
 

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy 
 Podstawowa informacja o rynku pracy w województwie pomorskim 
dane szacunkowe wg stanu na 28 lutego 2017 r. 

 
                kraj        woj. pomorskie 
 

Bezrobotni 
› 1 384,3 tys.  

wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. › W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 0,9% (tj. o 12,8 tys. osób). › Największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w województwie lubuskim o 3,5% (tj. o 1,2 tys. osób).  

› 65,7 tys. 
      wyniosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych. › W stosunku do poprzedniego miesiąca odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 1,4% (tj. o 0,9 tys. osób). › Największy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w powiecie starogardzkim o 12,4% (tj. o 0,5 tys. osób).  

Stopa bezrobocia 
› 8,5%  

wyniosła stopa bezrobocia. › W odniesieniu do stycznia 2017 r. stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt. proc.  › W porównaniu do lutego 2016 r. była niższa o 1,7 pkt. proc. › Stopa bezrobocia spadła w 12 województwach, największy spadek odnotowano w województwie lubuskim o 0,3 pkt. proc. W pozostałych 4 województwach stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie co w poprzednim miesiącu.  

› 7,4% 
wyniosła stopa bezrobocia. › W odniesieniu do stycznia 2017 r. stopa bezrobocia spadła o 0,1  pkt. proc. › W porównaniu do lutego 2016 r. była niższa o 1,9 pkt. proc. 

Oferty pracy 
› 134,7 tys.  

wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. › W porównaniu do stycznia 2017 r. odnotowano wzrost o 9,7% (tj. o 12,0 tys. ofert). › Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do stycznia 2017 r. odnotowano w większości województw (spadek wystąpił w województwie mazowieckim, wielkopolskim i zachodniopomorskim). 

› 9,7 tys. 
wyniosła liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. › W porównaniu do stycznia 2017 r. odnotowano wzrost  o 14,0% (tj. o 1,2 tys. ofert). › Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w odniesieniu do stycznia 2017 r.  odnotowano w większości powiatów (spadek wystąpił w powiecie bytowskim, człuchowskim, gdańskim oraz w Gdyni i Słupsku). 
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