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Transkrypcja danych do wykresu: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy w województwie pomorskim w latach 1999-2018 

 

 

styczeń 1999 r. – 105802 

luty 1999 r. – 112181 

marzec 1999 r. – 113016 

kwiecień 1999 r. – 109963 

maj 1999 r. – 107486 

czerwiec 1999 r. – 107582 

lipiec 1999 r. – 109250 

sierpień 1999 r. – 111240 

wrzesień 1999 r. – 113973 

październik 1999 r. – 

116323 

listopad 1999 r. – 119586 

grudzień 1999 r. – 124676 

 

styczeń 2000 r. – 131504 

luty 2000 r. – 134060 

marzec 2000 r. – 135043 

kwiecień 2000 r. – 132546 

maj 2000 r. – 130174 

czerwiec 2000 r. – 129859 

lipiec 2000 r. – 130956 

sierpień 2000 r. – 131587 

wrzesień 2000 r. – 134911 

październik 2000 r. – 

136984 

listopad 2000 r. – 141060 

grudzień 2000 r. – 147219 

 

 

styczeń 2001 r. – 154219 

luty 2001 r. – 156995 

marzec 2001 r. – 158646 

kwiecień 2001 r. – 157136 

maj 2001 r. – 155891 

czerwiec 2001 r. – 157077 

lipiec 2001 r. – 158082 

sierpień 2001 r. – 159224 

wrzesień 2001 r. – 162533 

październik 2001 r. – 

165735 

listopad 2001 r. – 170243 

grudzień 2001 r. – 175735 

 

styczeń 2002 r. – 183466 

luty 2002 r. – 185088 

marzec 2002 r. – 185160 

kwiecień 2002 r. – 183024 

maj 2002 r. – 177254 

czerwiec 2002 r. – 179832 

lipiec 2002 r. – 180289 

sierpień 2002 r. – 1818386 

wrzesień 2002 r. – 183115 

październik 2002 r. – 

184417 

listopad 2002 r. – 187511 

grudzień 2002 r. – 191752 

 

 

styczeń 2003 r. – 197978 

luty 2003 r. – 199409 

marzec 2003 r. – 197786 

kwiecień 2003 r. – 194484 

maj 2003 r. – 190977 

czerwiec 2003 r. – 189388 

lipiec 2003 r. – 187956 

sierpień 2003 r. – 187580 

wrzesień 2003 r. – 186491 

październik 2003 r. – 

186199 

listopad 2003 r. – 188016 

grudzień 2003 r. – 191525 

 

styczeń 2004 r. – 198088 

luty 2004 r. – 198083 

marzec 2004 r. – 196602 

kwiecień 2004 r. – 192535 

maj 2004 r. – 189092 

czerwiec 2004 r. – 189211 

lipiec 2004 r. – 188226 

sierpień 2004 r. – 184594 

wrzesień 2004 r. – 181380 

październik 2004 r. – 

177211 

listopad 2004 r. – 177580 

grudzień 2004 r. – 179658 
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styczeń 2005 r. – 185372 

luty 2005 r. – 185549 

marzec 2005 r. – 183544 

kwiecień 2005 r. – 179620 

maj 2005 r. – 175616 

czerwiec 2005 r. – 173766 

lipiec 2005 r. – 171604 

sierpień 2005 r. – 168402 

wrzesień 2005 r. – 166425 

październik 2005 r. – 

161062 

listopad 2005 r. – 159150 

grudzień 2005 r. – 159900 

 

styczeń 2006 r. – 164516 

luty 2006 r. – 164864 

marzec 2006 r. – 161873 

kwiecień 2006 r. – 154445 

maj 2006 r. – 148352 

czerwiec 2006 r. – 141931 

lipiec 2006 r. – 135979 

sierpień 2006 r. – 132363 

wrzesień 2006 r. – 130224 

październik 2006 r. – 

126771 

listopad 2006 r. – 125575 

grudzień 2006 r. – 125951 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2007 r. – 128737 

luty 2007 r. – 126338 

marzec 2007 r. – 121172 

kwiecień 2007 r. – 113965 

maj 2007 r. – 108229 

czerwiec 2007 r. – 102866 

lipiec 2007 r. – 99369 

sierpień 2007 r. – 96019 

wrzesień 2007 r. – 92786 

październik 2007 r. – 

88051 

listopad 2007 r. – 86599 

grudzień 2007 r. – 86904 

 

styczeń 2008 r. – 89918 

luty 2008 r. – 87670 

marzec 2008 r. – 83378 

kwiecień 2008 r. – 77834 

maj 2008 r. – 73841 

czerwiec 2008 r. – 70418 

lipiec 2008 r. – 68162 

sierpień 2008 r. – 66170 

wrzesień 2008 r. – 64156 

październik 2008 r. – 

62411 

listopad 2008 r. – 63675 

grudzień 2008 r. – 67771 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2009 r. – 76643 

luty 2009 r. – 82390 

marzec 2009 r. – 85699 

kwiecień 2009 r. – 84003 

maj 2009 r. – 82739 

czerwiec 2009 r. – 81897 

lipiec 2009 r. – 81790 

sierpień 2009 r. – 82986 

wrzesień 2009 r. – 86436 

październik 2009 r. – 

89316 

listopad 2009 r. – 93939 

grudzień 2009 r. – 100267 

 

styczeń 2010 r. – 110133 

luty 2010 r. – 113248 

marzec 2010 r. – 111859 

kwiecień 2010 r. – 106537 

maj 2010 r. – 103116 

czerwiec 2010 r. – 99854 

lipiec 2010 r. – 97341 

sierpień 2010 r. – 96897 

wrzesień 2010 r. – 98629 

październik 2010 r. – 

99097 

listopad 2010 r. – 100213 

grudzień 2010 r. – 104694 
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styczeń 2011 r. – 114211 

luty 2011 r. – 117126 

marzec 2011 r. – 116231 

kwiecień 2011 r. – 111116 

maj 2011 r. – 105938 

czerwiec 2011 r. – 100062 

lipiec 2011 r. – 98280 

sierpień 2011 r. – 97846 

wrzesień 2011 r. – 99523 

październik 2011 r. – 

100425 

listopad 2011 r. – 103185 

grudzień 2011 r. – 106667 

 

styczeń 2012 r. – 114521 

luty 2012 r. – 117095 

marzec 2012 r. – 115377 

kwiecień 2012 r. – 110882 

maj 2012 r. – 107447 

czerwiec 2012 r. – 104266 

lipiec 2012 r. – 102656 

sierpień 2012 r. – 103835 

wrzesień 2012 r. – 105862 

październik 2012 r. – 

107161 

listopad 2012 r. – 110547 

grudzień 2012 r. – 114644 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2013 r. – 124179 

luty 2013 r. – 126885 

marzec 2013 r. – 126520 

kwiecień 2013 r. – 122932 

maj 2013 r. – 118037 

czerwiec 2013 r. – 112908 

lipiec 2013 r. – 110893 

sierpień 2013 r. – 109708 

wrzesień 2013 r. – 110950 

październik 2013 r. – 

110581 

listopad 2013 r. – 11998 

grudzień 2013 r. – 114148 

 

styczeń 2014 r. – 119862 

luty 2014 r. – 119959 

marzec 2014 r. – 116169 

kwiecień 2014 r. – 110496 

maj 2014 r. – 105382 

czerwiec 2014 r. –100344 

lipiec 2014 r. – 97118 

sierpień 2014 r. – 96049 

wrzesień 2014 r. – 95219 

październik 2014 r. – 

94332 

listopad 2014 r. – 95367 

grudzień 2014 r. – 96752 

 

 

 

 

 

 

styczeń 2015 r. – 101761 

luty 2015 r. – 101670 

marzec 2015 r. – 97969 

kwiecień 2015 r. – 93261 

maj 2015 r. – 87626 

czerwiec 2015 r. – 82424 

lipiec 2015 r. – 79255 

sierpień 2015 r. – 77923 

wrzesień 2015 r. – 77204 

październik 2015 r. – 

76266 

listopad 2015 r. – 76823 

grudzień 2015 r. – 77662 

 

styczeń 2016 r. – 82376 

luty 2016 r. – 82565 

marzec 2016 r. – 79321 

kwiecień 2016 r. – 75199 

maj 2016 r. – 71133 

czerwiec 2016 r. – 66896 

lipiec 2016 r. – 64633 

sierpień 2016 r. – 63986 

wrzesień 2016 r. – 63472 

październik 2016 r. – 

62730 

listopad 2016 r. – 63233 

grudzień 2016 r. – 64132 
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styczeń 2017 r. – 66629 

luty 2017 r. – 65464 

marzec 2017 r. – 61795 

kwiecień 2017 r. – 57804 

maj 2017 r. – 55281 

czerwiec 2017 r. – 52198 

lipiec 2017 r. – 51179 

sierpień 2017 r. – 51431 

wrzesień 2017 r. – 51609 

październik 2017 r. – 

49856 

listopad 2017 r. – 49632 

grudzień 2017 r. – 49653 

 

 

styczeń 2018 r. – 52380 

luty 2018 r. – 52516 

marzec 2018 r. – 50524 

kwiecień 2018 r. – 48015 

maj 2018 r. – 46315 

czerwiec 2018 r. – 44408 

lipiec 2018 r. – 43930 

sierpień 2018 r. – 44203 

wrzesień 2018 r. – 44301 

październik 2018 r. – 

44869 

listopad 2018 r. – 45321 

grudzień 2018 r. – 46082 

 

 

styczeń 2019 r. – 49150 

luty 2019 r. – 49475 

marzec 2019 r. – 47920 

kwiecień 2019 r. – 45564 

maj 2019 r. – 43787 

czerwiec 2019 r. – 41845 

lipiec 2019 r. – 41108 

sierpień 2019 r. – 41147 

wrzesień 2019 r. – 41065 

październik 2019 r. – 

41202 

listopad 2019 r. – 41351 

grudzień 2019 r. – 41817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


