
 
 

 

W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, w ostatnim roku pogorszyła się sytuacja 
na rynku pracy. Pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego nadal jesteśmy jednym z województw  
o najwyższej jej wartości. W końcu grudnia 2009 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było  
134,1 tys. osób bezrobotnych, tj. o 23,9 tys. więcej (o 21,7 %) niż w analogicznym okresie 2008 r. (w kraju w tym 
samym czasie notowano wzrost o 28,4 %). Osoby nie posiadające pracy z województwa kujawsko-pomorskiego 
stanowiły 7,1  % wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. 

 
W końcu grudnia 2009 r., podobnie jak w latach po-

przednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, bo  
72,1 tys. osób (53,8 % udziału) stanowiły kobiety (w 2008 r. 
było ich 59,8 %, w kraju – 51,1 %). W skali roku liczba bezro-
botnych mężczyzn zwiększyła się o 40,0 %, a kobiet o 9,3 %. 
Wśród pozostałych województw wyższy odsetek kobiet  
w ogólnej liczbie bezrobotnych niż w kujawsko-pomorskim 
zanotowano jedynie w województwie wielkopolskim (54,7 %).  

Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi  
w całej populacji bezrobotnych wyniósł w grudniu 2009 r. 
44,6 %, a ich liczba zwiększyła się w skali roku do poziomu 
59,9 tys. osób (o 18,4 %).  

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w powiato-
wych urzędach pracy na koniec grudnia 2009 r. prawo do 

zasiłku posiadało 29,8 tys. osób, co stanowiło 22,3 % ogółu bezrobotnych; liczebność tej grupy bezrobotnych 
wzrosła w skali roku o 32,2 %. 

 
Pod koniec grudnia 2009 r. 

w województwie kujawsko- 
-pomorskim 82,0 % ogółu bez-
robotnych stanowiły osoby po-
przednio pracujące (110,0 tys., 
czyli o 23,6 % więcej w skali 
roku), z czego 2,0 tys. osób 
zwolniono z przyczyn doty-
czących zakładów pracy  
(1,5 % ogółu bezrobotnych,  
tj. o 20,4 % więcej w skali roku).  

W 2009 r. zarejestrowało 
się 204,6 tys. nowych bezro-
botnych, tj. o 19,2 % więcej niż 
w analogicznym okresie 2008 r. 
Wśród nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych kobiety stanowiły 

TABL. 1. BEZROBOCIE REJESTROWANE  
Stan w dniu 31 XII 2009 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Polska 
Województwo 

kujawsko-
-pomorskie 

Bezrobotni zarejestrowani w tys. 1892,7 134,1
2008=100 128,4 121,7

Z liczby ogółem w %:  

kobiety ...................................  51,1 53,8

mieszkający na wsi ................  44,0 44,6

długotrwale bezrobotni ...........  40,9 46,2

bez kwalifikacji zawodowych  27,2 30,8

Stopa bezrobocia w % .............  11,9 15,8

Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych na 1 ofertę pracy .....  89 117
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46,9 % (wobec 50,5 % w ub. roku), osoby rejestrujące się po raz kolejny – 81,5 % (wobec 83,4 %), a dotychczas 
niepracujący – 20,9 % tej populacji (wobec 22,4 %). Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych odnotowano  
w styczniu ub. roku (19,9 tys. osób), natomiast najmniej w kwietniu (14,8 tys. osób). 
 

W ciągu dwunastu miesięcy 2009 r. z ewidencji urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim wyłą-
czono 180,7 tys. bezrobotnych, czyli o 2,1 % mniej niż przed rokiem. W tym czasie z rejestru wykreślono z po-
wodu podjęcia pracy 72,7 tys. bezrobotnych (40,2 % ogółu wszystkich wyrejestrowanych; wobec 41,8 %  
w 2008 r.), z czego 2,4  tys. osób podjęło prace interwencyjne (o 15,4 % mniej niż przed rokiem), a przy robotach 
publicznych zatrudniono 7,0 tys. osób (o 3,6 % mniej). Z kolei 29,0 % ogółu wyrejestrowanych stanowiły osoby, 
które nie potwierdziły gotowości do pracy (w 2008 r. było to 28,3 %). Najwięcej osób bezrobotnych wyrejestrowało 
się we wrześniu 2009 r. (18,3 tys.), a najmniej w styczniu ub. roku (9,4 tys.).  

 
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę bezrobotnych w końcu grudnia 2009 r. 

stanowiły osoby, które bezskutecznie poszukiwały zatrudnienia dłużej niż rok – 28,6 % udziału (w grudniu 2008 r. 
stanowiły one 35,2 % wszystkich bezrobotnych). Takich osób było 38,3 tys., a ich liczba zmniejszyła się w skali 
roku o 1,4 %.  

W analizowanym okresie liczba bezrobotnych zarejestrowanych w przedziałach czasowych zmieniła się na-
stępująco:  

• w przypadku bezrobotnych pozostających bez pracy w okresie do 1 miesiąca – odnotowano spadek 
o 1,5 % w stosunku do grudnia 2008 r. (udział w strukturze bezrobotnych województwa kujawsko- 
-pomorskiego wyniósł 10,0 %), 

• od 1 do 3 miesięcy – wzrost o 22,1 % (23,2 % udziału), 
• od 3 do 6 miesięcy – wzrost o 52,2 % (18,3 % udziału), 
• od 6 do 12 miesięcy – wzrost o 65,5 % (19,9 % udziału), 
• od 12 do 24 miesięcy – wzrost o 32,0 % (13,9 % udziału), 
• powyżej 24 miesięcy – spadek o 20,6 (14,6 % udziału). 

 
W porównaniu z danymi z grudnia 2008 r. liczba bezrobotnych wzrosła we wszystkich grupach wiekowych. 

Podobnie jak w ostatnich latach problem bezrobocia dotykał przede wszystkim ludzi młodych. Osoby w wieku  



BEZROBOCIE  REJESTROWANE   3

25-34 lata tworzyły najliczniejszą grupę (28,8 % ogółu bezrobotnych; wobec 28,1 % w analogicznym okresie  
ub. roku), a wraz z osobami w wieku 18-24 lata stanowiły ponad połowę zarejestrowanych bezrobotnych (51,6 %; 
w końcu grudnia 2008 r. było to 49,7 %). Ponadto osoby w grupie wiekowej 35-44 lata stanowiły 19,7 % ogółu 
(wobec 19,8 % w ub. roku), a osoby w wieku 45-54 lata 20,9 % (wobec 23,0 % poprzednio). Zmniejszył się odse-
tek bezrobotnych powyżej 50. roku życia – z 20,0 % w roku poprzednim do 19,1 % obecnie (wśród osób powyżej 
55. roku życia nastąpił wzrost odpowiednio: z 7,5 % do 7,7 % udziału). 
 

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim nie zmieniła się znacząco 
w porównaniu do stanu sprzed roku. Większość bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów 
pracy w końcu grudnia 2009 r. stanowiły osoby o niskim poziomie wykształcenia. Ludność z wykształceniem 
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym tworzyła najliczniejszą grupę bezrobotnych, tj. 33,4 % 
ogółu bezrobotnych (przed rokiem było to 34,7 %), a osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą zawodową – 31,4 
% udziału (wobec 31,1 %). Odsetek bezrobotnych tych dwóch grup w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 
64,8 % i był najwyższy z notowanych w innych województwach. Wykształceniem średnim ogólnokształcącym 
legitymowało się 9,9 % bezrobotnych zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim (9,4 % w ub. roku), 
a policealnym lub średnim zawodowym – 19,0 % (wobec 19,3 %). Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym 
na koniec grudnia 2009 r. stanowiły 6,3 % ogółu (wobec 5,5 % w końcu grudnia 2008 r.).  

 
Dwiema najliczniejszymi grupami bezrobotnych byli pozostający bez pracy ze stażem pracy: od 1 do 5 lat  

– 24,5 % ogółu (przed rokiem – 23,0 %) oraz od 10 do 20 lat – 15,5 % (wobec 15,9 %). Osoby ze stażem pracy 
od 5 do 10 lat stanowiły 14,7 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (wobec – 14,6 %), a ze stażem do 1 roku – 
14,3 % wobec (14,7 % w ub. roku). Najmniej było bezrobotnych ze stażem powyżej 20 lat pracy – 13,0 % (wobec  
12,6 %), zaś osoby bez stażu pracy stanowiły 18,0 % ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (wobec  
19,3 % na koniec grudnia 2008 r.). 

Pod względem rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej bezrobotnych pracowało w najwięk-
szym dziale przemysłu, tj. w przetwórstwie przemysłowym – 28,3 tys. osób oraz w handlu i naprawach – 19,3 tys.  

Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy znaczącymi grupami były 
osoby bezrobotne bez wykształcenia średniego – 64,8 % ogólnej liczby bezrobotnych (przed rokiem 65,9 %) oraz 
długotrwale bezrobotni – 46,2 % (wobec – 55,0 %). Osoby bez kwalifikacji zawodowych stanowiły 30,8 % ogółu  
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bezrobotnych (wobec 33,1 %), a osoby bez doświadczenia zawodowego – 23,8 % (wobec 25,2 %). Bezrobotnych 
do 25. roku życia było 22,9 % liczby ogółem (21,6 % w ub. roku), a 19,1 % wszystkich bezrobotnych to osoby 
powyżej 50. roku życia (wobec 20,0%). 

 

 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2009 r. wyniosła 15,8 %, co oznacza wzrost w skali 

roku o 2,5 pkt proc. W kraju wskaźnik ten wyniósł 11,9 %, czyli był o 3,9 pkt proc. niższy od notowanego w woje-
wództwie. Kujawsko-Pomorskie znalazło się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po woje-
wództwach: warmińsko-mazurskim (20,2 %), zachodniopomorskim (16,5 %) oraz lubuskim (15,9 %). 

 

TABL. 2. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI, BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY  
Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni zarejestrowani 

2008 2009 WYSZCZEGÓLNIENIE 

w liczbach 
bezwzględnych w % ogółem w liczbach 

bezwzględnych w % ogółem 2008=100 

Ogółem ..................................... 110256 100,0 134127 100,0 121,7 

z liczby ogółem:      

do 25 roku życia ....................... 23807 21,6 30683 22,9 128,9 

długotrwale bezrobotni ............. 60594 55,0 61956 46,2 102,2 

kobiety, które nie podjęły  
zatrudnienia po urodzeniu 
dziecka ................................... 13351 12,1 14536 10,8 108,9 

powyżej 50 roku życia .............. 22065 20,0 25659 19,1 116,3 

bez kwalifikacji zawodowych .... 36480 33,1 41304 30,8 113,2 

bez doświadczenia zawodowego 27733 25,2 31905 23,8 115,0 

bez wykształcenia średniego .....  72611 65,9 86931 64,8 119,7 

samotnie wychowujący  
co najmniej jedno dziecko  
w wieku do 18. roku życia ....... 10081 9,1 11679 8,7 115,9 

osoby, które po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie pod-
jęły zatrudnienia ...................... 1430 1,3 1983 1,5 138,7 

Niepełnosprawni ....................... 4443 4,0 5715 4,3 128,6 

TABL. 3. BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI, STOPA BEZROBOCIA REJESTROWANEGO ORAZ OFERTY
 PRACY WEDŁUG MIESIĘCY 
Stan w dniu 31 XII 

Stopa bezrobocia w % 

Nowo 
zarejestro-

wani w 
miesiącu 

Wyrejestro-
wani w 

miesiącu 

Oferty 
pracy  

w miesiącu 

Oferty pracy  
w końcu 
miesiąca 

Bezrobotni 
na 1 ofertę 

pracy MIESIĄCE 

2008 2009 

I .............................................  15,2 14,4 19948 9369 3320 1543 78 
II ............................................  15,1 14,9 15620 10418 3374 1524 83 
III ...........................................  14,7 15,1 16326 15006 6576 3586 36 
IV ...........................................  14,1 14,8 14805 17426 6493 3280 38 
V ............................................  13,5 14,5 14807 18285 5691 2752 44 
VI ............................................  13,0 14,3 15524 17387 5005 2309 52 
VII ...........................................  12,8 14,4 16960 16274 4982 2655 45 
VIII ..........................................  12,6 14,4 15102 14776 4701 2857 42 
IX............................................  12,3 14,5 19611 18342 5841 3085 39 
X ............................................  12,2 14,6 18685 17808 4872 2389 51 
XI ...........................................  12,6 15,1 17873 13533 3335 1981 64 
XII ..........................................  13,3 15,8 19356 12122 2190 1143 117 
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Spośród powiatów największą 
stopą bezrobocia wyróżniały się powiat 
lipnowski (24,4 %), a najniższą powiat 
bydgoski (12,2 %); wśród miast na 
prawach powiatu najwyższy wskaźnik 
odnotowano w Grudziądzu (21,5 %),  
a najniższy w Bydgoszczy (7,3 %). 

 
W ciągu dwunastu miesięcy 

2009 r. do urzędów pracy wpłynęło 

56,4 tys. ofert pracy, tj. o 13,2 % mniej 

niż w analogicznym okresie 2008 r. 

Spośród wszystkich ofert 31,5 % obej-

mowało staże (przed rokiem 17,6 %), 

10,5 % – dotyczyło prac społecznie 

użytecznych (wobec 9,2 %), 2,2 % były 

to oferty skierowane do osób niepełno-

sprawnych (2,1 % w ub. roku), a 0,9 % 

ofert skierowanych było do osób, które 

w okresie ostatnich 12 miesięcy ukoń-

czyły naukę (wobec 0,8 %). Przeciętna 

liczba bezrobotnych przypadająca na  

1 ofertę pracy w końcu grudnia 2009 r. 

wyniosła w województwie kujawsko-pomorskim 117 osób (w kraju było to 89 bezrobotnych) i była wyższa od 

notowanej w grudniu 2008 r. (wówczas na 1 ofertę przypadało średnio 107 bezrobotnych). 

TABL. 4  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI I OFERTY PRACY WEDŁUG POWIATÓW 
Stan w dniu 31 XII 2009 r. 

Bezrobotni zarejestrowani 

z liczby ogółem 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

kobiety bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas 
niepracujący 

w okresie 
12 miesięcy
od ukończe-

nia nauki 

Stopa 
bezrobocia 

w % 

Oferty pracy
 (w ciągu 
miesiąca) 

W O J E W Ó D Z T W O  134127 72105 104279 24145 7466 15,8 2190 

Podregion bydgosko- 
-toruński ........................  30279 15487 23178 4011 1937 9,1 629 

Powiaty:        
bydgoski .........................  4363 2299 3433 701 312 12,2 153 
toruński ..........................  5889 3008 4089 991 285 17,2 18 

Miasta na prawach powiatu:        
Bydgoszcz ......................  12374 6371 9678 1374 789 7,3 298 
Toruń .............................  7653 3809 5978 945 551 8,3 160 

Podregion grudziądzki ....  39517 21605 30578 7025 2266 19,3 668 

Powiaty:        
brodnicki .........................  4672 2679 3770 871 452 15,0 45 
chełmiński ......................  3699 2007 2747 574 175 20,8 77 
golubsko-dobrzyński ......  3328 1682 2464 773 195 19,4 67 
grudziądzki .....................  3607 2011 2751 683 196 24,1 40 
sępoleński ......................  3454 1892 2554 626 189 22,7 75 
świecki ...........................  6809 3830 5726 1323 435 17,3 66 
tucholski .........................  3140 1715 2328 669 262 18,0 45 
wąbrzeski .......................  2642 1393 1960 473 99 19,6 42 

Miasto na prawach powiatu:        
Grudziądz .......................  8166 4396 6278 1033 263 21,5 211 
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W 2009 r. z funduszu pracy wydatkowano 539,0 mln zł i było to więcej niż w analogicznym okresie ub. roku 

o 33,1 %. Znaczna część tych środków została przeznaczona na: 

 zasiłki dla bezrobotnych – 41,2 % ogółu wydatków (37,9 % przed rokiem); 

 dodatki aktywizacyjne – 1,6 % (wobec 1,7 %); 

 programy na rzecz promocji zatrudnienia – 53,3 % ogółu (wobec 56,0 %); 
w tym najwięcej na:  

• stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 18,1 % wszystkich wydatków (wobec 
21,3 %); 

• roboty publiczne – 8,3 % (wobec 10,1 %); 
• środki na podjęcie działalności gospodarczej – 10,8 % (wobec 8,9 %). 
• prace interwencyjne – 2,3 % (wobec 3,4 % w 2008 r.). 

 
 
 

Opracowanie merytoryczne: Dorota Malicka – Ośrodek Statystki Rynku Pracy (tel. 052 36 69 369). 
Redakcja techniczna, skład i grafika komputerowa: 

Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji; 

e-mail: InformatoriumUSBDG@stat.gov.pl 

TABL. 4  BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI I OFERTY PRACY WEDŁUG POWIATÓW (dok.) 
  Stan w dniu 31 XII 2009 r. 

Bezrobotni zarejestrowani 
z liczby ogółem 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem kobiety bez prawa 

do zasiłku 
dotychczas 

niepracujący 

w okresie 
12 miesięcy
od ukończe-

nia nauki 

Stopa 
bezrobocia 

w % 

Oferty pracy
 (w ciągu 
miesiąca) 

Podregion włocławski .....  64331 35013 50523 13109 3263 20,6 893 

Powiaty:        
aleksandrowski ...............  3668 1814 2763 518 62 16,6 62 
inowrocławski .................  14126 8002 10797 2441 787 21,0 241 
lipnowski ........................  6621 3452 5365 2107 324 24,4 106 
mogileński ......................  3798 2275 2854 746 251 20,6 43 
nakielski .........................  6264 3371 4427 1128 374 21,8 55 
radziejowski ...................  3687 1858 3119 1133 274 20,6 95 
rypiński ...........................  3689 2131 2841 857 308 19,6 50 
włocławski ......................  7768 4025 6257 1902 271 23,7 44 
żniński ............................  5554 3239 4148 924 325 22,4 64 

Miasto na prawach powiatu:        
Włocławek ......................  9156 4846 7952 1353 287 16,8 133 

TABL. 5. WYDATKI FUNDUSZU PRACY  
W ciągu roku 

2008 2009 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

w tys. zł 2007=100 w tys. zł 2008=100 

Ogółem ..................................... 404792,7 103,7 538960,1 133,1 
w tym:     

Zasiłki dla bezrobotnych ........... 153261,2 84,6 222299,2 145,0 
Dodatki aktywizacyjne .............. 6805,4 165,2 8648,0 127,1 
Programy na rzecz promocji 
  zatrudnienia ............................ 226869,8 119,1 287019,0 126,5 

w tym:     
   środki na podjęcie działalności 
     gospodarczej ....................... 36068,4 126,6 57952,2 160,7 
   koszty szkoleń ....................... 17644,7 117,3 24771,3 140,4 
   prace interwencyjne ............... 13721,8 82,5 12663,9 92,3 
   roboty publiczne ..................... 41017,4 120,1 44692,9 109,0 
   stypendia i składki na ubez 
     pieczenia społeczne ............. 86228,0 128,5 97356,6 112,9 


