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Transkrypcja danych do infografiki: dzień walki z bezrobociem (dane dla woj. 

pomorskiego) 

 

 49,7 tys. osoby bezrobotne zarejestrowane (stan na końcu grudnia 2017 r.), 

 bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w końcu grudnia): 

 bezrobotni stopa bezrobocia 

2010 104694 12,3% 

2011 106667 12,5% 

2012 114644 13,4% 

2013 114148 13,2% 

2014 96752 11,1% 

2015 77662 8,9% 

2016 64132 7,1% 

2017 49653 5,4% 

 

 stopa bezrobocia rejestrowanego i bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy według 

powiatów w 2017 r. (stan w końcu grudnia) 

powiaty bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy stopa bezrobocia 

POMORSKIE 12 5,4% 

bytowski 22 10,5% 

chojnicki 24 9,3% 

człuchowski 17 12,3% 

gdański 28 4,5% 

kartuski 18 3,4% 

kościerski 13 6,7% 

kwidzyński 21 6,3% 

lęborski 25 8,0% 

malborski 32 13,0% 

nowodworski 21 13,9% 

pucki 6 8,0% 

słupski 16 8,2% 

starogardzki 6 5,7% 

sztumski 11 10,7% 



wup.gdansk.pl 

porp.pl 

 

 

tczewski 4 6,9% 

wejherowski 11 7,0% 

m. Gdańsk 15 2,7% 

m. Gdynia 16 2,8% 

m. Słupsk 5 4,2% 

m. Sopot 23 2,1% 

 bezrobotni zarejestrowani będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy w 2017 r. (stan 

w końcu grudnia): 

o 7,3 tys. osoby do 25 roku życia, 

o 22,6 tys. długotrwale bezrobotni, 

o 13,0 tys. osoby powyżej 50 roku życia, 

o 4,0 tys. niepełnosprawni, 

 wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej w 2017 r. dotyczące: 

o zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – 109983, 

o staży – 8107, 

o osób niepełnosprawnych – 3252, 

o prac społecznie użytecznych – 2179, 

o osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – 119, 

 wydatki Funduszu Pracy w 2017 r.: 

o 390 mln zł 

 253,9 mln zł programy na rzecz promocji zatrudnienia 

 21,7% dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej, 

 15,0% staże, 

 22,7% refundacja wynagrodzeń osób do 30 roku życia, 

 14,5% refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia 

stanowiska pracy, 

 4,9% szkolenia, 

 4,4% prace interwencyjne, 

 5,0% roboty publiczne, 

 11,8% pozostałe, 

 112,0 mln zł zasiłki dla bezrobotnych 

 

Transkrypcję opracował: Mateusz Rutkowski – Wydział Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy, WUP Gdańsk 


