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Informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy
w województwie pomorskim
w październiku 2015 r.

W październiku 2015 r. w województwie pomorskim nastąpił spadek liczby bezrobotnych (liczba bezrobotnych
w województwie spada nieprzerwanie od lutego br.). Wstępne dane przekazane przez powiatowe urzędy pracy
województwa pomorskiego wskazują, że liczba zarejestrowanych bezrobotnych – według stanu na
31 października 2015 r. – osiągnęła poziom 76,5 tys. osób (spadek w stosunku do poprzedniego miesiąca
o 0,7 tys. osób, tj. o 0,9%).
W tym samym czasie w poprzednich latach (2013 i 2014) liczba bezrobotnych zmieniała się następująco:
październik 2014 – wrzesień 2014: spadek o 0,9 tys. osób, tj. o 0,9% (w październiku 2014 r. liczba bezrobotnych
wyniosła 94,3 tys. osób);
październik 2013 – wrzesień 2013: spadek o 0,4 tys. osób, tj. o 0,3% (w październiku 2013 r. liczba bezrobotnych
wyniosła 110,6 tys. osób).
Według wstępnych danych w październiku br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 14 powiatach
województwa, największy w Słupsku o 4,2% (o 128 osób) i w Gdańsku o 3,6% (o 346 osób). Wzrost liczby
bezrobotnych odnotowano w 6 powiatach, największy w powiecie puckim o 7,8% (o 212 osób) i nowodworskim
o 6,1% (o 152 osoby).
W kraju w październiku 2015 r. odnotowano spadek liczby bezrobotnych o 21,1 tys. osób do poziomu 1 518,3 tys.
Sytuacja najbardziej poprawiła się w województwach wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim.

W październiku 2015 r. według wstępnych danych powiatowych urzędów pracy województwa pomorskiego
nastąpił spadek liczby zgłoszonych przez pracodawców wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji
zawodowej. W październiku liczba zgłoszonych miejsc pracy wyniosła 7,6 tys. i w porównaniu do miesiąca
poprzedniego zmniejszyła się o 1,3 tys., tj. o 14,5%.
Spadek liczby zgłoszonych wolnych miejsc pracy wystąpił w 17 powiatach, największy w powiatach lęborskim
o 55,8% (o 218 miejsc) i puckim o 50,6% (o 213 miejsc). W 3 powiatach odnotowano wzrost zgłoszonych wolnych
miejsc pracy, największy w powiecie gdańskim o 107,9% (o 233 miejsca).
W tym samym czasie w latach poprzednich (2013 i 2014) liczba zgłoszonych wolnych miejsc pracy i miejsc
aktywizacji zawodowej zmieniała się następująco:
październik 2014 – wrzesień 2014: spadek o 0,8 tys. miejsc pracy, tj. o 11,9% (w październiku 2014 r. liczba
zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 5,8 tys.);
październik 2013 – wrzesień 2013: wzrost o 0,3 tys. miejsc pracy, tj. o 6,8% (w październiku 2013 r. liczba
zgłoszonych miejsc pracy wynosiła 4,5 tys.).
W kraju liczba zgłoszonych w październiku 2015 r. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej wyniosła
111,8 tys. Najwięcej ofert zgłoszono w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim.

Szacuje się, że stopa bezrobocia w województwie pomorskim na koniec października 2015 r.
zmniejszyła się o 0,1 pkt proc. w stosunku do września 2015 r. i wynosiła 8,9%. W kraju stopa bezrobocia
zmniejszyła się o 0,1 pkt proc. do poziomu 9,6%.
W październiku 2014 r. stopa bezrobocia w województwie pomorskim wynosiła 11,1% (w kraju 11,3%),
a w październiku 2013 r. 12,9% (w kraju 13,0%).
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