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Podstawowe informacje 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań statystycznych rynku pracy MRPiPS-01 oraz danych GUS. 
 

 

 

Porównanie do maja 2016 roku 

 

 W maju 2017 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa pomorskiego 

wyniosła 55 281 osób i w stosunku do maja 2016 r. (71 133 osoby) była niższa o 15 852 osoby, tj. o 22,3%.  

 Stopa bezrobocia w maju 2017 r. (6,3 %) była o 1,8 pkt. proc. niższa niż w maju 2016 r. (8,1%). 

 W maju 2017 r. zgłoszono do PUP 11 647 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej i w porównaniu 

do analogicznego okresu 2016 roku (10 023) liczba wolnych miejsc pracy była większa o 1 624, tj. o 16,2%. 

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2017 r. wyniosło 317 627 osób i było wyższe (o 6,4%) 

od notowanego w maju 2016 r. (298 657 osób). 

 W maju 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4 467,01 zł 

i było wyższe o 2,9% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2016 r. (4 339,76 zł). 

 W maju 2017 r. zakłady pracy województwa pomorskiego dokonały zwolnień grupowych 291 pracowników; w maju 

poprzedniego roku zwolniono 23 osoby. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Województwo pomorskie kwiecień 2017 r. maj 2017 r. 
zmiana 

liczba % / pkt. proc. 

Bezrobotni zarejestrowani – liczba osób  
(stan w końcu miesiąca) 

57 804 55 281 - 2 523 - 4,4% 

 
Stopa bezrobocia  
(stan w końcu miesiąca) 

6,5% 6,3% x - 0,2 pkt. proc. 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej zgłoszone w miesiącu 

10 167 11 647 1 480 14,6% 

 
Przeciętne zatrudnienie 
w sektorze przedsiębiorstw  
(liczba osób) 

317 276 317 627 351  0,1% 

 
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) 

4 572,37 4 467,01 - 105,36 - 2,3% 

Zwolnienia grupowe w miesiącu  
(liczba osób) 

218 291 73 33,5% 


