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Podstawowa informacja o rynku pracy 
w województwie pomorskim 

dane szacunkowe wg stanu 
na 31 stycznia 2019 r. 

                Kraj            woj. pomorskie 
 

Bezrobotni 

1 024,0 tys.   
wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 

› W stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych o 5,7% (tj. o 55,1 tys. osób). 

› Największy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano  
w  województwie pomorskim o 7,1% (tj. o 3,3 tys. osób) i lubuskim  
o 7,0% (tj. o 1,6 tys. osób).  

› Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2019 r. była niższa niż przed 
rokiem o 9,7% (tj. o 109,7 tys. osób). 

49,3 tys. 
      wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 

› W stosunku do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych o 7,1% (tj. o 3,3 tys. osób). 

› Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach, 
największy w powiecie kartuskim o 14,2% ,w powiecie nowodworskim 
o 10,5% i w powiecie kwidzyńskim o 10,1%.Wzrost w tych powiatach 
wynosił  ok. 0,2 tys. osób. 

› Liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2019 r. była niższa niż przed 
rokiem o 5,8% (tj. o 3,0 tys. osób). 

Stopa bezrobocia 

6,2%  
wyniosła stopa bezrobocia. 

› W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia wzrosła  
o 0,4 pkt. proc. 

› W porównaniu do stycznia 2018 r. była niższa o 0,6 pkt. proc 

› W stosunku do grudnia 2018 r. wzrost stopy bezrobocia 
odnotowano we wszystkich województwach. 
 

5,3% 
wyniosła stopa bezrobocia. 

› W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia 
wzrosła o 0,4 pkt. proc. 

› W porównaniu do stycznia 2018 r. była niższa o 0,3 pkt. proc. 
 
 
 
 

 

Oferty pracy 

130,4 tys.  
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. 

› W porównaniu do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost  o 57,7%  
(tj. o 47,7 tys. ofert).  

› Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do grudnia  
2018 r. wystąpił we wszystkich województwach. Największy wzrost 
ofert pracy odnotowano w województwie świętokrzyskim 
 o 159,0% (tj. o 1,9 tys. miejsc),  w zachodniopomorskim o 103,6% 
(tj. o 4,1 tys. miejsc). 
 
 

8,9 tys. 
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. 

› W porównaniu do grudnia 2018 r. odnotowano wzrost  
o 45,7% (tj. o 2,8 tys. ofert). 

› Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do grudnia 
2018 r. wystąpił w czternastu powiatach. Największy wzrost ofert 
pracy odnotowano w powiecie chojnickim o 225,6% 

        (tj. o 564 miejsca).  
Spadek ofert pracy wystąpił w sześciu powiatach, największy  
w Sopocie o 58,9% (tj. o 56 miejsc). 
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