie jak w poprzednich latach, najwięcej osób pracowało w sektorze prywat-
nym – 72,1%. Wśród pracujących ponad połowa pracowała w jednostkach powyżej 49 osób.  
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Wykres 1. Pracujący według wielkich grup zawodów w województwie kujawsko-pomorskim  
Stan w dniu 31 XII 

Wśród pracujących najliczniejszą grupą zawodową byli specjaliści. Stanowili oni 19,6% ogółu 
pracujących w województwie kujawsko-pomorskim. Na drugim miejscu pod tym względem 
znaleźli się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – ich udział w ogólnej liczbie pracujących 
wyniósł 19,0%. W odniesieniu do 2017 r. największy wzrost liczby pracujących nastąpił wśród 
zawodów zaliczanych do grupy przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierow-
nicy (o 9,6%). Znacząco też wzrosła liczba specjalistów (o 7,5%). Największy spadek natomiast 
zaobserwowano wśród grupy pracownicy wykonujących prace proste (o 6,9%). 

 

Wykres 2. Pracujący według wielkich grup zawodów i klas wielkości jednostek 
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 
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Specjaliści stanowili najliczniejszą grupę w jednostkach o liczbie pracujących od 10 do  
49 osób oraz powyżej 49 osób. Ich udział w ogólnej liczbie pracujących w danej klasie wielko-
ści jednostek wyniósł odpowiednio 23,3% oraz 21,2%. Natomiast w jednostkach do 9 osób do-
minującą grupą zawodową byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, którzy stanowili 21,2% 
wszystkich pracujących w tej klasie wielkości. 

W 2018 roku wśród pracujących odnotowano 25,4 tys. osób niepełnosprawnych – stanowiły 
one 4,6% ogółu pracujących w województwie. Ich liczba wzrosła o 3,8% w stosunku do 2017 r. 
Najczęściej osoby niepełnosprawne pracowały: w sektorze prywatnym (81,5% ogółu pracują-
cych niepełnosprawnych), w jednostkach zatrudniających powyżej 49 osób (63,5% wszystkich 
pracujących niepełnosprawnych) oraz w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego (31,4%). 

 

Wolne miejsca pracy 

Na koniec 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim było 4,1 tys. wolnych miejsc pracy.  
W skali roku liczba ta zmalała o 1,8%. Połowę wolnych miejsc pracy odnotowano w sekcji prze-
twórstwo przemysłowe. Na drugim miejscu znalazła się sekcja budownictwo, oferująca 10,5% 
wszystkich wolnych miejsc pracy. Pod względem liczby wolnych stanowisk pracy zdecydowanie 
dominował sektor prywatny – 85,7% wszystkich nieobsadzonych stanowisk pochodziło z tego 
sektora. W sektorze tym 58,3% wolnych miejsc pracy przypadała na jednostki prowadzące dzia-
łalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. 

 

Wykres 3. Struktura wolnych miejsc pracy według sekcji PKD w województwie kujawsko- 
-pomorskim w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

W strukturze liczby wolnych miejsc pracy według zawodów dominowali robotnicy przemy-
słowi i rzemieślnicy (38,2% wszystkich wolnych miejsc pracy). Na drugim miejscu znajdowały 
się nieobsadzone stanowiska dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (23,7%).  
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Wykres 4. Struktura wolnych miejsc pracy według wielkich grup zawodów w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r.   
Stan w dniu 31 XII 

 

Spośród wszystkich wolnych miejsc pracy wykazanych w województwie kujawsko-pomorskim na 
koniec 2018 r. 27,6% zostało zgłoszonych do urzędów pracy. Wśród zgłoszonych do urzędów wol-
nych miejsc pracy 92,8% przypadało na sektor prywatny. W układzie sekcji PKD najwięcej waka-
tów zgłosiły do urzędów jednostki działające w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 61,1%.  

Grupami zawodowymi najczęściej poszukiwanymi za pośrednictwem urzędów pracy byli robot-
nicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Stanowili oni 
odpowiednio 47,5% i 30,1% ogólnej liczby miejsc pracy zgłaszanych do urzędów pracy. 

 

Wskaźnik wolnych miejsc pracy 

W badaniach popytu na pracę wskaźnik wolnych miejsc pracy oznacza udział wolnych miejsc 
pracy w ogólnej liczbie miejsc pracy (sumy miejsc obsadzonych i wolnych). Wskaźnik ten ilu-
struje bieżący popyt rynku na pracę.  

Na koniec 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł on 0,73%. Oznacza to, że 
wśród wszystkich miejsc pracy 0,73% pozostawało nieobsadzonych.  

 

Wykres 5. Wskaźnik wolnych miejsc pracy w wybranych sekcjach PKD województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XI 
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Najwyższy odsetek niewykorzystanych miejsc pracy wystąpił w sekcji przetwórstwo przemy-
słowe– 1,32%. Nieco niższy był w sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi – 1,12%. Najniższą wartość wskaźnika zanotowano w sekcji pozostała dzia-
łalność usługowa – 0,10%.  
 

Wykres 6. Wskaźnik wolnych miejsc pracy według wielkich grup zawodów w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Najczęściej niezrealizowany popyt na pracę występował w zawodach zaliczanych do grupy ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy (1,46%). Natomiast najmniej, bo 0,10% wolnych miejsc 
pracy było nieobsadzonych w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy.  

 

Nowo utworzone miejsca pracy  

W województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. powstało 31,2 tys. nowych miejsc pracy.  
W porównaniu z 2017 r. liczba ta wzrosła o 20,4%. Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono  
w jednostkach zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe, gdzie powstało 31,4% 
wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w województwie.   

 

Wykres 7. Struktura nowo utworzonych miejsc pracy według sekcji PKD w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2018 r. 
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Analiza wskazuje, iż w sektorze prywatnym utworzono najwięcej nowych miejsc pracy, tj. 91,1% 
ogólnej ich liczby. Ponad połowa tych miejsc pracy powstała w jednostkach do 9 osób. 

 

Zlikwidowane miejsca pracy 

W ciągu 2018 r. w województwie kujawsko-pomorskim zlikwidowano 13,0 tys. miejsc pracy,  
tj. o 11,2% więcej niż w 2017 r. Zdecydowanie najwięcej z nich zlikwidowano w sektorze pry-
watnym (90,5%). Niemal połowa wszystkich zlikwidowanych miejsc pracy wystąpiła w jed-
nostkach do 9 pracujących. 

 

Wykres 7. Struktura zlikwidowanych miejsc pracy według sekcji PKD w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
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21,2%. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek 
Badań Regionalnych 

tel.: (+48 52) 366 93 03 

faks: (+48 52) 366 93 56 

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Milena Krajewska 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy  
Tel: 56 611 71 65 
e-mail: M.Krajewska@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów  
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 
 

 

Powiązane opracowania 

Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2017 r. 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Rynek pracy 

Popyt na pracę 

Wolne miejsca pracy 

Nowo utworzone miejsca pracy 

Zlikwidowane miejsca pracy 
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