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                kraj        woj. pomorskie 
 

Bezrobotni 

› 1 134,7 tys.  
wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 

› W stosunku do grudnia 2017 r. odnotowano wzrost liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych o 4,9% (tj. o 52,9 tys. osób). 

› Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich szesnastu 
województwach - największy wzrost wystąpił w województwie 
lubuskim o 8,5% (tj. o 2,1 tys. osób).  

› Liczba bezrobotnych w końcu stycznia br. była niższa  
o 18,8% (tj. o 262,4 tys. osób) niż przed rokiem. 

› 52,5 tys. 
      wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. 

› W stosunku do grudnia 2017 r. odnotowano wzrost liczby 
zarejestrowanych bezrobotnych o 5,8% (tj. o 2,9 tys. osób). 

› Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich dwudziestu 
powiatach województwa pomorskiego - największy wzrost wystąpił  
w powiecie malborskim o 8,3% (tj. o 187 osób). 

› Liczba bezrobotnych w końcu stycznia br. była niższa  
o 21,1% (tj. o 14,1 tys. osób) niż przed rokiem. 

Stopa bezrobocia 

› 6,9%  
wyniosła stopa bezrobocia. 

› W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia wzrosła 
o 0,3 pkt. proc. 

› W porównaniu do stycznia 2017 r. była niższa o 1,6 pkt. proc. 

› W stosunku do grudnia 2017 r. wzrost stopy bezrobocia 
odnotowano we wszystkich województwach. Największy wzrost 
o 0,6 pkt. proc. odnotowano w województwie świętokrzyskim 
i warmińsko-mazurskim.  

› 5,8% 
wyniosła stopa bezrobocia. 

› W odniesieniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia wzrosła 
o 0,3 pkt. proc. 

› W porównaniu do stycznia 2017 r. była niższa o 1,5 pkt. proc. 
 

Oferty pracy 

› 144,5 tys.  
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. 

› W porównaniu do grudnia 2017 r. odnotowano wzrost  
o 48,7% (tj. o 47,3 tys. ofert).   

› Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do grudnia 2017r. 
odnotowano we wszystkich województwach. Największy wzrost 
ofert pracy odnotowano w województwie zachodniopomorskim 
o 91,5% (tj. o 3,7 tys. ofert).  

› 8,6 tys. 
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej. 

› W porównaniu do grudnia 2017 r. odnotowano wzrost  
o 40,0% (tj. o 2,4 tys. ofert). 

› Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do grudnia 2017 r.  
odnotowano w osiemnastu powiatach, natomiast w dwóch 
odnotowano spadek. Największy wzrost ofert pracy odnotowano  
w powiecie kwidzyńskim o 214,4% (tj. o 238 ofert), natomiast 
największy spadek wystąpił w powiecie starogardzkim o 20,9%  
(tj. o 125 ofert). 
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