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W 2016 r. województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak 

w całym kraju, w ostatnim roku polepszyła się sytuacja na rynku 

pracy, jednak pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego 

nadal jesteśmy jednym z województw o najwyższym jej poziomie.  

W końcu grudnia 2016 r. w powiatowych urzędach pracy za-

rejestrowanych było 98,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 8,7 tys.  

(o 8,1%) mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. (w kraju w tym 

samym czasie notowano spadek o 14,6%). Osoby zarejestrowane 

nieposiadające pracy z województwa kujawsko-pomorskiego sta-

nowiły 7,4% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Polsce. 

W końcu grudnia 2016 r., podobnie jak w latach poprzed-

nich, większą część zbiorowości bezrobotnych, bo 56,7 tys. osób 

(57,5% udziału) stanowiły kobiety (w 2015 r. było ich 56,3%,  

w kraju w 2016 r. – 53,3%). Wśród pozostałych województw wyż-

szy odsetek 

kobiet w ogól-

nej liczbie bez-

robotnych niż 

w kujawsko- 

-pomorskim 

zanotowano  

w wojewódz-

twach pomor-

skim (60,0%) 

oraz wielkopolskim (58,8%). W skali roku liczba bezrobot-

nych mężczyzn zmniejszyła się o 10,8%, a kobiet o 6,1%. 

Udział osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi 

w całej populacji bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. 

wyniósł 47,3%, a ich liczba (46,6 tys. osób) zmniejszyła 

się w skali roku o 7,9%.  

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w po-

wiatowych urzędach pracy na koniec grudnia 2016 r. 

prawo do zasiłku posiadało 15,3 tys. osób, co stanowiło 

15,5% ogółu bezrobotnych; liczebność tej grupy bezro-

botnych zmalała w skali roku o 10,9%.  

Informacje dotyczące osób bezrobotnych zareje-

strowanych w powiatowych urzędach pracy opraco-

wane zostały z uwzględnieniem danych zawartych  

w sprawozdawczości Ministerstwa Rodziny, Pracy  

i Polityki Społecznej (formularz MPiPS-01 z załączni-

kami 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 2015 r., poz. 149, z późniejszymi zmia-

nami). 

Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć oso-

bę (także cudzoziemca – członka rodziny obywatela 

polskiego), która m. in. ukończyła 18 lat, nie osiągnęła 

wieku emerytalnego, jest osobą niezatrudnioną i nie-

wykonującą 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 poło-

wie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, 

z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do 

egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nau-

czania tej szkoły) lub szkół wyższych na studiach nie-

stacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powia-

towym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi wyłącze-

niami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi  

w ustawie. 

TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane w 2016 r. 
 Stan w dniu 31 XII   

WYSZCZEGÓLNIENIE Polska 

Woje-
wództwo 
kujawsko- 

-pomorskie 

Bezrobotni zarejestrowani w tys. 1335,2 98,5 

2015=100 85,4 91,9 

Z liczby ogółem w %:     

kobiety  ..................................  53,3 57,5 

mieszkający na wsi  ................  45,2 47,3 

długotrwale bezrobotni  ........  56,0 59,3 

bez kwalifikacji zawodowych 30,7 35,9 

do 25 roku życia  ....................  13,4 14,4 

powyżej 50 roku życia  ...........  28,2 25,7 

Stopa bezrobocia w %  ..............  8,3 12,1 

Nowo zarejestrowani w tys.  
(w ciągu roku)  .........................  2169,8 152,7 

Wyrejestrowani w  tys.   
(w ciągu roku)  .........................  2398,0 161,4 

Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych na 1 ofertę pracy  ......  21 30 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz
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W 2016 r. zarejestrowało się 152,7 tys. nowych bezrobotnych, tj. o 9,0% mniej niż w 2015 r. Wśród 

nowo zarejestrowanych bezrobotnych kobiety stanowiły 49,6% (wobec 49,0% w ub. roku), osoby rejestru-

jące się po raz kolejny – 86,1% (wobec 85,6%), a dotychczas niepracujący – 13,6% tej populacji (wobec 

15,4%). Najwięcej nowych rejestracji bezrobotnych odnotowano w styczniu 2016 r. (15,5 tys. osób), nato-

miast najmniej w lipcu (10,9 tys. osób).  

W 2016 r. z ewidencji urzędów pracy w województwie ku-

jawsko-pomorskim wyłączono 161,4 tys. bezrobotnych, czyli  

o 14,0% mniej niż przed rokiem. W tym czasie z rejestru wykre-

ślono z powodu podjęcia pracy 84,8 tys. bezrobotnych (52,5% 

ogółu wszystkich wyrejestrowanych; wobec 48,3% w 2015 r.),  

w tym 3,0  tys. osób podjęło prace interwencyjne (o 16,7% 

mniej niż przed rokiem), a 4,9 tys. osób zatrudniono przy robotach publicznych (o 11,4% mniej). Z kolei 

28,5 tys., czyli 17,7% ogółu wyrejestrowanych stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy 

(w 2015 r. było to 20,2%). Najwięcej osób bezrobotnych wyrejestrowało się w kwietniu 2016 r. (17,6 tys.), 

a najmniej w styczniu (9,1 tys.).  

Biorąc pod uwagę czas pozosta-

wania bez pracy, w końcu grudnia 

2016 r. we wszystkich grupach zano-

towano spadek liczby zarejestrowa-

nych bezrobotnych w odniesieniu do 

poprzedniego roku. Najliczniejszą 

grupę bezrobotnych stanowiły oso-

by, które bezskutecznie poszukiwały 

zatrudnienia dłużej niż rok – 41,3 

tys. osób, co stanowiło 41,9% udzia-

łu (na koniec grudnia 2015 r. stano-

wiły one 39,9% wszystkich bezrobot-

nych).  

W analizowanym okresie zwięk-

szył się również odsetek zarejestro-

wanych bezrobotnych od 6 do 12 

miesięcy włącznie z 15,5% do 16,4% na koniec grudnia 2016 r. Udział bezrobotnych zarejestrowanych we-

dług czasu pozostawania bez pracy w przedziałach czasowych kształtował się następująco:  

 zarejestrowani do 1 miesiąca – udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 8,9% (wobec 10,1% 

przed rokiem), 

 od 1 do 3 miesięcy – 18,6% (wobec 19,7%), 

 od 3 do 6 miesięcy – 14,2% (wobec 14,8%), 

 od 6 do 12 miesięcy – 16,4% (wobec 15,5%), 

 od 12 do 24 miesięcy – 16,9% (wobec 15,0%), 

 powyżej 24 miesięcy – 25,0% (wobec 24,8%).  

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 naj-

liczniejszą grupę (27,9% ogółu bezrobotnych; wobec 27,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego),  

a wraz z osobami w wieku 18–24 lata stanowiły znaczną część zarejestrowanych bezrobotnych (42,3%;  

w końcu grudnia 2015 r. było to 43,2%). Zwiększył się odsetek osób w grupie wiekowej: 35–44 lata, które 

Bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych ozna-

cza bezrobotnego nie posiadającego kwalifikacji do 

wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczo-

nych dyplomem, świadectwem, lub innym dokumen-

tem uprawniającym do wykonywania zawodu. 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz
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w 2016 r. stanowiły 23,0% ogółu (wobec 22,0% poprzednio), 25–34 lata – 27,9% (wobec 27,3%) oraz po-

wyżej 55 roku życia – 16,2% (wobec 15,8% w 2015 r.).  

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim nie zmieniła się 

znacząco w porównaniu z 2015 r. Większość bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych 

urzędów pracy w końcu grudnia 2016 r. to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Ludność z wykształce-

niem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym stanowiła najliczniejszą grupę bezrobot-

nych, tj. 33,0% ogółu bezrobotnych (przed rokiem było to 32,9%), a osoby, które ukończyły szkołę zasadni-

czą zawodową – 29,4% udziału (wobec 29,9%). Odsetek bezrobotnych tych dwóch grup w województwie 

kujawsko-pomorskim wyniósł 62,3% (wobec 62,8%) i był najwyższy z notowanych w innych wojewódz-

twach. Podobnie jak w ubiegłym roku wykształceniem średnim ogólnokształcącym legitymowało się 9,9% 

bezrobotnych zarejestrowanych w województwie kujawsko-pomorskim, a policealnym lub średnim zawo-

dowym – 19,1% (wobec 18,9%). Osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym na koniec grudnia 2016 r. 

stanowiły 8,7% ogółu (wobec 8,4% w końcu grudnia 2015 r.).  

http://www.stat.gov.pl/bydgosz
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Biorąc pod uwagę staż pracy, najliczniejszymi grupami bezrobotnych w końcu grudnia 2016 r. byli 

pozostający bez pracy ze stażem pracy od roku do 5 lat włącznie – 24,8% ogółu (przed rokiem 24,0%) oraz 

ze stażem do 1 roku – 18,1% (wobec 17,0%). Osoby ze stażem pracy od 5 do 10 lat stanowiły 15,8% 

(wobec 15,4% w 2015 r.), a ze stażem od 10 do 20 lat – 15,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 

(wobec 15,5%). Najmniej było bezrobotnych ze stażem powyżej 20 lat pracy – 12,2% (wobec 13,5%), zaś 

osoby bez stażu pracy stanowiły 13,6% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (wobec 14,6%  

w 2015 r.).  

TABL. 2. Wybrane kategorie bezrobotnych zarejestrowanych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  
w latach 2015–2016 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani 

w liczbach 
bezwzględnych 

w % ogółem 
w liczbach 

bezwzględnych 
w % ogółem 2015=100 

2015 2016 

Ogółem bezrobotni  ..................  107255 100,0 98522 100,0 91,9 

w tym:           

do 30 roku życia  ..................  31967 29,8 27697 28,1 86,6 

   w tym do 25 roku życia  ....  16977 15,8 14167 14,4 83,4 

długotrwale bezrobotni  ......  63149 58,9 58450 59,3 92,6 

powyżej 50 roku życia  .........  27631 25,8 25295 25,7 91,5 

posiadający co najmniej 1 

dziecko do 6 roku życia  ....  18823 17,5 19057 19,3 101,2 

niepełnosprawni  .................  5080 4,7 4561 4,6 89,8 

TABL. 3. Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia rejestrowanego oraz oferty pracy według miesięcy  
w latach  2015–2016 
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 

2015 2016 

I  ...........................................  16,1 13,8 15528 9065 5537 3962 29 

II  ..........................................  16,0 13,9 13742 12711 8304 5026 23 

III  .........................................  15,5 13,5 13349 16906 9415 5514 20 

IV  .........................................  14,9 13,0 12667 17646 8811 5676 19 

V  ..........................................  14,2 12,6 11106 14807 7352 5128 20 

VI  .........................................  13,6 12,2 10985 14599 8949 6435 15 

VII  ........................................  13,4 11,9 10929 13377 7446 5925 16 

VIII  .......................................  13,1 11,8 11141 12014 8208 5997 16 

IX  .........................................  13,0 11,7 14119 14734 8773 6608 14 

X  ..........................................  12,8 11,6 12866 14024 7178 5023 19 

XI  .........................................  12,9 11,7 12637 11225 6165 5215 18 

XII  ........................................  13,2* 12,1 13630 10324 4481 3275 30 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz
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Pod koniec grudnia 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowanych było 85,2 tys. 

bezrobotnych poprzednio pracujących (spadek w skali roku o 7,0%), z czego 3,5 tys. osób zwolniono  

z przyczyn dotyczących zakładów pracy (o 17,7% mniej niż przed rokiem). Grupy te stanowiły odpowiednio 

86,4% i 3,6% ogółu bezrobotnych (poprzednio było to 85,4% i 4,0%). 

Pod względem rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej bezrobotnych pracowało w naj-

większej sekcji przemysłu, tj. w przetwórstwie przemysłowym – 17,0 tys. (20,0% bezrobotnych poprzednio 

pracujących; przed rokiem 20,6%) oraz w handlu, naprawie pojazdów samochodowych – 16,4 tys. (19,2%; 

przed rokiem 18,9%).  

Wśród bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytua-

cji na rynku pracy znaczącymi grupami były osoby długotrwale 

bezrobotne – 59,3% ogólnej liczby bezrobotnych (przed rokiem 

58,9%) oraz bezrobotni do 30 roku życia – 28,1% (wobec 

29,8%). Bezrobotni powyżej 50 roku życia stanowili 25,7% ogółu 

bezrobotnych (wobec 25,8%) bezrobotni posiadający, co naj-

mniej 1 dziecko do 6 roku życia – 19,3% (wobec 17,5%), osoby 

do 25 roku życia – 14,4% (wobec 15,8%), a osoby niepełno-

sprawne – 4,6% (wobec 4,7% w 2015 r.).  

Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2016 r. 

wyniosła 12,1%, co oznacza spadek w skali roku o 1,1 p. proc.  

W kraju wskaźnik ten wyniósł 8,3%, czyli był o 3,8 p. proc. niższy 

od notowanego w województwie. Kujawsko-Pomorskie znalazło 

się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz po 

województwie warmińsko-mazurskim (14,2%).  

Spośród powiatów największą stopą bezrobocia wyróżniał 

się powiat włocławski (22,2%), a najniższą powiat bydgoski 

(8,0%); wśród miast na prawach powia-

tu najwyższy wskaźnik odnotowano we 

Włocławku (16,0%), a najniższy w Byd-

goszczy (4,8%).  
W 2016 r. do urzędów pracy wpły-

nęło 90,6 tys. ofert pracy, czyli wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 

tj. o 4,9% mniej niż w analogicznym 

okresie 2015 r. Spośród wszystkich 

ofert pracy 73,4 tys. dotyczyło zatrud-

nienia lub innej pracy zarobkowej 

(81,0% udziału w ogólnej liczbie ofert 

pracy), 17,2 tys. – aktywizacji zawodo-

wej (19,0% udziału), w tym 13,6 tys. 

obejmowało staże (15,0% udziału przed 

rokiem 21,1%), a 3,6 tys. – dotyczyło 

prac społecznie użytecznych (3,9% 

udziału, wobec 4,3%). Do osób niepeł-

nosprawnych skierowano 3,8 tys. ofert 

(4,2% udziału, wobec 3,8%), a do osób, 

które w okresie ostatnich 12 miesięcy 

ukończyły naukę – 0,1 tys. (0,1% udziału, 

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 przygo-

towania zawodowego dorosłych. 

Stopę bezrobocia rejestrowanego obliczono 

jako stosunek liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. 

bez osób odbywających czynną służbę wojskową oraz 

pracowników jednostek budżetowych prowadzących 

działalność w zakresie obrony narodowej i bezpie-

czeństwa publicznego. Stopa bezrobocia podawana 

jest z uwzględnieniem pracujących w gospodar-

stwach indywidualnych w rolnictwie (będących skła-

dową cywilnej ludności aktywnej zawodowo) wysza-

cowanych na podstawie wyników spisów. 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz


 

  h t t p : / / b y d g o s z c z . s t a t . g o v . p l /   6 

Bezrobocie rejestrowane w 2016 r. 

wobec 0,2%). W końcu grudnia 2016 r. na 1 ofertę pracy w województwie kujawsko-pomorskim przypada-

ło 30 bezrobotnych (w kraju było to 21 bezrobotnych), czyli korzystniej niż rok wcześniej (wówczas  

na 1 ofertę przypadało średnio 36 bezrobotnych). 

TABL. 4  Bezrobocie rejestrowane według podregionów i powiatów w 2016 r. 
    Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Bezrobotni zarejestrowani 

Stopa 
bezrobocia 

w % 

Oferty pracy 
 (w ciągu 

roku) ogółem 

z liczby ogółem 

kobiety bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas 
niepracujący 

w okresie 
12 miesięcy 
od ukończe-

nia nauki 

W O J E W Ó D Z T W O  ....  98522 56684 83255 13371 3525 12,1 90619 

Podregion bydgosko- 
-toruński  ........................  21521 12085 18036 1987 657 6,5 32930 

Powiaty:               
bydgoski  ........................  3152 1811 2655 355 104 8,0 3621 
toruński  .........................  4788 2840 3879 661 183 14,1 4681 

Miasta na prawach powiatu:               
Bydgoszcz  ......................  8012 4382 6674 529 180 4,8 17545 
Toruń  ............................  5569 3052 4828 442 190 6,1 7083 

Podregion grudziądzki  .....  19871 12051 17031 2509 729 13,6 17453 

Powiaty:               
brodnicki  .......................  3080 1906 2731 397 152 10,0 3394 
chełmiński  .....................  2802 1701 2376 330 99 15,9 2427 
golubsko-dobrzyński  .....  2493 1529 2130 442 110 13,9 2114 
grudziądzki  ....................  2388 1427 1998 246 79 16,3 1745 
rypiński  ..........................  2351 1554 1965 379 88 14,0 2135 
wąbrzeski  ......................  2223 1360 1868 336 91 16,5 1691 

Miasto na prawach powiatu:               
Grudziądz  ......................  4534 2574 3963 379 110 13,1 3947 

Podregion inowrocławski 21182 12457 17043 2591 785 16,2 16776 

Powiaty:               

inowrocławski  ...............  10446 5925 8515 1338 386 17,1 7672 

mogileński  .....................  2388 1535 1877 283 115 14,0 2490 

nakielski  ........................  4406 2543 3528 516 140 15,9 3898 

żniński  ...........................  3942 2454 3123 454 144 15,9 2716 

Podregion świecki  ............  8706 5183 7351 1150 369 13,2 7187 

Powiaty:               

sępoleński  .....................  2470 1445 1958 309 99 17,5 2234 

świecki  ..........................  3533 2174 3153 415 150 10,4 3561 

tucholski  ........................  2703 1564 2240 426 120 15,2 1392 

Podregion włocławski  ......  27242 14908 23794 5134 985 19,0 16273 

Powiaty:               

aleksandrowski  .............  3363 1708 2843 505 133 17,1 2586 

lipnowski  .......................  5383 3100 4551 1474 280 20,8 3858 

radziejowski  ..................  3279 1792 2892 713 149 20,8 2245 

włocławski  .....................  7405 4045 6566 1509 254 22,2 3622 

Miasto na prawach powiatu:               

Włocławek  ....................  7812 4263 6942 933 169 16,0 3962 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz
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Bezrobocie rejestrowane w 2016 r. 

 W 2016 r. z funduszu pracy wydatkowano 509,9 mln zł,  

a znaczna część tych środków została przeznaczona na: 

 zasiłki dla bezrobotnych – 34,1% ogółu wydatków, 

 dodatki aktywizacyjne – 1,8%, 

 programy na rzecz promocji zatrudnienia – 60,5% ogółu, 

w tym najwięcej na:  

 staże – 18,1% wszystkich wydatków, 

 dofinansowanie podejmowania działalności gospodar-

czej – 8,5%, 

 refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy – 6,8%, 

 roboty publiczne – 7,7%, 

 prace interwencyjne – 3,9%, 

 szkolenia – 2,3%. 

 

 

Autor opracowania: Dorota Malicka (tel. 52 3669 369) Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy  
– pod kierunkiem dra Dominika Śliwickiego 

Redakcja techniczna, skład i grafika komputerowa: Anna Nakielska, Jacek Pruski 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – pod kierunkiem Małgorzaty Rybak 

Informatorium: e-mail InformatoriumUSBDG@stat.gov.pl, tel. 52 3669 400 

Oferty pracy (wolne miejsca pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej) są to zgłoszone przez praco-

dawców do powiatowego urzędu pracy: 

– co najmniej jedno wolne miejsce zatrudnienia 

lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie 

lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezie-

niu odpowiedniego pracownika, 

– miejsca aktywizacji zawodowej przyjęte do 

realizacji, m.in. stażu, przygotowania zawodowego 

dorosłych, prac społecznie użytecznych. 

http://www.stat.gov.pl/bydgosz

