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PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

RYNEK PRACY 

 

 wysoka stopa bezrobocia, wyższa niż w regionie i kraju (powiat-17%, region-12%, 

kraj-10%); 

 wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 m-cy) w ogólnej liczbie 

bezrobotnych- na poziomie 40%; 

 niewystarczająca liczba programów reintegracji-powrotu na rynek pracy dla osób 

długotrwale bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 duży odsetek osób pracujących w szarej strefie; 

 spadek liczby osób w wieku produkcyjnym; 

 niska aktywność w poszukiwaniu  i podejmowaniu pracy, w tym także przez osoby 

niepełnosprawne; 

 jednorodny rynek pracy- dominujący sektor meblarski; 

 duża liczba pracodawców sektora finansów publicznych; 



 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 niska dostępność komunikacji publicznej i słabe skomunikowanie z dużymi ośrodkami 

miejskimi, co wpływa na mobilność zasobów pracy; 

 niski poziom wykształcenia mieszkańców; 

 niewielka ilość ofert pracy na lokalnym rynku; 

 niski poziom wynagrodzeń; 

 odpływ wykształconych zasobów pracy w wieku produkcyjnym do dużych ośrodków 

miejskich; 

 niskie kwalifikacje oraz niewystarczająca liczba wykwalifikowanych zasobów pracy 

dla sektora turystycznego, niezbędnych dla wykorzystania lokalnego potencjału- w 

branżach: hotelarstwo, gastronomia, organizacja turystyki, pilotaż, przewodnictwo, 

organizacja czasu wolnego; 

 sezonowość biznesu związanego z turystyką; 

 brak oferty dla turystów zimowych; 

 niedostosowanie profili kształcenia w placówkach edukacyjnych do  potrzeb 

lokalnego rynku pracy; 
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 brak współpracy placówek oświatowych z przedsiębiorcami nie tylko na etapie 

odbycia staży i praktyk, ale w całym procesie kształcenia;  

 niedostosowanie kwalifikacji zasobów pracy do podejmowania aktywności zawodowo 

– gospodarczej zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy; 

 ograniczona liczba oferty systemu dedykowanych szkoleń dla bezrobotnych   

z przeznaczeniem pod określone miejsca pracy; 

 niewystarczające wsparcie dotacyjne i pożyczkowe dla osób zakładających 

działalność gospodarczą; 

 brak oferty wsparcia doradztwa finansowego i prawnego dla przedsiębiorców 

działających na terenie miasta; 

  deficyt programów wsparcia dla sektora produkcji i usług jako sektorów 

stymulujących rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy;  

 niewystarczająca liczba programów mających na celu podnoszenie kwalifikacji 

zasobów pracy; 

 niewykorzystany potencjał do rozwoju usług turystycznych; 
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 deficyt podmiotów ekonomii społecznej; 

 brak mechanizmów wspierających poprawę synergii w obszarze współpracy 

pracodawca- bezrobotny; 

 niewystarczająca liczba terenów przeznaczonych  pod inwestycje gospodarcze 

przyciągające nowych inwestorów; 

 niewielka dostępność lokali usługowych i produkcyjnych; 

 ograniczona oferta kształcenia ustawicznego; 

 niewystarczająca liczba programów wspierających ograniczenie bezrobocia; 

 brak  innowacyjnego i efektywnego modelu współpracy służb zatrudnienia i służb 

pomocy społecznej na rzecz poprawy efektywności systemu  

i redukcji stopy bezrobocia; 

 brak współpracy instytucjonalnej pomiędzy biznesem a sektorem społecznym poprzez 

tworzenie klastrów oraz inkubatorów oraz kooperatyw; 

 wykluczenie cyfrowe. 
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