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MIĘDZYNARODOWE
�WIĘTO PRACY

1 MAJA

a Sprawozdanie stenograficzne z 31 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 29 kwietnia 1919 r.   b Ustawa z dnia 26 kwietnia 1950 r. o ustanowieniu dnia 1 maja �więtem pa�stwowym 
(Dz. U. Nr 19, poz. 157, z p��n. zm.). 

Dane dla wojew�dztwa pomorskiego

Rynek pracy w ���� r.
aPracujący 

Stan w dniu 31 grudnia

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci. wzrost/spadek w stosunku do 2018 r.

Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto
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aPracujący  na ���� ludno�ci w ���� r.
Stan w dniu �� grudnia

Wojew�dztwo pomorskie = ���
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a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci, bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b, z rolnictwem indywidualnym.

aPrzyjęcia  do pracy

�

��

��

��

��

���

���

���

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

tys.

aAbsolwenci szk�ł podejmujący pracę po raz pierwszy  w 2019 r.

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych; bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b, rolnictwa indywidualnego, fundacji, stowarzysze� 
i innych organizacji.

���� ����
Absolwenci:

szk�ł wyższych

szk�ł policealnych i �rednich zawodowych

lice�w og�lnokształcących

szk�ł zasadniczych zawodowych

a Dane dotyczą pełnozatrudnionych; bez podmiot�w gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b, rolnictwa indywidualnego, fundacji, stowarzysze� 
i innych organizacji.

Wolne miejsca pracy według wybranych grup zawod�w w 2020 r.

spadek w stosunku do 2019 r.

Nowo utworzone 
miejsca pracy w ciągu 
roku w tys. ��,� Wolne miejsca pracy w tys.

Stan w ko�cu IV kwartału �,�

Przedstawiciele władz 
publicznych, wyżsi 
urzędnicy i kierownicy

Specjali�ci

Technicy i inny 
�redni personel

Pracownicy biurowi

Pracownicy usług 
i sprzedawcy

Robotnicy przemysłowi 
i rzemie�lnicy

Operatorzy i monterzy 
maszyn i urządze�

Pracownicy wykonujący 
prace proste

�,� tys.

�,� tys.
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Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie �r�dła.
Opracowanie merytoryczne, graficzne i skład komputerowy: Urząd Statystyczny w Gda�sku, Pomorski O�rodek Bada� Regionalnych

Wejd� na spis.gov.pl 
Narodowy Spis Powszechny 
Ludno�ci i Mieszka� 2021
Od 1 kwietnia 2021 r.

#liczysiękażdy

i spisz się sam
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W  r. do sejmu trafił 1919
wniosek o ustanowienie 
dnia dniem wolnym 1 Maja 

aod pracy. 
Od 1950 r. �więto 1 Maja 
jest ,�więtem pa�stwowym

bwolnym od pracy. 
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