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Informacje dotyczące osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy opracowane zostały 
z uwzględnieniem danych zawartych w sprawozdawczości Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (formularz MPiPS-01 
z załącznikami oraz MPiPS-02). 

Dane o bezrobociu rejestrowanym prezentuje się zgodnie z ustawą z dnia 20 IV 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 674, z późniejszymi zmianami). 

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat, nie osiągnęła wieku emerytalnego, jest 
osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym 
wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest osobą niepełnosprawną – zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej 
w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą 
do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowa-
ną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrud-
nienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi wyłączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie. 

Długotrwale bezrobotni są to osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 
12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego doro-
słych. 

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych oznacza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym 
dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 

Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych do liczby cywilnej 
ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Stopa bezrobocia podawana jest z uwzględnieniem pracujących w gospodar-
stwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych 
na podstawie wyników spisów. 

Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsce aktywizacji zawodowej) są to zgłoszone przez pracodawców do powia-
towego urzędu pracy: 
– co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności 

w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika, 
– miejsca aktywizacji zawodowej, przyjętego do realizacji, takiego jak staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, praca 

społecznie użyteczna. 

 

*  *  * 
W województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, w ostatnim roku polepszyła się sy-

tuacja na rynku pracy, jednak pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego nadal jesteśmy jednym  
z województw o najwyższym jej poziomie.  

W końcu grudnia 2014 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 127,1 tys. osób bezro-
botnych, tj. o 23,0 tys. mniej (o 15,3%) niż w analogicznym okresie 2013 r. (w kraju w tym samym czasie no-
towano spadek o 15,4%). Osoby zarejestrowane nieposiadające pracy z województwa kujawsko-pomorskiego 
stanowiły 7,0% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. 

W końcu grudnia 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, większą część zbiorowości bezrobot-
nych, bo 70,1 tys. osób (55,1% udziału) stanowiły kobiety (w 2013 r. było ich 53,9%, w kraju – 51,5%). 
Wśród pozostałych województw wyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych niż w kujawsko- 
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-pomorskim zanotowano w województwach wielkopolskim (56,6%) oraz pomorskim (55,9%). W skali roku 
liczba bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła się o 17,5%, a kobiet o 13,5%. 

Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi w całej populacji bezrobotnych w końcu grudnia 
2014 r. wyniósł 46,6%, a ich liczba (59,2 tys. osób) zmniejszyła się w skali roku o 13,8%.  

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy na koniec grudnia 2014 r. 
prawo do zasiłku posiadało 19,2 tys. osób, co stanowiło 15,1% ogółu bezrobotnych; liczebność tej grupy 
bezrobotnych zmalała w skali roku o 17,1%. 

W 2014 r. zarejestrowało się 174,5 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 7,4% mniej niż w 2013 r. Wśród 
nowo zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 48,9% (wobec 47,7% w ub. roku), osoby rejestru-
jące się po raz kolejny – 84,8% (wobec 82,8%), a dotychczas niepracujący – 17,6% tej populacji (analogicz-

nie jak w roku poprzednim). Najwięcej nowych rejestra-
cji bezrobotnych odnotowano w grudniu 2014 r. (18,5 
tys. osób), natomiast najmniej w czerwcu (11,2 tys. 
osób). 

W ciągu dwunastu miesięcy 2014 r. z ewidencji 
urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim 
wyłączono 198,2 tys. bezrobotnych, czyli o 5,9% więcej 
niż przed rokiem. W tym czasie z rejestru wykreślono  
z powodu podjęcia pracy 89,7 tys. bezrobotnych (45,3% 
ogółu wszystkich wyrejestrowanych; wobec 47,4%  
w 2013 r.), z czego 2,1  tys. osób podjęło prace inter-
wencyjne (o 7,3% mniej niż przed rokiem), a przy robo-
tach publicznych zatrudniono 4,1 tys. osób (o 14,4% 
mniej). Z kolei 48,7 tys. czyli 24,5% ogółu wyrejestrowa-
nych stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości 
do pracy (w 2013 r. było to 24,6%). Najwięcej osób bez-
robotnych wyrejestrowało się w kwietniu 2014 r. (20,2 
tys.), a najmniej w styczniu (11,4 tys.).  

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, w końcu grudnia 2014 r. we wszystkich grupach wie-
kowych zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego roku. 
Najliczniejszą grupę bezrobotnych 
stanowiły osoby, które bezskutecznie 
poszukiwały zatrudnienia dłużej niż 
rok – 42,2% udziału (na koniec grud-
nia 2013 r. stanowiły one 39,9% 
wszystkich bezrobotnych). 

W analizowanym okresie zwiększył się 
odsetek zarejestrowanych bezrobot-
nych do 3 miesięcy włącznie z 25,5% 
w 2013 r. do 28,4% obecnie. Udział 
bezrobotnych zarejestrowanych  
w przedziałach czasowych kształtował 
się następująco:  

 
 
 

TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane  
Stan w dniu 31 XII 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Polska 

Woje-
wództwo 
kujawsko-

-pomorskie 

Bezrobotni zarejestrowani w tys. 1825,2 127,1
2013=100 84,6 84,7

Z liczby ogółem w%:  
kobiety  ..................................  51,5 55,1
mieszkający na wsi  ................  44,5 46,6
długotrwale bezrobotni  ........  57,7 61,2
bez kwalifikacji zawodowych  30,2 34,5
do 25 roku życia  ....................  16,5 17,4
powyżej 50 roku życia  ...........  26,0 24,7

Stopa bezrobocia w%  ...............  11,5 15,7
Nowo zarejestrowani w tys.  

(w ciągu roku) .........................  2452,8 174,5
Wyrejestrowani w  tys.   

(w ciągu roku) .........................  2786,2 198,2
Liczba zarejestrowanych bezro-

botnych na 1 ofertę pracy  ......  46 43
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 zarejestrowani do 1 miesiąca – udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 10,0% (przed 
rokiem 8,6%), 

 od 1 do 3 miesięcy – 18,3% (wobec 16,9%), 
 od 3 do 6 miesięcy – 14,0% (wobec 16,5%), 
 od 6 do 12 miesięcy – 15,4% (wobec 18,1%), 
 od 12 do 24 miesięcy – 17,6% (wobec 18,6%), 
 powyżej 24 miesięcy – 24,7% (wobec 21,3%). 

 

Analizując sytuację pod względem wieku bezrobotnych zauważa się, że podobnie jak w ostatnich la-
tach problem bezrobocia dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Osoby w wieku 25–34 lata tworzyły 
najliczniejszą grupę (27,6% ogółu bezrobotnych; wobec 28,1% w analogicznym okresie roku poprzednie-
go), a wraz z osobami w wieku 18–24 lata stanowiły blisko połowę zarejestrowanych bezrobotnych 
(45,0%; w końcu grudnia 2013 r. było to 47,5%). Zwiększył się odsetek osób w grupie wiekowej: 35–44 
lata, które w 2014 r. stanowiły 21,9% ogółu (wobec 21,2% poprzednio), 45–54 lata – 18,9% (wobec 18,8%) 
oraz powyżej 55 roku życia  – 14,2% (wobec 12,4% w 2013 r.). 

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim nie zmieniła się 
znacząco w porównaniu z 2013 r. Większość bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych 
urzędów pracy w końcu grudnia 2014 r. to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Ludność z wykształce-
niem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym stanowiła najliczniejszą grupę bezrobot-
nych, tj. 32,5% ogółu bezrobotnych (przed rokiem było to 32,0%), a osoby, które ukończyły szkołę zasadni-
czą zawodową – 30,4% udziału (wobec 31,0%). Odsetek bezrobotnych tych dwóch grup w województwie 
kujawsko-pomorskim wyniósł 62,9% (wobec 63,0%) i był najwyższy z notowanych w innych wojewódz-
twach. Wykształceniem średnim ogólnokształcącym legitymowało się 9,7% bezrobotnych zarejestrowa-
nych w województwie kujawsko-pomorskim (9,8% w ub. roku), a policealnym lub średnim zawodowym  
– 19,3% (wobec 19,4%). Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym na koniec grudnia 2014 r. stanowiły 
8,2% ogółu (wobec 7,8% w końcu grudnia 2013 r.).  
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Biorąc pod uwagę staż pracy, najliczniejszymi grupami bezrobotnych w końcu grudnia 2014 r. byli  
pozostający bez pracy ze stażem pracy od roku do 5 lat włącznie – 23,9% ogółu (przed rokiem 24,3%) oraz 
ze stażem do 1 roku – 15,9% (wobec 15,0%). Osoby ze stażem pracy od 10 do 20 lat stanowiły 15,5% (ana-
logicznie jak w 2013 r.), a ze stażem od 5 do 10 lat – 15,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych (analo-
gicznie jak w 2013 r.). Najmniej było bezrobotnych ze stażem powyżej 20 lat pracy – 13,7% (analogicznie 
jak w 2013 r.), zaś osoby bez stażu pracy stanowiły 15,8% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
(wobec 16,3% pod koniec grudnia 2013 r.). 

Pod koniec grudnia 2014 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 107,0 tys. 
bezrobotnych poprzednio pracujących (spadek w skali roku o 14,8%), z czego 5,4 tys. osób zwolniono  
z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 17,4% mniej niż przed rokiem). Grupy te stanowiły 84,2% i 4,3% 
ogółu bezrobotnych (poprzednio było to odpowiednio 83,7% i 4,4%). 

Pod względem rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej bezrobotnych pracowało w naj-
większej sekcji przemysłu, tj. w przetwórstwie przemysłowym – 23,1 tys. (21,6% bezrobotnych poprzednio 
pracujących; przed rokiem 22,4%) oraz w handlu, naprawie pojazdów samochodowych – 20,4 tys. (19,0%; 
przed rokiem 19,2%).  

TABL. 2. Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w latach 2013–2014  
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani 

2013 2014 

w liczbach 
bezwzględnych 

w % ogółem 
w liczbach 

bezwzględnych 
w % ogółem 2013=100 

Ogółem bezrobotni ...................  150145 100,0 127111 100,0 84,7 

w tym:      

do 25 roku życia ...................  29139 19,4 22156 17,4 76,0 

długotrwale bezrobotni  .......  85935 57,2 77740 61,2 90,5 

powyżej 50 roku życia  .........  33859 22,6 31351 24,7 92,6 

niepełnosprawni  ..................  6504 4,3 6026 4,7 92,7 
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Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy znaczącymi grupami były 
osoby długotrwale bezrobotne – 61,2% ogólnej liczby bezrobotnych (przed rokiem 57,2%) oraz bezrobotni 
powyżej 50 roku życia – 24,7% (wobec 22,6%). Bezrobotni do 25 roku życia stanowili 17,4% ogółu bezro-
botnych (wobec 19,4%), a osoby niepełnosprawne – 4,7% (wobec 4,3%).  

TABL. 3. Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia rejestrowanego oraz oferty pracy według miesięcy
w latach  2013–2014 
Stan w dniu 31 XII 

MIESIĄCE 
Stopa bezrobocia w% 

Nowo 
zarejestro-

wani  
w miesiącu 

Wyreje-
strowani  

w miesiącu 

Oferty 
pracy  

w miesiącu 

Oferty 
pracy  

w końcu 
miesiąca 

Bezrobotni 
na 1 ofertę 

pracy 

2013 2014 

I  ............................................  19,0 18,8 17972 11441 5948 4093 38 

II  ...........................................  19,3 18,8 12954 13325 6987 4727 33 

III  ..........................................  19,0 18,3 12690 18035 8483 4373 35 

IV  ..........................................  18,6 17,4 12027 20190 6903 4226 34 

V  ...........................................  18,2 16,8 11877 18088 6256 4303 32 

VI  ..........................................  17,7 16,3 11202 16377 5872 4456 30 

VII  .........................................  17,5 16,0 13647 16190 7860 5782 22 

VIII  ........................................  17,4 15,8 13242 14837 7261 6071 21 

IX  ..........................................  17,5 15,7 18091 19684 8251 5907 21 

X  ...........................................  17,4 15,3 16581 19873 7265 4474 28 

XI  ..........................................  17,8 15,4 15678 14635 5071 4229 29 

XII  .........................................  18,2 15,7 18523 15557 3969 2950 43 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w 
końcu grudnia 2014 r. wyniosła 15,7%, 
co oznacza spadek w skali roku o 2,5  
p. proc. W kraju wskaźnik ten wyniósł 
11,5%, czyli był o 4,2 p. proc. niższy od 
notowanego w województwie. Kujawsko-
Pomorskie znalazło się wśród woje-
wództw o najwyższej stopie bezrobocia, 
zaraz po województwie warmińsko-
mazurskim (18,9%). 

Spośród powiatów największą stopą 
bezrobocia wyróżniał się powiat wło-
cławski (25,9%), a najniższą powiat byd-
goski (12,0%); wśród miast na prawach 
powiatu najwyższy wskaźnik odnotowa-
no we Włocławku (18,9%), a najniższy  
w Bydgoszczy (7,5%). 
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TABL. 4  Bezrobocie rejestrowane według podregionów i powiatów
     Stan w dniu 31 XII 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani 

Stopa 
bezrobocia 

w % 

Oferty 
pracy 

 (w ciągu 
roku) 

ogółem 

z liczby ogółem 

kobiety 
bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas 
niepracują-

cy 

w okresie 
12 miesięcy

od ukoń-
czenia nauki 

W O J E W Ó D Z T W O   127111 70078 107893 20065 5498 15,7 80126 

Podregion bydgosko- 
-toruński  ........................  30412 16247 25918 3490 1108 9,4 29229 

Powiaty:        

bydgoski  ........................  4699 2584 4081 673 178 12,0 3278 

toruński  .........................  6169 3447 5026 990 302 18,5 3848 

Miasta na prawach powiatu:        

Bydgoszcz  ......................  12114 6287 10278 1139 356 7,5 16606 

Toruń  .............................  7430 3929 6533 688 272 8,3 5497 

Podregion grudziądzki  .....  34763 19730 29507 5096 1655 18,0 20134 

Powiaty:        

brodnicki  .......................  4073 2446 3574 617 228 13,6 2644 

chełmiński  .....................  3717 2018 3186 432 157 20,9 2189 

golubsko-dobrzyński  .....  3682 2135 3209 795 216 20,9 1793 

grudziądzki  ....................  2968 1679 2504 432 129 21,2 1359 

sępoleński  .....................  3058 1710 2394 440 128 22,0 2424 

świecki  ..........................  5285 3091 4703 802 305 15,5 3324 

tucholski  ........................  3377 1905 2764 577 181 19,2 1481 

wąbrzeski  ......................  2741 1545 2315 430 134 20,3 1323 

Miasto na prawach powiatu:        

Grudziądz  ......................  5862 3201 4858 571 177 17,0 3597 

Podregion włocławski  ......  61936 34101 52468 11479 2735 21,3 30763 

Powiaty:        

aleksandrowski ..............  4584 2281 3912 797 180 22,4 1834 

inowrocławski  ...............  12408 6909 10148 1792 587 20,2 6063 

lipnowski  .......................  6257 3379 5373 1939 308 25,5 3811 

mogileński  .....................  3251 1953 2585 499 188 19,0 2169 

nakielski  ........................  5873 3217 4807 869 273 21,2 3365 

radziejowski  ..................  3701 1919 3262 871 195 23,2 2160 

rypiński  ..........................  3112 1993 2595 600 164 18,6 1977 

włocławski  .....................  8599 4581 7607 2021 354 25,9 2678 

żniński  ...........................  4824 2816 3909 695 227 19,5 3112 

Miasto na prawach powiatu:        

Włocławek  ....................  9327 5053 8270 1396 259 18,9 3594 

W ciągu dwunastu miesięcy 2014 r. do urzędów pracy wpłynęło 80,1 tys. ofert pracy czyli wolnych 
miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 27,9% więcej niż w analogicznym okresie 2013 r. Spośród 
wszystkich ofert pracy 54,9 tys. dotyczyło zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (68,5% udziału w ogól-
nej liczbie ofert pracy), 25,3 tys. – aktywizacji zawodowej (31,5% udziału), w tym 21,4 tys. obejmowało 
staże (26,7% udziału przed rokiem 25,1%), a 3,9 tys. – dotyczyło prac społecznie użytecznych  
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(4,9% udziału, wobec 7,5%). Do osób niepełnosprawnych skierowano 3,0 tys. ofert (3,8% udziału, 9,1%  
w ub. roku), a do osób, które w okresie ostatnich 12 miesięcy ukończyły naukę 0,1 tys. (0,1% udziału,  
wobec 0,3%). W końcu grudnia 2014 r. na 1 ofertę pracy w województwie kujawsko-pomorskim przypada-
ło 43 bezrobotnych (w kraju było to 46 bezrobotnych), czyli korzystniej niż rok wcześniej (wówczas  
na 1 ofertę przypadało średnio 88 bezrobotnych). 

W 2014 r. z funduszu pracy wydatkowano 525,0 mln zł, a znaczna część tych środków została prze-
znaczona na: 

— zasiłki dla bezrobotnych – 41,7% ogółu wydatków, 
— dodatki aktywizacyjne – 2,0%, 
— programy na rzecz promocji zatrudnienia – 53,0% ogółu, w tym najwięcej na:  

 stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu – 22,9% wszystkich wydatków, 
 dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej – 8,6%, 
 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 8,4%, 
 roboty publiczne – 4,9%, 
 koszty szkoleń – 3,2%, 
 prace interwencyjne – 3,0%. 
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