
 
 

 

 

W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa  

sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych – w końcu grudnia 

2007 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 123,2 tys. osób bezrobotnych, tj. o 36,8 tys. mniej 

(o 23,0 %) niż w analogicznym okresie 2006 r. (w kraju notowano spadek o 24,4 %). Bezrobotni z województwa 

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestro-

wanych w Polsce. 

 

W końcu 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, więk-

szość zbiorowości bezrobotnych, bo 76,1 tys. (61,7 %) stanowiły 

kobiety (w 2006 r. było to 58,6 %; w kraju – 58,2 %). Zwięk-

szenie udziału kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych spowo-

dowane było znacznie szybszym spadkiem liczby bezrobot-

nych mężczyzn niż kobiet, i tak: w skali roku liczba bezrobot-

nych mężczyzn spadła o 28,9 %, a kobiet w 2007 r.  

– o 18,8 %. Wyższy odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobot-

nych niż w województwie kujawsko-pomorskim zanotowano 

jedynie w województwach: wielkopolskim (65,8 %) oraz po-

morskim (64,6 %).  

 

Wzrósł udział osób bezrobotnych mieszkających na wsi w całej populacji bezrobotnych województwa – z 45,4 % 

w 2006 r. do 45,9 % w analizowanym roku; nastąpiło to przy spadku ich liczby o 22,1 % (do poziomu 56,6 tys. osób.).  

Spośród bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy prawo do zasiłku na koniec grud-

nia 2007 r. posiadało 21,0 tys. osób. Liczebność tej grupy bezrobotnych spadła w skali roku o 18,5 %. 

 

W 2007 r. w województwie 

kujawsko-pomorskim zarejestro-

wało się 172,1 tys. nowych bez-
robotnych, tj. o 7,0 % mniej niż 

w 2006 r., a wśród nich: kobiety 

stanowiły 49,7 %, osoby rejestru-

jące się po raz kolejny – 84,0 %, 

a dotychczas niepracujący  

– 24,1 % tej populacji. Najwięcej 

nowych rejestracji odnotowano  

w styczniu (17,3 tys. osób), nato-

miast najmniej – w kwietniu (11,9 

tys. osób). 

W całym 2007 r. z ewidencji 

urzędów pracy wyłączono 208,9 

TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane  
Stan w dniu 31 XII 2007 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Polska 
Województwo 

kujawsko-
-pomorskie 

Bezrobotni zarejestrowani w tys.  1746,6 123,2
2006=100 75,6 77,0

Z liczby ogółem w %:  

kobiety ................................... 58,2 61,7

mieszkający na wsi ................ 45,0 45,9

długotrwale bezrobotni ........... 62,6 65,7

bez kwalifikacji zawodowych  31,2 34,8

Stopa bezrobocia w % ................ 11,4 15,2

Liczba zarejestrowanych bezro-
botnych na 1 ofertę pracy ........ 39 106
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tys. bezrobotnych, czyli o 2,0 % mniej niż przed rokiem. Blisko połowa osób wyrejestrowała się z powodu podję-

cia pracy (44,8 %; wobec 46,1 % przed rokiem), z czego 4,1 tys. osób podjęło prace interwencyjne (o 15,1 % 

mniej niż przed rokiem), a przy robotach publicznych zatrudniono 7,7 tys. osób (o 26,7 % więcej). Z kolei 28,1 % 

wyrejestrowanych stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do pracy (w 2006 r. było to 27,8 %). Najwię-

cej osób bezrobotnych wyrejestrowało się w kwietniu (21,4 tys.), natomiast najmniej w grudniu (11,6 tys.).  

 

Biorąc pod uwagę czas pozostawania bez pracy, najliczniejszą grupę bezrobotnych w końcu grudnia 2007 r. 

stanowiły osoby, które bezskutecznie poszukiwały zatrudnienia dłużej niż rok – 45,2 % udziału (w 2006 r. stanowi-

ły one 49,1 % wszystkich bezrobotnych). Takich osób było 55,7 tys., a ich liczba zmniejszyła się w skali roku  

o 29,1  %. Wzrost liczebności o 1,6 % odnotowano wśród bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 miesiąca 

(9,4 % udziału); w pozostałych grupach liczba bezrobotnych spadła w porównywanym okresie. Udział pozostałych 

grup w strukturze bezrobotnych województwa wyniósł:  

• 17,8 % udziału – w przypadku bezrobotnych nieposiadających pracy w okresie od 1 do 3 miesięcy, 

• 14,1 % udziału – od 3 do 6 miesięcy, 

• 13,5 % udziału – od 6 do 12 miesięcy, 

• 13,5 % udziału – od 12 do 24 miesięcy, 

• 31,7 % udziału – pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy. 

 

W analizowanym czasie w porównaniu z danymi z grudnia 2006 r. obniżyła się liczba bezrobotnych  

ze wszystkich grup wiekowych. Największy spadek nastąpił wśród bezrobotnych w wieku 18-24 lata (spadek  

o 30,0 %), natomiast najmniejszy spadek, jedynie o 0,8 % zaobserwowano wśród osób w wieku 55 lat i starszych.  

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

25-34 lata tworzyły najliczniejszą grupę – 28,3 % ogółu bezrobotnych (tyle samo co w roku poprzednim), a razem 

z osobami w wieku 18-24 lata stanowili blisko połowę zarejestrowanych bezrobotnych (48,1 %; w 2006 r.  

– 50,0 %). Zwiększył się natomiast odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia – z 17,0 % w roku poprzednim 

do 20,1 % w końcu grudnia 2007 r. (w przypadku osób powyżej 55 roku życia odpowiednio: z 5,7 % do 7,3 % udziału). 
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Większość bezrobotnych znajdujących się w rejestrach powiatowych urzędów pracy w końcu grudnia 2007 r. 

to osoby o niskim poziomie wykształcenia. Ludność z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym 

podstawowym stanowiła najliczniejszą grupę bezrobotnych – 36,3 % ogółu bezrobotnych (2006 r. – 36,7 %),  

a osoby, które ukończyły szkołę zasadniczą zawodową – 32,2 % udziału (wobec 33,3 %). Odsetek bezrobotnych 

z tych dwóch grup w województwie kujawsko-pomorskim (68,5 % ogółu) był najwyższy w kraju. Wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym legitymowało się 8,1 % zarejestrowanych w województwie, a policealnym lub średnim 

zawodowym – 19,1 %. Natomiast osoby bezrobotne z wykształceniem wyższym pod koniec 2007 r. stanowiły 

4,4 % ogółu. 

 

 
 

 

W grudniu 2007 r. w województwie kujawsko-pomorskim 98,5 tys. osób, czyli 79,9 % bezrobotnych, to osoby 

poprzednio pracujące, z czego 1,9 tys. osób zwolniono z przyczyn dotyczących zakładów pracy.  

 

Największe grupy bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem od 1 do 5 lat – 21,5 % ogółu oraz od 10 do 20 

lat – 16,4 %. Ludność ze stażem pracy od 5 do 10 lat stanowiła 14,8 %, a pracujący rok lub krócej – 14,6 % zare-

jestrowanych bezrobotnych. Najmniej było bezrobotnych ze stażem od 20 do 30 lat oraz dłuższym niż 30 lat, 

odpowiednio: 10,5 % i 2,1 %. Pod względem rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, najwięcej bezrobot-

nych pracowało w przetwórstwie przemysłowym – 24,9 tys. osób oraz w handlu i naprawach – 19,0 tys. Znaczną 

grupę (24,8 tys.) stanowiły osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego, tj. 20,1 % bezrobotnych. 

 

Wśród bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy najliczniejsze grupy w końcu grudnia 

2007 r. stanowili długotrwale bezrobotni (65,7 % udziału) oraz osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

(34,8 %). Zarejestrowani powyżej 50 roku życia stanowili 20,1 % ogółu, a do 25 roku życia – 19,7 %. Bezrobotni 

samotnie wychowujący co najmniej 1 dziecko w wieku do 7 roku życia stanowili 4,7 % bezrobotnych ogółem, a 

3,2 % wszystkich bezrobotnych to niepełnosprawni. 
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TABL. 2. Bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy  
Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni zarejestrowani 

2006 2007 WYSZCZEGÓLNIENIE 
w liczbach 

bezwzględnych w % ogółem w liczbach 
bezwzględnych w % ogółem 

Ogółem .................................... 160061 100,0 123243 100,0 

z liczby ogółem:     

do 25 roku życia ......................  34783 21,7 24340 19,7 

którzy ukończyli szkołę wyż-
szą, do 27 roku życia .............. 1121 0,7 934 0,8 

długotrwale bezrobotni ............. 109457 68,4 80955 65,7 

powyżej 50 roku życia .............. 27196 17,0 24738 20,1 

bez kwalifikacji zawodowych .... 53038 33,1 42853 34,8 

samotnie wychowujący co 
najmniej jedno dziecko w wie-
ku do 7 roku życia .................. 6202 3,9 5801 4,7 

niepełnosprawni ....................... 4401 2,7 3910 3,2 

 
 
Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2007 r. wyniosła 15,2 % (spadek w skali roku o 4,0 pkt pro-

centowego). W kraju wskaźnik ten wyniósł 11,4 %, czyli był o 3,8 pkt procentowego niższy od notowanego  

w województwie. Kujawsko-Pomorskie znalazło się wśród województw o najwyższej stopie bezrobocia, zaraz  

po województwach: warmińsko-mazurskim (19,0 %) i zachodniopomorskim (16,6 %). 

Spośród powiatów największą stopą bezrobocia wyróżniał się powiat grudziądzki (24,1 %), a najniższą powiat 

bydgoski (11,6 %); natomiast wśród miast na prawach powiatu najwyższy wskaźnik odnotowano w Grudziądzu 

(20,3 %), a najniższy w Bydgoszczy (6,3 %). 

 

TABL. 3. Bezrobotni zarejestrowani, stopa bezrobocia rejestrowanego oraz oferty pracy według miesięcy 

Stopa bezrobocia w % 
MIESIĄCE 

2006 2007 

Nowo 
zarejestro-

wani 

Wyrejestro-
wani 

Oferty 
pracy  

w miesiącu 

Oferty pracy  
w końcu 
miesiąca 

Bezrobotni  
na 1 ofertę 

pracy 

I ..............................................  22,8 19,5 17255 13137 5238 2996 55 

II .............................................  22,8 19,2 12625 15207 6122 3668 44 

III ............................................  22,5 18,5 13419 20302 8867 4766 32 

IV ...........................................  21,6 17,6 11937 21384 9471 5660 26 

V ............................................  20,8 16,7 12351 20665 8510 5292 26 

VI ...........................................  20,2 16,0 12678 19177 8341 5482 24 

VII ..........................................  20,0 15,7 14772 17560 7242 5468 23 

VIII .........................................  19,7 15,4 14351 16491 6719 5009 25 

IX ...........................................  19,4 15,2 16935 18965 6424 3578 35 

X ............................................  19,1 14,8 15753 19668 6394 3139 38 

XI ...........................................  19,0 14,9 15692 14756 4029 2300 52 

XII ..........................................  19,2 15,2 14359 11633 2571 1167 106 
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W ciągu 2007 r. do urzędów pracy 

wpłynęło 79,9 tys. ofert pracy,  

tj. o 10,6 % więcej niż w 2006 r. Spo-

śród wszystkich ofert 16,1 % obejmo-

wało staż, 9,0 % dotyczyło prac 

społecznie użytecznych, 7,3 % – przy-

gotowania zawodowego w miejscu 

pracy, 3,0 % było skierowanych do 

osób niepełnosprawnych, a 0,7 % – do 

osób, które w okresie ostatnich 12 

miesięcy ukończyły naukę. Liczba 

bezrobotnych przypadająca na 1 ofertę 

pracy w grudniu 2007 r. wyniosła  

w województwie 106 osób (w kraju 

przeciętnie przypadało 39 bezrobot-

nych) i była wyższa od notowanej  

w 2006 r., kiedy na 1 ofertę przypadało 

83 bezrobotnych. 

 

 

 

 

 

 
TABL. 4  Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy według powiatów 

Stan w dniu 31 XII 2007 r. 

Bezrobotni zarejestrowani 

z liczby ogółem 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

kobiety 
bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas 
niepracujący 

w okresie 
12 miesięcy

od ukończenia 
nauki 

Stopa 
bezrobocia 

Oferty pracy
 (w ciągu 
miesiąca) 

W O J E W Ó D Z T W O  .....  123243 76067 102281 24756 4590 15,2 2571 

Podregion bydgoski ...........  56729 35989 46873 10400 2020 14,2 1235 

Powiaty:        

bydgoski ............................  3753 2377 3212 723 139 11,6 158 

inowrocławski ....................  14992 9202 12314 2532 569 22,4 124 

mogileński .........................  3665 2535 2978 836 163 20,5 31 

nakielski ............................  6311 3980 5060 1365 169 22,4 122 

sępoleński .........................  3191 2140 2582 650 120 22,0 77 

świecki ..............................  5914 3867 4880 1167 137 16,3 61 

tucholski ............................  3188 2150 2628 701 137 19,1 77 

żniński ...............................  5397 3632 4339 1143 231 21,9 75 

Miasto na prawach powiatu:        

Bydgoszcz .........................  10318 6106 8880 1283 355 6,3 510 
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TABL. 4  Bezrobotni zarejestrowani i oferty pracy według powiatów (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 2007 r. 

Bezrobotni zarejestrowani 

z liczby ogółem 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem 

kobiety 
bez prawa 
do zasiłku 

dotychczas 
niepracujący 

w okresie 
12 miesięcy

od ukończenia 
nauki 

Stopa 
bezrobocia 

Oferty pracy
 (w ciągu 
miesiąca) 

Podregion toruńsko- 
-włocławski .......................  66514 40078 55408 14356 2570 16,1 1336 

Powiaty:        

aleksandrowski ..................  4249 2391 3531 810 135 19,6 65 

brodnicki ............................  4383 3041 3588 987 320 14,8 90 

chełmiński .........................  3005 1754 2444 624 125 17,1 92 

golubsko-dobrzyński  2971 1844 2421 792 221 18,2 44 

grudziądzki ........................  3489 2251 2883 720 148 24,1 35 

lipnowski ...........................  5661 3232 4801 1941 152 22,7 79 

radziejowski ......................  3414 1813 2910 1177 166 20,1 74 

rypiński ..............................  3533 2351 3040 873 131 19,2 69 

toruński .............................  4989 2935 3930 939 197 18,6 114 

wąbrzeski ..........................  2521 1458 2063 513 86 19,6 28 

włocławski .........................  7101 4047 6131 2079 227 22,4 63 

Miasta na prawach  powiatu:        

Grudziądz ..........................  7205 4502 6061 903 214 20,3 217 

Toruń ................................  5802 3565 4679 717 241 6,4 158 

Włocławek .........................  8191 4894 6926 1281 207 14,9 208 

 

W 2007 r. wydatki funduszu pracy wyniosły 390,5 mln zł i było to mniej niż poniesiono w roku poprzednim 

o 1,8 %. Znaczna część tych środków została przeznaczona na: 

 zasiłki dla bezrobotnych – 46,4 % ogółu wydatków (55,6 % przed rokiem); 

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

 programy na rzecz promocji zatrudnienia – 48,8 % ogółu (wobec 39,7 %);  

w tym najwięcej na:  

• stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne – 17,2 % wszystkich wydatków (wobec 

16,2 %); 

• roboty publiczne – 8,7 % (wobec 6,1 %); 

• środki na podjęcie działalności gospodarczej – 7,3 % (wobec 5,3 % poprzednio). 
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TABL. 5. Wydatki funduszu pracy w latach 2006 i 2007  
W ciągu roku 

2006 2007 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem 2005=100 ogółem 2006=100 

Ogółem w tys. zł ...................... 397608,1 98,1 390516,0 98,2 

w tym:     

Zasiłki dla bezrobotnych ............ 221033,1 94,5 181235,4 82,0 

Dodatki aktywizacyjne ............... 4291,8 90,0 4118,3 96,0 

Programy na rzecz promocji 
zatrudnienia ............................. 157695,6 103,0 190502,9 120,8 

w tym:     

środki na podjęcie działalności 
gospodarczej ........................ 20951,2 118,2 28490,0 136,0 

koszty szkoleń ........................ 10705,0 120,5 15043,8 140,5 

prace interwencyjne ............... 15893,1 125,7 16642,1 104,7 

roboty publiczne ..................... 24401,1 68,5 34147,5 139,9 

stypendia i składki na ubez-
pieczenia społeczne ............. 64531,5 109,2 67124,7 104,0 
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