
 

 

 

INFORMACJA 

27.11.2019 r. Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa  
kujawsko-pomorskiego w październiku 2019 roku 
 

W województwie kujawsko-pomorskim  
w październiku 2019 roku przeciętne  
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  
wyniosło 266,9 tys. osób. 

 

 

 
W październiku 2019 roku w województwie kujawsko-pomorskim przeciętne miesięczne wy-
nagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4555,74 zł i było wyższe o 7,9%  
w stosunku do października 2018 roku, przy zanotowanym wzroście przeciętnego zatrudnie-
nia o 3,2%. Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 7,5%. 

Tablica 1. Wybrane dane o województwie 

a W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. b Udział zarejestrowanych bezrobot-
nych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo. c Bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.    

 

 Województwo kujawsko-pomorskie w październiku 2019 roku pod względem wysoko-
ści przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw zajęło 
10 miejsce w rankingu województw. Było ono o 12,6% niższe niż średnio w kraju  
(5213,27 zł). 
 Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w skali roku o 1,0 p. proc. Województwo  
kujawsko-pomorskie nadal znajdowało się wśród województw o najwyższej stopie bezro-
bocia, zaraz po warmińsko-mazurskim (8,6%), świętokrzyskim (7,6%) i podkarpackim 
(7,6%). Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (2,8%).

Wyszczególnienie 
2016 2017 2018 2019 

październik 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębior-
stwa (w tys. osób) 

248,6 255,4 258,7 266,9 

Bezrobotni zarejestrowani (w tys. osób; stan  

w końcu okresu) 
93,8 79,8 69,5 61,9 

Stopa bezrobociab (w %; stan w końcu okresu) 11,6 9,8 8,5 7,5 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto  
w sektorze przedsiębiorstw (w zł) 

3604,38 3910,88 4220,65 4555,74 

Mieszkania oddane do użytkowania 460 605 824 572 

Podmioty gospodarki narodowejc w rejestrze  

REGON (stan w końcu okresu) 
194010 195458 196741 204345 

 

↑ 3,2% 
Wzrost przeciętnego  

zatrudnienia w skali roku 

W październiku 2019 r. 
stopa bezrobocia rejestro-
wanego wyniosła w woje-
wództwie 7,5% 

 

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego spadła w skali roku 
o 1,0 p. proc. 

 



 

 

 

 

 

 

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: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBDG@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego 
Biuletyn o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego   
 

Temat dostępny w bazach danych 

Baza BDL – temat rynek pracy 

Baza BDM – temat rynek pracy 

Baza DBW – temat rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Przeciętne zatrudnienie 
Bezrobotni zarejestrowani 

Stopa bezrobocia rejestrowanego 

Podmiot gospodarki narodowej 

Mieszkania oddane do użytkowania 
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