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INFORMACJE SYGNALNE 

31.03.2022 r. Bezrobocie rejestrowane w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2021 r. 

  
W 2021 r. zarówno w województwie kujawsko- 
-pomorskim, jak i w kraju, odnotowano spadek 
stopy bezrobocia rejestrowanego. Podobnie, jak  
w 2020 r., województwo kujawsko-pomorskie 
znalazło się wśród województw o najwyższej 
wartości tego wskaźnika. 

       
Charakterystyka kategorii osób bezrobotnych 

W końcu grudnia 2021 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 61,9 tys. osób 
bezrobotnych, tj. o 11,6 tys. mniej niż w 2020 r. W końcu analizowanego roku, większą część 
zbiorowości bezrobotnych, bo 59,1%, stanowiły kobiety (w roku poprzednim 58,4%). W skali 
roku liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 17,4%, a kobiet o 14,7%. 

Tablica 1. Bezrobocie rejestrowane  

Bezrobotni 
2020 2021 

osoby 2020=100 

Zarejestrowania 

w tym: 

73482 61861 84,2 

kobiety 42889 36588 85,3 

mieszkający na wsi 34869 30034 86,1 

posiadający prawo do zasiłku 12439 8919 71,7 

bez kwalifikacji zawodowych 27425 23402 85,3 

Nowo zarejestrowani w ciągu roku 90237 78093 86,5 

Wyrejestrowani w ciągu roku 80815 89714 111,0 

a Stan na 31 grudnia. 

Większość bezrobotnych, podobnie jak rok wcześniej, mieszkała w miastach. W końcu grud-
nia 2021 r. bezrobotni zamieszkujący na wsi stanowili 48,6% populacji bezrobotnych. Ich 
liczba zmniejszyła się w skali roku o 13,9%. 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy udział bezrobotnych 
nieposiadających prawa do zasiłku od kilku lat przekracza 80%. Na koniec grudnia 2021 r. 
prawo do zasiłku posiadało 8,9 tys. osób, tj. 14,4% ogółu bezrobotnych (spadek o 2,5 p. proc. 
w stosunku do roku poprzedniego). Liczebność tej grupy bezrobotnych zmniejszyła się  
w skali roku o 28,3%. 

Województwo kujawsko- 
-pomorskie zajęło 3. pozycję 
w rankingu województw pod 
względem udziału bezrobot-
nych kobiet (59,1%) 

 15,8% 
Spadek liczby bezrobotnych  
w stosunku do 2020 r. 
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W 2021 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się 78,1 tys. nowych bezrobot-
nych, tj. o 13,5% mniej niż w 2020 r. W tej kategorii przeważały osoby rejestrujące się po raz 
kolejny – 82,6% (wobec 83,2% w 2020 r.). W grupie nowo zarejestrowanych co 9 bezrobotny 
był osobą wcześniej niepracującą. W 2021 r. najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych odno-
towano we wrześniu (7,7 tys. osób), natomiast najmniej podobnie jak w ubiegłym roku,  
w kwietniu (5,2 tys. osób).  

W analizowanym roku z ewidencji urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim wy-
łączono 89,7 tys. bezrobotnych. Było to o 11,0% więcej niż przed rokiem. Większość, bo 59,2% 
wyrejestrowań związana była z podjęciem pracy. Natomiast 11,9% ogółu wyrejestrowanych 
stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy (w 2020 r. było to 9,8%).  
W 2021 r. najwięcej osób bezrobotnych wyrejestrowano we wrześniu (9,6 tys.), a najmniej  
w styczniu (4,4 tys.). 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 7,7%. Było to o 1,3 p. proc. 
mniej niż rok wcześniej. Województwo kujawsko-pomorskie znalazło się wśród województw  
o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po województwie warmińsko-mazurskim (8,6%) oraz 
podkarpackim (8,2%). 

Mapa 1. Bezrobocie rejestrowane w 2021 r.  
Stan na 31 grudnia 

Pod względem rozkładu stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie było zróżnico-
wane przestrzennie. W końcu 2021 r. najmniejszy udział bezrobotnych w ogólnej liczbie ak-
tywnych zawodowo był w Bydgoszczy – 2,5% i powiecie bydgoskim – 3,8%. Największe obcią-
żenie aktywnych zawodowo bezrobotnymi było w południowej części województwa. Na przy-
kład w powiecie radziejowskim stopa bezrobocia była najwyższa i wyniosła 14,9% (spadek  
o 1,3 p. proc. w porównaniu z 2020 r.). W skali roku stopa bezrobocia zmniejszyła się  
we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu, przy czym w największym stopniu  
w powiatach aleksandrowskim i lipnowskim (po 2,9 p. proc). Stopa bezrobocia spadła w naj-
mniejszym stopniu w powiecie grudziądzkim (o 0,3 p. proc).  

W województwie kujawsko- 
-pomorskim w końcu grudnia 
2021 r. stopa bezrobocia była 
wyższa o 2,3 p. proc. niż  
w Polsce 
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Bezrobocie wśród osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy 

W myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 
wyróżniamy grupy bezrobotnych, które są kwalifikowane jako osoby będące w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału  
w programach specjalnych. W województwie kujawsko-pomorskim w końcu 2021 r. omawiana 
grupa bezrobotnych stanowiła 86,2% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Było to 
o 2,5 p. proc. więcej niż rok wcześniej.  

Tablica 2. Wybrane kategorie bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  

Stan na 31 grudnia 

Bezrobotni w szczególnej sytuacji  
na rynku pracy 

2020 2021 

osoby 2020=100 

Ogółem 61489 53333 86,7 

w tym:    

do 30. roku życia 19062 14758 77,4 

w tym do 25. roku życia 9247 6942 75,1 

długotrwale bezrobotni 40683 38214 93,9 

powyżej 50. roku życia 17823 15589 87,5 

posiadający co najmniej 1 dziecko  
do 6. roku życia 15153 12880 85,0 

niepełnosprawni 2677 3013 112,6 

Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejszą 
grupę stanowili długotrwale bezrobotni, których odsetek wyniósł 71,7%. Było to o 5,5 p. proc. 
więcej niż w 2020 r., co jednocześnie stanowiło największy wzrost udziału w analizowanym 
okresie wśród omawianych kategorii bezrobotnych. Wzrósł także udział bezobotnych 
niepełnosprawnych – o 1,2 p. proc. (do 5,6%) oraz bezrobotych powyżej 50. roku życia  
– o 0,2 p. proc. (do 29,2%). W porównaniu z 2020 r. największy spadek udziału bezrobotnych 
odnotowano w kategorii osób do 30. roku życia (o 3,3 p. proc.). Grupa ta stanowiła 27,7% 
ogółu bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

  

                                                           
1 Według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późniejszymi zmianami) osobami będącymi w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy są: bezrobotni do 30. roku życia, bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 
50. roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni 
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko 
niepełnosprawne do 18. roku życia, bezrobotni niepełnosprawni. Osoba spełniająca jedno-
cześnie kilka kryteriów jest wykazana w ogólnej liczbie bezrobotnych w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy tylko raz. 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim odsetek bezro-
botnych w szczególnej sytua-
cji na rynku pracy w końcu 
roku 2021 r. wyniósł 86,2% 
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Struktura bezrobotnych 

Wykres 1. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy a 
Stan na 31 grudnia 

a Od momentu rejestracji w urzędzie pracy; przedziały zostały domknięte prawostronnie, tzn. w przedziale 3-6 
miesięcy uwzględniono osoby, które pozostawały bez pracy 3 miesiące i 1 dzień do 6 pełnych miesięcy włącznie. 

Biorąc pod uwagę strukturę bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy można 
zauważyć, że w końcu grudnia 2021 r. mniejszy niż rok wcześniej był udział osób pozostających 
bez pracy od 3 do 6 miesięcy oraz od 6 do 12 miesięcy. Udziały pozostałych grup wzrosły.  
Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które bezskutecznie poszukiwały zatrud-
nienia ponad 24 miesiące – 19,4 tys. osób. W końcu 2021 r. stanowiły one 31,4% wszystkich 
bezrobotnych (na koniec grudnia 2020 r. było to 24,9%). 

Wykres 2. Struktura bezrobotnych według grup wieku 

Stan na 31 grudnia 

Analizując sytuację bezrobotnych pod względem grup wieku zauważa się, że podobnie jak  
w ostatnich latach, problem bezrobocia dotyka przede wszystkim ludzi młodych do 35. roku 
życia. Podobnie jak rok wcześniej, również w 2021 r. największe bezrobocie dotyczyło osób  
w wieku 25–34 lata (26,5% ogółu bezrobotnych), które wraz z osobami w wieku 18–24 lata sta-
nowiły 37,7% zarejestrowanych bezrobotnych (w końcu grudnia 2020 r. było to 40,1%). 
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Wykres 3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia i płci w 2021 r. 
Stan na 31 grudnia 

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim w 2021 r. 
w porównaniu z 2020 r. znacząco się nie zmieniła. W końcu grudnia 2021 r. większość bezro-
botnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy stanowiły osoby o niskim poziomie 
wykształcenia. Byli to bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 
podstawowym oraz zasadniczym zawodowym/branżowym, których łączny odsetek wyniósł 
59,7% (wobec 59,4% w 2020 r.) i stanowił najwyższy odsetek spośród wszystkich województw. 

Wykres 4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy a 

Stan na 31 grudnia  

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie, tzn. w przedziale 1-5 lat uwzględniono osoby, które pracowały 1 rok 
i 1 dzień do 5 pełnych lat włącznie. 

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe zarejestrowanych bezrobotnych w województwie 
kujawsko-pomorskim można stwierdzić, że podobnie jak w 2020 r., tak i w końcu grudnia  
2021 r., zdecydowaną większość, bo 88,7% stanowiły osoby poprzednio pracujące (54,9 tys.). 
Spośród nich 2,1 tys. osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów pracy.  

Po względem stażu pracy przeważali bezrobotni ze stosunkowo krótkim doświadczeniem  
zawodowym. Dominowały osoby wcześniej pracujące od 1 roku do 5 lat włącznie – 27,8%. 
Licznie reprezentowani byli także bezrobotni ze stażem pracy 1 rok i mniej – 19,7%. Osoby bez 
stażu, podobnie jak w 2020 r., stanowiły 11,3% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 

Oferty pracy w powiatowych urzędach pracy 

W 2021 r. do powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło 
łącznie 70,1 tys. ofert pracy, czyli o 34,0% więcej w porównaniu z 2020 r. Spośród wszystkich 
ofert pracy 86,2% dotyczyło zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pozostałą część  
(9,7 tys.) stanowiły oferty aktywizacji zawodowej, wśród których 83,9% dotyczyło staży. 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim w końcu grudnia 
2021 r. liczba bezrobotnych 
kobiet z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym, 
policealnym i średnim zawo-
dowym oraz wyższym była 
niższa o 0,8 p. proc. w porów-
naniu z analogicznym okre-
sem 2020 r. 
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Tablica 3. Oferty pracy 

Oferty pracy 
2020 2021 

w liczbach bezwzględnych 2020=100 

Ogółem w ciągu roku 52325 70131 134,0 

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 43765 60434 138,1 

Miejsca aktywizacji zawodowej 

w tym: 

8560 9697 113,3 

staże 6965 8135 116,8 

prace społecznie użyteczne 1593 1561 98,0 

Stan na 31 grudnia 2897 2861 98,8 

 

Na koniec grudnia 2021 r. powiatowe urzędy pracy w województwie kujawsko-pomorskim po-
siadały 2,9 tys. ofert pracy, czyli o 1,2% mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. 
W końcu 2021 r. na 1 ofertę pracy w województwie kujawsko-pomorskim przypadało 22 bezro-
botnych (w kraju było to 15 bezrobotnych). Pod tym względem w województwie sytuacja wy-
glądała nieco korzystniej niż rok wcześniej, kiedy na 1 ofertę przypadało średnio 25 bezrobot-
nych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2021  

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Bezrobocie rejestrowane  

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy   

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Bezrobotni zarejestrowani  

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

Długotrwale bezrobotny według rejestru  

Bezrobotni nowo zarejestrowani 

Bezrobotni wyrejestrowani  

Oferta pracy 
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