
 

 

Województwo pomorskie 

2 346 065 - liczba ludności wg stanu na 30.06.2021 r. 

51,4% - odsetek kobiet wg stanu na 30.06.2021 r. 

59,1% - odsetek ludności w wieku produkcyjnym  wg stanu na 30.06.2021 r. 

331 929 -liczba podmiotów gospodarki narodowej wg stanu na 31.12.2021 r. 

5,1% - stopa bezrobocia wg stanu na 31.12.2021 r. 

47 682 - liczba bezrobotnych wg stanu na 31.12.2021 r. 

7 288 - liczba wolnych miejsc pracy w grudniu 2021 r. 

11 560 - liczba wpisanych do ewidencji oświadczeń w grudniu 2021 r. 

 

Wybrane grupy bezrobotnych  

60,0% - kobiety 

52,8% - długotrwale bezrobotni 

33,3% - bez kwalifikacji zawodowych  

25,4% - do 30 roku życia 

24,9% - powyżej 50 roku życia 

20,9% - posiadające co najmniej 1 dziecko do 6 roku życia  

 

Zdaniem ekspertów z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku: 

„2021 rok przyniósł nieznaczny spadek bezrobocia w województwie pomorskim, jednak bezrobocie 

nie powróciło do poziomu sprzed pandemii koronawirusa. Sytuacja pandemiczna spowodowała, że 

przedsiębiorcy niektórych branż czasowo wstrzymali nabory w firmach z obawy przed destabilizacją 

finansową. Nieco inne perspektywy zarysowują się na 2022 rok. 

Zdaniem ekspertów rynku pracy, w regionie wystąpi więcej, niż prognozowano na rok 2021, zawodów, 

w przypadku których mogą pojawić się trudności z rekrutacją kadry. Deficyt poszukujących pracy 

pogłębi się m.in. wśród: 

 zawodów związanych z obsługą maszyn,  

 pracowników drogowych, 

 nauczycieli, 



 

 

 opiekunek dziecięcych, 

 ogrodników.  

Podobnie jak w roku ubiegłym, najliczniejsze deficytowe profesje dotyczą branży budowlanej, 

medycznej, edukacyjnej i produkcyjnej. Niedobór kadry wyniknie głównie z braku osób 

posiadających doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia. Przyczyni się do niego również 

niezainteresowanie podjęciem pracy z uwagi na mało atrakcyjne warunki zatrudnienia oraz 

specyfikę pracy. Przewiduje się, że w większości zawodów popyt zrównoważy się z podażą pracy oraz 

nie wystąpią zawody, dla których odnotuje się nadpodaż poszukujących pracy.” 
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