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INFORMACJE SYGNALNE 

30.03.2018 r. Bezrobocie rejestrowane w województwie  
kujawsko-pomorskim w 2017 roku 
 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie 
jak w całym kraju, polepszyła się sytuacja na rynku pracy. 
Jednak pod względem stopy bezrobocia rejestrowanego 
Kujawsko-Pomorskie nadal pozostaje jednym  
z województw o najwyższym jej poziomie. 

 

 

W końcu grudnia 2017 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 81,5 tys. osób 
bezrobotnych, tj. o 17,0 tys. mniej niż w 2016 r. Podobnie jak w latach poprzednich, w końcu 
analizowanego roku, większą część zbiorowości bezrobotnych, bo 59,9% ogólnej ich liczby, 
stanowiły kobiety (w 2016 r. było ich 57,5%). W skali roku liczba bezrobotnych mężczyzn 
zmniejszyła się o 21,8%, a kobiet o 13,9%. 

 

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Bezrobotni zarejestrowani   
z tego: 

98522 81543 82,8 

kobiety 56684 48825 86,1 

mieszkający na wsi 46561 38686 83,1 

posiadający prawo do zasiłku 15267 12912 84,6 

bez kwalifikacji zawodowych 35388 29488 83,3 

Nowo zarejestrowani w ciągu roku 152699 130282 85,3 

Wyrejestrowani w ciągu roku 161432 147261 91,2 

 

Większość bezrobotnych mieszka w miastach. W końcu grudnia 2017 r., podobnie jak rok 
wcześniej, bezrobotni zamieszkujący na wsi stanowili ok. 47% populacji bezrobotnych. Ich 
liczba zmniejszyła się w skali roku o 16,9%.  

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy udział bezrobotnych 
nieposiadających prawa do zasiłku od kilku lat przekracza 80%. Na koniec grudnia 2017 r. 
prawo do zasiłku posiadało 12,9 tys. osób, tj. 15,8% ogółu bezrobotnych (wzrost o 0,3 p. proc. 
w stosunku rocznym). Liczebność tej grupy bezrobotnych zmalała w skali roku o 15,4%. 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim zarejestrowało się 130,3 tys. nowych bezro-
botnych, tj. o 14,7% mniej niż w 2016 r. Wśród nich przeważały osoby rejestrujące się po raz 
kolejny – 85,0% (wobec 86,1% w 2016 r.). W grupie nowo zarejestrowanych osobą wcześniej 
niepracującą był jedynie co 8 bezrobotny. W 2017 r. najwięcej nowych rejestracji bezrobot-
nych odnotowano w styczniu (13,6 tys. osób), natomiast najmniej w czerwcu (9,1 tys. osób).  

W analizowanym roku z ewidencji urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim wy-
łączono 147,3 tys. bezrobotnych. Było to o 8,8% mniej niż przed rokiem. Około połowa wyre-
jestrowań związana była z podjęciem pracy. Natomiast 17,3% ogółu wyrejestrowanych stano-
wiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy (w 2016 r. było to 17,7%). W 2017 r. naj-
więcej osób bezrobotnych wyrejestrowało się w kwietniu 2017 r. (14,9 tys.), a najmniej  
w styczniu (8,9 tys.). 

W końcu grudnia w Polsce za-
rejestrowanych było 1081,7 tys. 
osób bezrobotnych. Osoby za-
rejestrowane nieposiadające 
pracy z województwa  
kujawsko-pomorskiego  
stanowiły 7,5% wszystkich  
bezrobotnych zarejestrowa-
nych w Polsce. 

↓17,2% 
Spadek liczby bezrobotnych  

w stosunku do 2016 r. 
 

Wśród pozostałych woje-
wództw wyższy odsetek  
kobiet w ogólnej liczbie  
bezrobotnych niż w kujaw-
sko-pomorskim zanotowano 
w województwach pomorskim 
(62,3%) oraz wielkopolskim 
(60,8%). W kraju było to 
55,1%. 
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu grudnia 2017 r. wyniosła 10,0%. Było to o 2,0 p. proc. 
mniej niż rok wcześniej. Mimo tego Kujawsko-Pomorskie znalazło się wśród województw o naj-
wyższej stopie bezrobocia, zaraz po województwie warmińsko-mazurskim (11,7%).  

 

Mapa 1. Bezrobotni zarejestrowani oraz stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2017 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

Pod względem rozkładu stopy bezrobocia województwo kujawsko-pomorskie było zróżnico-
wane przestrzennie. Najkorzystniej sytuacja wygląda w stolicach województw. W końcu 2017 r. 
w Bydgoszczy bezrobotni w ogólnej liczbie aktywnych zawodowo stanowili 3,9% – w Toruniu  
– 5,2 %. Niską stopą bezrobocia wykazywał się także powiat bydgoski. Największe obciążenie 
aktywnych zawodowo bezrobotnymi było w południowej części województwa. Na przykład  
w powiecie włocławskim stopa bezrobocia wyniosła 18,7%. W skali roku stopa bezrobocia 
zmniejszyła się we wszystkich powiatach i miastach na prawach powiatu. 

 

Tablica 2. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Bezrobotni w szczególnej sytua-
cji na rynku pracy 

z tego: 
85595 70713 82,6 

do 30 roku życia 27697 21027 75,9 

w tym do 25 roku życia 14167 10122 71,4 

długotrwale bezrobotni 58450 49071 84,0 

powyżej 50 roku życia 25295 20606 81,5 

posiadający co najmniej  
jedno dziecko do 6 roku życia 

19057 17992 94,4 

niepełnosprawni 4561 3595 78,8 

 

Dynamicznie zmieniajacy się rynek pracy wymaga od pracowników doświadczenia  
i kompetencji oraz elastyczności i chęci do zmian, nierzadko przekwalifikowania się. Stawia 
to w trudnej sytuacji zwłaszcza osoby młode oraz osoby starsze, które mimo posiadanego 
doświadczenia także mają problem ze znalezieniem zatrudnienia. Odrębnego wsparcia 
potrzebują też osoby pozostające poza zatrudnieniem w długim okresie, które nierzadko są 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim w końcu grud-
nia 2017 r. stopa bezrobocia 
była wyższa o 3,4 p. proc. 
niż w Polsce. 



 

 

3 

zniechęcone poszukiwaniem pracy i przestały podejmować jakiekolwiek kroki w kierunku 
zatrudnienia. Dodatkowa pomoc wskazana jest również dla osób niepełnosprawnych. 
Wymienione grupy bezrobotnych w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1 kwalifikowane są jako osoby będące w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Przysługuje im pierwszeństwo w skierowaniu do udziału   
w programach specjalnych. 

W Kujawsko-Pomorskiem w końcu 2017 r. bezrobotni ci stanowili 86,7% ogólnej liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych. Było to mniej o 0,2 p. proc. stosunku rocznym. Wśród tej 
grupy bezrobotnych najliczniej reprezentowani byli długotrwale bezrobotni – 69,4%  
w ogólnej liczbie bezrobotnych w szczególnej sytacji na rynku pracy. Względem 2016 r. było to 
więcejo 1,1 p. proc. W tym czasie znacząco, bo o 3,1 p. proc. (do 25,4%), wzrósł też odsetek 
bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia i spadł udział 
bezrobotnych do 30 roku życia – o 2,7 p. proc. (do 29,7%). We wszystkich zaprezentowanych 
kategoriach liczba bezrobotnych spadła w porównaniu z 2016 r. 

 

Wykres 1. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy a 
Stan w dniu 31 XII 

 
Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, w końcu grudnia 2017 r. we wszystkich grupach 
zanotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w odniesieniu do poprzedniego 
roku. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby, które bezskutecznie poszukiwały za-
trudnienia dłużej niż rok – 36,9 tys. osób. Stanowiły one 45,2% wszystkich bezrobotnych (na 
koniec grudnia 2016 r. było to 41,9%).   
 

Wykres 2. Struktura bezrobotnych według wieku 
Stan w dniu 31 XII 

 

                                                           
1 Według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1065 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 jednocześnie kilka 
kryteriów jest wykazana w ogólnej liczbie bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy tylko raz. 
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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. 
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Analizując sytuację bezrobotnych pod względem wieku zauważa się, że podobnie jak  
w ostatnich latach problem bezrobocia dotyka przede wszystkim ludzi młodych. Również  
w 2017 r. osoby w wieku 25–34 lata tworzyły najliczniejszą grupę (28,4% ogółu bezrobotnych), 
a wraz z osobami w wieku 18–24 lata stanowiły 40,8% zarejestrowanych bezrobotnych  
(w końcu grudnia 2016 r. było to 42,3%). 

 

Wykres 3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia i płci 
Stan w dniu 31 XII 

 

Struktura wykształcenia osób bezrobotnych w województwie kujawsko-pomorskim nie zmie-
niła się znacząco w porównaniu z 2016 r. Większość bezrobotnych znajdujących się w reje-
strach powiatowych urzędów pracy w końcu grudnia 2017 r. to osoby o niskim poziomie wy-
kształcenia. Wśród nich zbliżone liczebności stanowili bezrobotni z wykształceniem gimna-
zjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym oraz zasadniczym zawodowym. Odsetek 
bezrobotnych tych dwóch grup w województwie kujawsko-pomorskim wyniósł 61,8% (wobec 
62,3% w 2016 r.) i był najwyższy z notowanych w pozostałych województwach.  

 

Wykres 4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy b 
Stan w dniu 31 XII 

 

Biorąc pod uwagę doświadczenie zawodowe można stwierdzić, że w województwie kujawsko-
pomorskim zdecydowaną większość, bo blisko 90% zarejestrowanych bezrobotnych, w końcu 
grudnia 2017 r. stanowiły osoby poprzednio pracujące (71,0 tys.). Spośród nich tylko 2,8 tys. 
osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów pracy. Po względem stażu pracy przeważali 
bezrobotni ze stosunkowo krótkim doświadczeniem zawodowym. Dominowały osoby wcze-
śniej pracujące od powyżej 1 roku do 5 lat włącznie – 25,8%, ale dość licznie reprezentowani 
byli bezrobotni ze stażem pracy 1 rok i mniej – 18,1%. 

Wśród bezrobotnych z doświadczeniem zawodowym przeważały osoby, które ostatnio pracowały 
w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (19,8%; na koniec grudnia 2016 r. było to 19,2%) 
oraz w największej sekcji przemysłu, tj. w przetwórstwie przemysłowym (19,5%; przed rokiem 
20,0%). 
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b Przedziały zostały domknięte prawostronnie, tzn. w przedziale 1–5 miesięcy uwzględniono osoby, 
które pracowały 1 rok i 1 dzień do pełnych 5 lat włącznie.
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Osoby bez stażu pracy stanowiły 12,9% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Tablica 3. Oferty pracy 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Oferty pracy w ciągu roku 90619 95389 105,3 

Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa 73429 76690 104,4 

Miejsca aktywizacji zawodowej 

w tym: 
17190 18699 108,8 

staże  13630 15343 112,6 

prace społecznie użyteczne 3551 3354 94,5 

Oferty pracy stan na 31 XII 3275 3139 95,8 

 

W 2017 r. do powiatowych urzędów pracy województwa kujawsko-pomorskiego wpłynęło  
95,4 tys. ofert pracy, czyli wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Było to o 5,3% więcej 
niż w analogicznym okresie 2016 r. Spośród wszystkich ofert pracy ponad 80% dotyczyło za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej. Pozostałą część (18,7 tys.) stanowiły oferty aktywizacji 
zawodowej, wśród których 82,1% dotyczyło staży. W końcu grudnia 2017 r. do dyspozycji bez-
robotnych w powiatowych urzędach pracy pozostawało 3,1 tys. ofert pracy. Wówczas na  
1 ofertę pracy w Kujawsko-Pomorskiem przypadało 26 bezrobotnych (w kraju było to 16 bez-
robotnych). Po tym względem sytuacja wyglądała korzystniej niż rok wcześniej, kiedy na  
1 ofertę przypadało średnio 30 bezrobotnych. 
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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: 
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy 
Dorota Malicka 
Tel: 52 366 93 69 
e-mail: D.Malicka@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Karolina Hunker 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017  

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2017 - podregiony, powiaty, gminy 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych - Rynek Pracy 

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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