
wup.gdansk.pl 
porp.pl 

  

 

Transkrypcja danych do infografiki: Rynek pracy województwa pomorskiego – 

dane szacunkowe styczeń 2023 r. 

 

Stopa bezrobocia w województwie pomorskim w latach 2022-2023 

styczeń 2022 r. – 5,3% 

luty 2022 r. – 5,3%  

marzec 2022 r. – 5,1% 

kwiecień 2022 r. – 4,9%  

maj 2022 r. – 4,7% 

czerwiec 2022 r. – 4,5%  

lipiec 2022 r. – 4,4% 

sierpień 2022 r. – 4,4% 

wrzesień 2022 r. – 4,5%  

październik 2022 r. – 4,5%  

listopad 2022 r.  – 4,5% 

grudzień 2022 r. – 4,6%  

styczeń 2023 r. – 4,9% (szacunek WUP) 

 

Zarejestrowani bezrobotni w województwie pomorskim w latach 2022-2023 (stan na 

koniec miesiąca) 

styczeń 2022 r. – 49,2 tys. 

luty 2022 r. – 48,8 tys. 

marzec 2022 r. – 47,0 tys. 

kwiecień 2022 r. – 45,4 tys.  

maj 2022 r. – 43,8 tys. 

czerwiec 2022 r. – 41,6 tys.  

lipiec 2022 r. – 40,8 tys. 

sierpień 2022 r. –  40,9 tys. 

wrzesień 2022 r. – 41,2 tys. 

październik 2022 r. – 41,3 tys.  

listopad 2022 r. – 41,7 tys.  

grudzień 2022 r. – 42,4 tys.  

styczeń 2023 r. – 45,2 tys. (szacunek WUP) 
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Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszone do powiatowych urzędów 

pracy województwa pomorskiego w latach 2022-2023 

styczeń 2022 r. – 9,3 tys. 

luty 2022 r. – 8,1 tys. 

marzec 2022 r. – 10,5 tys. 

kwiecień 2022 r. – 7,2 tys. 

maj 2022 r. – 7,7 tys. 

czerwiec  2022 r. – 8,0 tys.  

lipiec 2022 r. – 6,9 tys. 

sierpień 2022 r. – 7,8 tys. 

wrzesień 2022 r. – 7,9 tys. 

październik 2022 r. – 7,7 tys.  

listopad 2022 r. – 6,1 tys.  

grudzień 2022 r. – 5,9 tys.  

styczeń 2023 r. –  6,0 tys. (szacunek WUP) 

 

Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do 

ewidencji oświadczeń przez powiatowe urzędy pracy województwa pomorskiego w 

latach 2022-2023 

styczeń 2022 r. – 12,3 tys. 

luty 2022 r. – 19,9 tys. 

marzec 2022 r. – 12,9 tys.  

kwiecień 2022 r. – 6,3 tys.  

maj 2022 r. – 6,0 tys. 

czerwiec 2022 r. – 5,9 tys.  

lipiec 2022 r. – 5,6 tys. 

sierpień 2022r. – 4,5 tys.  

wrzesień 2022 r. –  4,8 tys.  

październik 2022 r. – 4,7 tys. 

listopad 2022 r. – 4,1 tys.  

grudzień 2022 r. –  3,8 tys. 

styczeń 2023 r. – 3,8 tys. (szacunek WUP) 

Transkrypcję opracowała: Dorota Gabryelczyk, Wydział Współpracy i Analiz, Zespół Pomorskiego Obserwatorium 
Rynku Pracy, WUP Gdańsk 


