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W I półroczu 2005 r. odnotowano nieznaczny spadek produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku 
(w cenach stałych). Jednak w czerwcu br. przedsiębiorstwa uzyskały wyższe przychody w porównaniu 
z wynikami z maja br. i czerwca roku ubiegłego. 
Utrzymał się wzrost wartości produkcji sprzedanej w budownictwie (w cenach bieżących), przy jedno-
czesnym wzroście wydajności pracy mierzonej wartością produkcji na jednego zatrudnionego oraz 
w produkcji budowlano-montażowej, głównie w odniesieniu do remontów. W budownictwie mieszka-
niowym oddano więcej mieszkań do użytku niż w 2004 r. (przede wszystkim w budownictwie indywi-
dualnym oraz przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem). 
Wyższe wyniki niż przed rokiem odnotowano także w obrotach ładunkowych w portach morskich. Do-
tyczyło to głównie przeładunków węgla i „innych masowych”.  
Na rynku pracy wzrosło przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Dotyczyło to przede 
wszystkim sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę; obsługa nierucho-
mości i firm; hotele i restauracje. Czerwiec był czwartym z kolei miesiącem, w którym zanotowano 
spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych (z ewidencji skreślono więcej osób niż przed rokiem). 
Liczba ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy była także wyższa niż rok wcześniej, co wpłynęło 
na zmniejszenie prawie o połowę bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w porównaniu 
z rokiem ubiegłym. Biorąc pod uwagę ostatnie półtora roku stopa bezrobocia w województwie osią-
gnęła najniższy poziom, jednak nadal pozostaje wyższa niż w kraju (o 2,6 pkt). 
Wzrost krajowych cen towarów i usług konsumpcyjnych był wyższy niż przed rokiem. Przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie brutto odnotowane w I półroczu br. było wyższe w porównaniu z analogicz-
nym okresem 2004 r., zwłaszcza w sekcjach: rybactwo, hotele i restauracje; wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elektryczną, gaz, wodę. 
Na rynku rolnym w skali roku wzrosła wielkość skupu zarówno ziarna zbóż (głównie pszenicy i żyta), 
mleka, jak i żywca rzeźnego. Wpłynęło to na spadek cen w skupie niektórych produktów rolnych.  
 
UUUWWW AAAGGGIII    
Prezentowane w Komunikacie: 
- dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach – w ujęciu miesięcznym - dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba 

pracujących przekracza 9 osób, 
- dane o przychodach ze sprzedaży produkcji przemysłu i budownictwa, sprzedaży usług transportu, gospodarki magazynowej i łączności, 

sprzedaży detalicznej i hurtowej towarów – w ujęciu miesięcznym – dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących 
przekracza 9 osób, 

- dane o wynikach finansowych przedsiębiorstw – w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachun-
kowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw łowiectwa, leśnictwa, rybołówstwa i rybactwa, pośrednictwa finansowego oraz szkół wyższych), w któ-
rych liczba pracujących przekracza 49 osób, 

- dane o nakładach inwestycyjnych - w ujęciu kwartalnym - dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj działalności) prowa-
dzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących przekracza 49 osób. 

Dane w ujęciu wartościowym oraz wskaźniki struktury podano w cenach bieżących. Wskaźniki dynamiki zaprezentowano na podstawie war-
tości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego wskaźniki dynamiki podano na podstawie wartości w cenach stałych (średnie 
ceny bieżące 2000 r.). 
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w I półroczu 2005 r. wyniosło 245,1 tys. osób 
i było wyższe o 5,1% od notowanego w I półroczu 2004 r. W kraju przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,7%. 
W sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie wyniosło 40,1 tys. osób (o 23,6% więcej niż przed ro-
kiem), a w sektorze prywatnym – 205,0 tys. osób (odpowiednio o 2,1% więcej). 
W porównaniu z I półroczem ub. roku wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w sekcjach: wytwa-
rzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę (o 44,9%), obsługa nieruchomości i firm 
(o 15,1%), hotele i restauracje (o 10,3%), rybactwo (o 9,5%), przetwórstwo przemysłowe (o 2,7%), 
handel i naprawy (o 2,6%), rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (o 2,1%). Natomiast redukcję zatrudnienia 
zanotowano w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 4,9%), górnictwie (o 4,2%) oraz 
w budownictwie (o 2,1%). Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o największym udziale w za-
trudnieniu wzrost przeciętnego zatrudnienia zanotowano w produkcji mebli; pozostałej działalności 
produkcyjnej (o 5,6%), produkcji wyrobów z metali (o 5,1%), a także w produkcji drewna i wyrobów 
z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 3,9%) oraz w produkcji artykułów spożywczych i napojów (o 1,0%). 
Spadek natomiast zanotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 3,4%). 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu br. wyniosło 245,4 tys. osób i było 
wyższe o 5,1% od notowanego w czerwcu 2004 r. i o 0,1% niższe w porównaniu z majem br. W kraju 
przeciętne zatrudnienie wzrosło w stosunku do czerwca ub. roku, jak i do maja br. odpowiednio 
o 1,7% i o 0,3%. 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w czerwcu 2005 r. w powiatowych urzędach pracy woje-
wództwa pomorskiego spadła w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku o 8,2% i wyniosła 
173,8 tys. osób. W stosunku do poprzedniego miesiąca br. liczba bezrobotnych była niższa o 1,1%.  
Kobiety stanowiły 54,8% ogółu bezrobotnych, a ich liczba zmniejszyła się o 5,2% w porównaniu 
z analogicznym miesiącem ub. roku. Odsetek mieszkańców wsi zwiększył się w porównaniu z ub. ro-
kiem i wyniósł 42,7%, natomiast udział osób dotychczas niepracujących w ogólnej liczbie bezrobot-
nych zwiększył się o 0,3 pkt. 146,4 tys. osób (84,2%) nie posiadało prawa do zasiłku, co oznacza 
spadek w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 7,9%. 
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W czerwcu 2005 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowano 13,7 tys. osób bezrobotnych, co 
stanowi wzrost zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca 2004 r., jak i do poprzedniego mie-
siąca br. odpowiednio o 5,9% i o 30,9%. Z ewidencji wyłączono 15,5 tys. bezrobotnych (o 21,4% wię-
cej niż w czerwcu 2004 r.). 7,8 tys. osób podjęło pracę, co stanowi wzrost w stosunku do ub. roku, jak 
i do ub. miesiąca odpowiednio o 19,3% i o 5,0%, 4,8 tys. osób nie potwierdziło gotowości do podjęcia 
pracy, a 1,4 tys. osób rozpoczęło szkolenie lub staż. 
Do powiatowych urzędów pracy zgłoszono 5677 ofert pracy, co stanowi wzrost zarówno w stosunku do 
analogicznego okresu ub. roku, jak i do poprzedniego miesiąca odpowiednio o 22,1% i o 18,1%. Na 
1 ofertę pracy w czerwcu br. przypadały 83 osoby (115 osób przed miesiącem i 160 osób przed rokiem).  
Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu 2005 r. spadła w stosunku do ub. miesiąca i ukształto-
wała się na poziomie 20,6%.  

Powiatowe urzędy pracy oferowały wiele aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w ramach któ-
rych przy pracach interwencyjnych pracowało 656 osób, a przy robotach publicznych – 189 osób, 
1074 osoby rozpoczęły szkolenie, a 327 osób zostało skierowanych na staż u pracodawcy. 
Zgłoszenia zwolnień grupowych w najbliższym czasie zapowiedziało 6 zakładów (5 z sektora prywat-
nego), co daje łącznie około 403 pracowników zagrożonych bezrobociem. 
W czerwcu br. wydatki z Funduszu Pracy wyniosły 30,5 mln zł, a największa ich część przeznaczona 
była na zasiłki dla bezrobotnych – 60,8%. 
Spośród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy 59,3 tys. osób posiada wy-
kształcenie zasadnicze zawodowe, 35,4% ogółu bezrobotnych pozostaje bez pracy 24 miesiące i więcej. 
W przekroju terytorialnym najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych było w Gdańsku – 24180 osób 
(w tym 12917 kobiet) oraz w powiecie starogardzkim – 13663 osób (w tym 7268 kobiet). Natomiast 
najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano w Sopocie – 1395 osób (w tym 739 kobiet). Najwięcej 
bezrobotnych zarejestrowanych na 1 ofertę pracy przypadało w powiecie malborskim – 705 osób oraz 
w powiecie słupskim – 618 osób. Natomiast stopa bezrobocia rejestrowanego najwyższa była w po-
wiatach: nowodworskim - 38,4%, sztumskim - 38,0%, a najniższa w miastach na prawach powiatu: 
w Sopocie - 7,7% i w Gdyni - 8,9%. 
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W I półroczu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wy-
niosło 2454,08 zł (100,3% średniej płacy krajowej) i było wyższe o 4,3% od notowanego w analogicz-
nym okresie ub. roku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w kraju ukształtowało się na po-
ziomie 2447,82 zł, co oznacza wzrost o 2,5% w stosunku do I półrocza ub. roku. 
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Przeciętna płaca w sektorze publicznym wyniosła 3072,24 zł i była wyższa o 11,3% od zanotowanej 
w I półroczu ub. roku. W sektorze prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 
2333,10 zł i było wyższe niż w I półroczu ub. roku o 2,0%. 
W porównaniu z okresem styczeń-czerwiec 2004 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
wzrosło we wszystkich sekcjach, a najbardziej w górnictwie (o 37,6%), rybactwie (o 12,2%), hotelach 
i restauracjach (o 11,5%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 10,1%). 

 
W okresie styczeń-czerwiec br. wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w województwie wypłacono 
w górnictwie (o 69,9%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 49,7%), 
rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (o 35,4%), transporcie, gospodarce magazynowej i łączności 
(o 19,6%), a płace poniżej średniej otrzymali zatrudnieni w hotelach i restauracjach (o 28,6%), rybac-
twie (o 14,2%), budownictwie (o 12,2%), handlu i naprawach (o 8,9%), przetwórstwie przemysłowym 
(o 4,0%), a także w obsłudze nieruchomości i firm (o 1,4%). 
Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w zatrudnieniu, wynagrodzenie 
powyżej przeciętnego zanotowano w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 24,4%), pro-
dukcji wyrobów z metali (o 0,5%), natomiast poniżej przeciętnego w produkcji drewna i wyrobów 
z drewna oraz ze słomy i wikliny (o 29,0%), produkcji mebli; pozostałej działalności produkcyjnej 
(o 29,0%), jak również w produkcji artykułów spożywczych i napojów (o 25,6%). 
W czerwcu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 
2503,78 zł i było wyższe o 4,0% od notowanego w czerwcu 2004 r. i o 0,9% w porównaniu z majem br. 
W kraju przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 2512,78 zł i wzrosło zarówno w stosunku do 
czerwca ub. roku, jak i do maja br. odpowiednio o 4,5% i o 3,7%. 
 

ODCHYLENIA  PRZECIĘTNYCH  MIESIĘCZNYCH  WYNAGRODZEŃ  BRUTTO
OD  PRZECIĘTNEGO  W  WOJEWÓDZTWIE  W  CZERWCU  2005  R.   
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W I półroczu 2005 r. krajowe ceny towarów i usług konsumpcyjnych były o 2,9% wyższe od cen 
zanotowanych w I półroczu ub. roku. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w porównaniu z I pół-
roczem 2004 r. wzrosły o 4,3%. Nastąpił również wzrost (o 2,5%) cen napojów alkoholowych i wyrobów 
tytoniowych. Mniej niż w I półroczu ub. roku konsumenci płacili za odzież i obuwie (o 4,9%). Natomiast 
ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły o 3,8%, a ceny dotyczące transportu o 4,6%.  
W czerwcu br. krajowe ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niższe o 0,2% od cen zanotowa-
nych w maju br. oraz o 1,4% wyższe od cen sprzed roku. 
   
   
MMMiiieeessszzzkkkaaannniiiaaa      

 
W I półroczu 2005 r. oddano do użytku 4291 mieszkań, czyli o 13,9% więcej niż w analogicznym okresie 
2004 r. Najwięcej mieszkań oddano do użytku w budownictwie indywidualnym – 2149 (wzrost w stosun-
ku do ub. roku o 2,5%) oraz w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem – 1715 (wzrost 
o 37,2%). W kraju w I półroczu 2005 r. oddano do użytku 47931 mieszkań, o 4,6% mniej niż w 2004 r. 

Ogólna powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych do użytku w I półroczu br. wyniosła 448,7 tys. m2 
i wzrosła w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 13,0%. Budownictwo indywidualne oddało 
do użytku mieszkania o łącznej powierzchni 314,4 tys. m2 (wzrost w stosunku do I półrocza ub. roku 
o 5,0%), a w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem łączna powierzchnia użytkowa 
mieszkań wyniosła 113,1 tys. m2 (wzrost o 50,1%). Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania 
oddanego do użytku w I półroczu br. kształtowała się na poziomie – 104,6 m2 i była o 0,8% niższa niż 
przed rokiem. W budownictwie indywidualnym przeciętne mieszkanie miało 146,3 m2 (wzrost o 2,5% 
w stosunku do I półrocza 2004 r.), a mieszkanie przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 65,9 m2 
(wzrost o 9,3%). 
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W I półroczu wydano pozwolenia na budowę 4890 mieszkań, w tym dla budownictwa przeznaczone-
go na sprzedaż lub wynajem – 2532 pozwolenia, dla budownictwa indywidualnego – 1946 pozwoleń, 
dla spółdzielni mieszkaniowych – 176 pozwoleń i dla budownictwa komunalnego – 36 pozwoleń. 
W przekroju terytorialnym w I półroczu br. najwięcej mieszkań oddano do użytku w miastach na pra-
wach powiatu: w Gdańsku – 1282 mieszkania i w Gdyni – 365 mieszkań oraz w powiatach: wejhe-
rowskim – 708 mieszkań i gdańskim – 365 mieszkań. 
W czerwcu 2005 r. oddano do użytku 593 mieszkania, co oznacza wzrost o 114,9% w stosunku do analo-
gicznego okresu ub. roku oraz spadek w porównaniu z ub. miesiącem o 17,7%. Inwestorzy budujący na 
sprzedaż lub wynajem oddali do użytku 179 mieszkań, budownictwo indywidualne – 340 mieszkań, a bu-
downictwo społeczno-czynszowe – 46 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddane-
go do użytku w czerwcu 2005 r. kształtowała się na poziomie 116,1 m2 i była o 19,3% niższa niż przed ro-
kiem. W budownictwie indywidualnym przeciętne mieszkanie miało 149,8 m2 (wzrost o 0,5% w stosunku 
do analogicznego miesiąca 2004 r.), a mieszkanie przeznaczone na sprzedaż lub wynajem – 77,7 m2 
(spadek o 1,5%). W czerwcu 2005 r. w kraju oddano do użytku 6760 mieszkań, co stanowi wzrost 
w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku o 2,4%, a spadek w stosunku do maja 2005 r. 
o 9,2%. 
 
 
PPPooodddmmmiiioootttyyy   gggooossspppooodddaaarrrkkkiii   nnnaaarrrooodddooowwweeejjj   

 

W końcu czerwca 2005 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 223,2 tys. podmiotów, o 0,6% 
mniej w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. W sektorze publicznym zarejestrowanych 
było 4,4% ogółu jednostek - 9,8 tys. podmiotów (wzrost o 2,5% w stosunku do stanu z końca czerwca 
ub. roku), natomiast w sektorze prywatnym – 213,4 tys. podmiotów (95,6% ogółu), o 0,7% mniej.  
W sektorze prywatnym dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (167,2 tys.), 
które stanowiły 74,9% ogólnej liczby podmiotów. W porównaniu z czerwcem ub. roku liczba przedsię-
biorstw państwowych zmniejszyła się o 31,4% i wyniosła 48 jednostek. Nieznacznie zmniejszyła się 
również liczba spółdzielni (o 8 jednostek), wzrosła natomiast liczba spółek handlowych (o 642 jednostki 
– o 3,8%), w tym spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (o 573 jednostki – o 3,9%), które stanowi-
ły 88,0% ogółu spółek handlowych. 
Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON koncentrowało swą działalność w sek-
cjach: handel i naprawy (27,7%; spadek w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 0,5 pkt pro-
centowego), obsługa nieruchomości i firm (18,2%; wzrost o 0,3 pkt), przetwórstwo przemysłowe 
(11,8%; spadek o 0,02 pkt) oraz budownictwo (10,3%; spadek o 0,1 pkt). Natomiast w przekroju tery-
torialnym najwięcej podmiotów zarejestrowano w miastach na prawach powiatu, tj. w Gdańsku 
(26,1% ogółu zarejestrowanych jednostek) i w Gdyni (13,8%) oraz w powiecie wejherowskim (6,8%), 
a najmniej w powiatach sztumskim (1,3%), nowodworskim (1,5%) i kościerskim (1,9%). 
   
   
RRRooolllnnniiiccctttwwwooo      

  

W czerwcu 2005 r. skup ziarna zbóż wyniósł 19,0 tys. t i był o 254,0% wyższy w porównaniu z rokiem 
poprzednim, w tym skup pszenicy – 16,9 tys. t (wzrost o 334,8%), a skup żyta – 1,0 tys. t (wzrost 
o 565,5%). Skup żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso) w czerwcu br. ukształtował się na pozio-
mie 5,5 tys. t, tj. wyższym o 23,9% od notowanego przed rokiem oraz o 5,4% wyższym od wielkości 
sprzed miesiąca. Wzrost w porównaniu z czerwcem ub. roku dotyczył skupu żywca wołowego 
(o 33,7%). Wyższy niż przed rokiem (o 34,0%) oraz niż przed miesiącem (o 8,2%) był skup mleka, 
który w czerwcu br. ukształtował się na poziomie 20,9 mln litrów. 
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RRRooolllnnniiiccctttwwwooo   (((dddoookkk...)))      
 
W porównaniu z czerwcem ub. roku na rynku rolnym województwa obniżyły się ceny skupu żyta 
(o 47,1%; w kraju o 45,3%), pszenicy (o 44,8%; w kraju o 47,1%) oraz żywca rzeźnego wieprzowego 
(o 16,7%; w kraju o 20,0%). Wzrosły natomiast ceny żywca rzeźnego wołowego (o 21,7%; w kraju 
o 6,6%). Więcej niż przed rokiem płacono za mleko, którego cena wzrosła o 12,5% (w kraju wzrost 
ceny o 8,0%). Natomiast w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły ceny skupu żywca rzeźnego 
wołowego (o 9,8%; w kraju o 2,2%) oraz wieprzowego (o 3,6%; w kraju o 2,9%) oraz ceny targowi-
skowe ziemniaków (o 16,4%; w kraju o 12,1%). 
Relacje średniej ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do ceny 1 kg żyta według cen skupu wyniosła 
12,9 (wobec 11,6 przed miesiącem i 8,3 przed rokiem). 

 
 
PPPrrrzzzeeemmmyyysssłłł   iii   bbbuuudddooowwwnnniiiccctttwwwooo   
 

Przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób, w I półroczu 2005 r. uzyskały 
przychody ze sprzedaży (w bieżących cenach bazowych) w wysokości 17403,6 mln zł. Licząc 
w cenach stałych, produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,2% w odniesieniu do analogicznego 
okresu ub. roku. W czerwcu br. przychody wzrosły zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca br., 
jak i w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, odpowiednio o 21,8% i o 4,4%. 
W kraju produkcja sprzedana przemysłu w I półroczu br. wzrosła w porównaniu z odpowiednim okre-
sem ub. roku o 1,5%, także w czerwcu br. odnotowano jej wzrost w stosunku do poprzedniego miesiąca  
o 8,8% i o 6,8% w odniesieniu do czerwca 2004 r.  
   

%
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PPPrrrzzzeeemmmyyysssłłł   iii   bbbuuudddooowwwnnniiiccctttwwwooo   (((cccddd...)))   

 
W przetwórstwie przemysłowym produkcja była niższa w skali roku o 4,0%. Wśród przedsiębiorstw 
o największym udziale w produkcji, wzrost odnotowano m.in. w przedsiębiorstwach specjalizujących 
się w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 20,5%), w produkcji wyrobów z metali 
(o 12,9%) oraz w produkcji mebli; pozostałej działalności produkcyjnej (o 5,7%). Spadek odnotowano 
przede wszystkim w produkcji wyrobów chemicznych (o 8,7%), wyrobów gumowych i z tworzyw 
sztucznych (o 3,1%) oraz w produkcji odzieży i wyrobów futrzarskich (o 1,4%).  
Z wyrobów objętych badaniem w jednostkach dużych (powyżej 49 osób) w okresie styczeń-czerwiec 
2005 r. w stosunku do analogicznego okresu ub. roku wzrost odnotowano m.in. w produkcji serów 
i twarogów (o 9,9%), w produkcji papieru i tektury (o 2,5%) oraz materiałów podłogowych z drewna 
(o 0,8%), natomiast spadek w stosunku do poziomu sprzed roku odnotowano m.in. w produkcji urzą-
dzeń klimatyzacyjnych (o 25,0%), tarcicy iglastej (o 16,2%) oraz kontenerów specjalnie przystosowa-
nych do przewozu różnymi środkami transportu (o 2,9%).  
Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 
w I półroczu br. wyniósł 128,3 tys. zł (w bieżących cenach bazowych), o 10,0% mniej niż przed rokiem. 
Najwyższą wydajność pracy mierzoną wielkością przychodu na 1 zatrudnionego odnotowano w pro-
dukcji wyrobów chemicznych, gdzie przychód wyniósł 183,9 tys. zł (spadek o 8,4% w stosunku do I półro-
cza 2004 r.), w produkcji wyrobów gumowych i tworzyw sztucznych - odpowiednio 122,2 tys. zł (spa-
dek o 8,4%) oraz w produkcji artykułów spożywczych i napojów - 114,3 tys. zł (spadek o 2,1%). 
W I półroczu br. przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób zrealizowały przy-
chody ze sprzedanej produkcji i usług w kwocie 1492,6 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu 
z I półroczem 2004 r. o 11,1%. W czerwcu br. kwota przychodów wyniosła 361,0 mln zł i wzrosła 
w stosunku do maja br., jak i w odniesieniu do analogicznego miesiąca ub. roku odpowiednio o 21,5% 
i 35,6%. 

DYNAMIKA  PRODUKCJI  SPRZEDANEJ  PRZEMYSŁU
(przeciętna miesięczna 2000 = 100; ceny stałe)  
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PPPrrrzzzeeemmmyyysssłłł   iii   bbbuuudddooowwwnnniiiccctttwwwooo   (((dddoookkk...)))   
 
Produkcja budowlano-montażowa w I półroczu 2005 r. ukształtowała się na poziomie 788,1mln zł 
i jej wartość (w cenach bieżących) wzrosła w stosunku do I półrocza ub. roku o 21,2%. W czerwcu br. 
także odnotowano wzrost produkcji i to zarówno w stosunku do maja br. o 12,4%, jak i do czerwca 2004 r. 
o 34,0%. Udział produkcji budowlano-montażowej w ogólnej kwocie przychodów z sekcji „Budownictwo” 
wyniósł 52,8%. 
Według wstępnych danych wartość produkcji budowlano-montażowej uzyskanej w kraju w I półroczu br. 
była o 8,5% wyższa od wielkości sprzed roku, natomiast w czerwcu br. o 22,2% w stosunku do po-
przedniego miesiąca i o 29,9% w relacji do czerwca 2004 r. 
 

 
W skali roku odnotowano wzrost produkcji w jednostkach zajmujących się wznoszeniem budynków 
i budowli; inżynierią lądową i wodną (o 23,5%), natomiast spadek w przedsiębiorstwach wykonują-
cych instalacje budowlane (o 14,1%). Roboty o charakterze inwestycyjnym zrealizowane w okresie 
styczeń-czerwiec br. osiągnęły wartość 430,2 mln zł, a ich udział w ogólnej produkcji budowlano-                
-montażowej wyniósł 54,6%. W porównaniu z I półroczem ub. roku odnotowano wzrost wartości robót 
inwestycyjnych o 17,0%. 
Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług liczony na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach bu-
dowlanych w I półroczu br. wyniósł 90,5 tys. zł i był o 13,5% wyższy niż przed rokiem. 
   
   
HHHaaannndddeeelll      

 
Sprzedaż hurtowa w I półroczu 2005 r. zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehan-
dlowe wyniosła 17381,0 mln zł i była wyższa od notowanej w analogicznym okresie 2004 r. (o 96,6%). 
W czerwcu br. sprzedaż była także wyższa o 57,4% od wyników osiągniętych miesiąc wcześniej. Sprzedaż 
hurtowa zrealizowana przez jednostki handlowe w skali roku wzrosła o 99,5% i w wyniosła 
15019,3 mln zł. Natomiast w czerwcu br. w stosunku do maja br. odnotowano jej wzrost o 89,3%. 

%

DYNAMIKA  PRODUKCJI  BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ 
(przeciętna miesięczna 2000 = 100; ceny bieżące)
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HHHaaannndddeeelll   (((dddoookkk...)))   
 
W kraju w I półroczu br. sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych była wyższa o 5,8% w sto-
sunku do analogicznego okresu ub. roku, w porównaniu sprzedaży z czerwca br. z poprzednim mie-
siącem br. odnotowano jej wzrost o 7,4%.  
Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w I półroczu br. 
wyniosła 4179,1 mln zł i była niższa o 2,4% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, natomiast 
w czerwcu br. osiągnięto lepsze wyniki stosunku do poprzedniego miesiąca (wzrost o 6,0%). 
W I półroczu br. największą sprzedaż w porównaniu z I półroczem 2004 r. uzyskały sklepy specjalizu-
jące się w sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych (wzrost o 43,3%) oraz w sprzedaży włókien, 
odzieży, obuwia (wzrost o 41,3%). Najmniej sprzedano pojazdów mechanicznych, motocykli, części 
(spadek o 40,8%), spadek odnotowano także w pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizo-
wanych sklepach (o 27,5%). 
W kraju sprzedaż detaliczna towarów była wyższa w stosunku do I półrocza ub. roku o 1,2%, nato-
miast w porównaniu wyników z czerwca br. z poprzednim miesiącem br o 4,6%. Największy wzrost 
w stosunku do I półrocza 2004 r. odnotowano w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków, sprzętu or-
topedycznego 26,5%, a najmniej sprzedano pojazdów samochodowych, motocykli, części – spadek 
o 14,8%.  
 
 
GGGooossspppooodddaaarrrkkkaaa   mmmooorrrssskkkaaa   

 

W I półroczu 2005 r. obroty ładunkowe w portach morskich województwa wyniosły 17,7 mln t, co stanowi-
ło wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 1,4%. W czerwcu br. obroty ładun-
kowe wyniosły 2,9 mln t i odnotowano ich spadek o 5,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz 
wzrost w odniesieniu do czerwcu ub. roku o 12,3%. 
 

%

DYNAMIKA  OBROTÓW  ŁADUNKOWYCH  W  PORTACH  MORSKICH
(przeciętna miesieczna 2000 = 100)
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GGGooossspppooodddaaarrrkkkaaa   mmmooorrrssskkkaaa   (((dddoookkk...)))   
 
W porównaniu I półrocza br. z poprzednim rokiem odnotowano jedynie wzrost przeładunków węgla 
i koksu (o 26,4%) oraz innych masowych (o 7,0%). Najmniej natomiast przeładowano rudy - spadek 
o 60,0% oraz drewna o 17,3%. W czerwcu br. w stosunku do analogicznego miesiąca 2004 r. naj-
większy wzrost odnotowano w przeładunkach drewna (o 93,3%), zboża (o 69,8%) oraz innych maso-
wych (o 33,3%). 
Blisko 68% obrotów stanowiły przeładunki dokonywane w porcie gdańskim, gdzie wielkość obrotów 
ładunkowych spadła w stosunku do I półrocza 2004 r. o 2,0%, natomiast w czerwcu br. przeładunki 
wzrosły w porównaniu z wynikami odnotowanymi w analogicznym miesiącu ub. roku o 6,0%. 
W kraju przeładunki w morskich portach handlowych w I półroczu 2005 r. wyniosły 27,4 mln t, co daje 
spadek w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku (o 0,9%), natomiast w czerwcu br. 
obroty ładunkowe były wyższe o 5,4% od notowanych przed rokiem. 
 
 
BBBeeezzzpppiiieeeccczzzeeeńńńssstttwwwooo   pppuuubbbllliiiccczzznnneee   
 
Według informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku liczba przestępstw odnotowanych na 
terenie województwa pomorskiego w I półroczu 2005 r. wyniosła 49,1 tys., co oznacza spadek w sto-
sunku do analogicznego okresu ub. roku o 16,0%. W czerwcu br. liczba przestępstw wyniosła 11,6 tys. 
i wzrosła zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca 2004 r. (o 0,5%), jak i w porównaniu z po-
przednim miesiącem (o 60,0%). W ogólnej liczbie przestępstw największy udział miały przestępstwa 
o charakterze kryminalnym – 67,5% (przed rokiem – 69,7%), przestępstwa gospodarcze – 20,5% 
(w 2004 r. – 20,8%) oraz drogowe – 9,7% (w 2004 r. – 6,6%). 
W grupie przestępstw kryminalnych dominowały kradzieże mienia – 10,4 tys. oraz kradzieże z wła-
maniem – 7,6 tys.  
Ogólny wskaźnik wykrywalności przestępstw w okresie styczeń-czerwiec 2005 r. wyniósł 59,3% 
(przed rokiem – 60,5%), w tym przestępstw o charakterze kryminalnym – 41,5%, przestępstw gospo-
darczych – 95,5% i drogowych – 99,5%, wobec odpowiednio: 44,7%, 96,0% i 98,8% w analogicznym 
okresie 2004 r. 
W przekroju terytorialnym najwięcej przestępstw w I półroczu br. odnotowano w miastach na prawach 
powiatu: w Gdańsku - 13921 i w Gdyni - 5663 przestępstwa. 
 
 
RRRuuuccchhh   gggrrraaannniiiccczzznnnyyy   
 
Według danych Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku w I półroczu 2005 r. na przej-
ściach granicznych województwa pomorskiego odprawiono w ruchu paszportowym 494,7 tys. osób, 
z tego 57,7% stanowili obywatele polscy, a 42,3% cudzoziemcy. W porównaniu z I półroczem 2004 r. 
liczba osób przekraczających granicę wzrosła o 21,6%, w czerwcu br. liczba odprawionych osób wy-
niosła 146,5 tys. osób i wzrosła zarówno w stosunku do maja br., jak i do czerwca ub. roku odpo-
wiednio o 36,3% i o 2,4%.  
W porównaniu z I półroczem ub. roku o 36,9% więcej obywateli polskich wyjechało i o 35,4% więcej 
przyjechało do Polski. Liczba cudzoziemców wyjeżdżających z Polski i przyjeżdżających do Polski by-
ła także wyższa od zarejestrowanej w analogicznym okresie ub. roku odpowiednio o 9,5% i o 3,0%. 
Od początku roku najwięcej do Polski przyjechało Niemców – 25,6 tys. osób (wzrost o 70,0%), Szwe-
dów – 24,6 tys. (spadek o 20,5%) oraz Norwegów – 6,3 tys. (spadek o 24,0%).  
W ramach obsługi środków transportu w I półroczu 2005 r. odprawiono 232,5 tys. osób, o 5,6% mniej 
niż rok wcześniej. Natomiast ilość odprawionych środków transportu zwiększyła się o 15,4% w po-
równaniu z I półroczem 2004 r. i wyniosła 104,7 tys. 
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WWWyyybbbrrraaannneee   dddaaannneee   ooo   wwwooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwiiieee   pppooommmooorrrssskkkiiimmm   
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2004 r. 
b – 2005 r.  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ludność 1 w tys. ...................... a • • 2190,4 • • 2192,4 • • 2194,4 • • 2194,0 
 b • • 2195,3 • • •                     
Bezrobotni  zarejestrowani 1  a 198,1 198,1 196,6 192,5 189,1 189,2 188,2 184,6 181,4 177,2 177,6 179,7 
    w tys. b 185,4 185,5 183,5 179,6 175,6 173,8                     
Stopa bezrobocia 1 2 w % ......... a 23,0 23,0 22,9 22,5 22,1 22,1 22,1 21,7 21,4 21,0 21,0 21,3 
 b 21,7 21,7 21,6 21,2 20,8 20,6                     
Oferty pracy 1 ............................. a 4194 3594 4922 5918 5055 4648 4950 5568 6091 5372 3869 3983 
 b 5039 4188 5345 6108 4808 5677                     
Liczba bezrobotnych na 1 ofertę a 309 339 221 166 175 160 136 102 87 126 142 396 
   pracy b 105 120 93 80 115 83                     
Przeciętne zatrudnienie w sek-  a 232,3 233,3 232,8 233,1 233,2 233,6 233,4 233,4 233,6 234,1 233,9 233,0 

torze przedsiębiorstw 3 w tys. b 245,7 244,4 245,7 246,0 245,7 245,4                     
poprzedni miesiąc =100 ...... a 100,3 100,4 99,8 100,1 100,0 100,1 99,9 100,0 100,1 100,2 99,9 99,6 

 b 105,5 99,5 113,6 100,1 99,8 99,9                     
analogiczny miesiąc poprze- a 97,6 97,9 98,7 99,0 99,3 99,6 99,9 100,4 100,2 100,3 100,5 100,6 

dniego roku = 100 b 105,8 104,8 105,5 105,5 105,3 105,1                     
Przeciętne wynagrodzenia mie-              

sięczne  brutto  w  sektorze a 2305,36 2224,47 2408,91 2406,07 2364,45 2407,23 2411,17 2371,32 2406,65 2366,92 2415,20 2581,62 
przedsiębiorstw 3 w zł b 2356,51 2359,25 2519,03 2558,39 2481,03 2503,78                     
poprzedni miesiąc =100 ...... a 92,5 96,5 108,3 99,9 98,3 101,8 100,2 98,3 101,5 98,3 102,0 106,9 

 b 91,3 100,1 104,5 101,6 97,0 100,9                     
analogiczny miesiąc poprze- a 106,4 107,5 115,6 106,6 109,4 111,1 105,0 105,8 105,8 102,4 101,4 103,5 

dniego roku = 100 b 102,2 106,1 104,6 106,3 104,9 104,0                     
Mieszkania oddane do użytku a 1000 1647 2379 3019 3490 3766 4146 4753 5301 6041 6981 8535 

(od początku roku) b 942 1720 2430 2977 3698 4291                     
analogiczny  okres  poprze- a 110,5 88,2 99,0 91,4 84,4 67,2 43,9 47,5 50,9 52,9 56,4 61,7 

dniego roku = 100 b 94,2 104,4 102,1 98,6 106,0 113,9                     
Nakłady inwestycyjne 4 w tys. zł a • • • • • 1022,3 • • 1594,4 • • 2201,5 

(ceny bieżące) b • • • • • •                     
analogiczny  okres  poprze- a • • • • • 132,5 • • 146,4 • • 123,6 

dniego roku = 100  b • • • • • •       

1 Stan w końcu okresu.   2 Udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.   3 W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.   4 W przedsiębiorstwach, w których 
liczba pracujących przekracza 49 osób.  
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WWWyyybbbrrraaannneee   dddaaannneee   ooo   wwwooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwiiieee   pppooommmooorrrssskkkiiimmm   (((cccddd...)))   
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2004 r. 
b – 2005 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Podmioty gospodarki narodo- a 224817 225422 225662 225773 225612 224556 224675 224875 224387 223012 222688 223047 
wej 1 b 223779 224485 222840 223202 223199 223190                     
w tym spółki handlowe ....... a 16514 16564 16610 16655 16713 16756 16806 16862 16911 16972 17014 17052 

 b 17118 17188 17239 17294 17350 17398                     
w tym z udziałem kapita- a 3231 3235 3243 3254 3266 3269 3284 3298 3306 3319 3328 3335 

łu zagranicznego b 3347 3366 3376 3390 3406 3418                     
Wskaźnik cen:                            

towarów  i  usług  konsum-              
pcyjnych 2:                            
analogiczny  okres  po- a • • 101,4 • • 103,1 • • 104,1 • • 104,1 

przedniego roku = 100 b • • 103,2 • • •                     
skupu ziarna zbóż:                            

poprzedni miesiąc =100  a 104,4 107,1 95,7 104,9 98,2 96,5 96,5 64,9 99,7 99,7 98,5 99,6 
 b 98,4 101,1 99,5 96,2 104,9 93,5                     

analogiczny  miesiąc  po- a 149,0 158,2 150,6 151,1 136,2 124,8 125,2 97,7 97,7 92,9 71,7 64,9 
przedniego roku = 100 b 61,2 57,7 60,0 55,0 58,8 57,0                     

skupu żywca rzeźnego wo-              
łowego:                            
poprzedni miesiąc =100 a 96,5 104,5 105,8 99,6 105,5 128,7 103,3 96,3 96,7 100,6 103,7 99,7 

 b 99,7 105,7 103,1 99,5 102,5 109,8                     
analogiczny  miesiąc  po- a 96,9 100,0 101,5 104,2 113,5 151,4 152,6 151,2 145,7 134,8 155,7 144,3 

przedniego roku = 100 b 149,2 151,0 147,1 146,9 142,7 121,7                     
skupu żywca rzeźnego wiep-              

rzowego:                            
poprzedni miesiąc =100 a 100,3 101,9 114,9 109,0 101,7 107,4 108,0 98,8 103,3 98,2 96,9 96,0 

 b 90,3 98,8 101,2 77,7 115,3 103,6                     
analogiczny  miesiąc  po- a 107,3 100,0 114,2 133,9 127,1 134,4 135,1 131,2 127,9 137,3 144,0 140,8 

przedniego roku = 100 b 126,7 123,2 108,5 76,2 86,4 83,3       
1 W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu.   2 W kwartale.    
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WWWyyybbbrrraaannneee   dddaaannneee   ooo   wwwooojjjeeewwwóóódddzzztttwwwiiieee   pppooommmooorrrssskkkiiimmm   (((dddoookkk...)))   
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2004 r. 
b – 2005 r. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Produkcja sprzedana przemysłu 1              
(w cenach stałych):                            
poprzedni miesiąc =100 ...... a 77,3 111,5 119,4 102,3 75,0 122,5 84,2 109,8 106,9 106,8 102,8 99,7 

 b 77,8 104,9 113,5 81,6 104,7 121,8                     
analogiczny miesiąc poprzed- a 116,6 132,6 138,1 142,8 104,7 136,4 111,1 113,4 110,1 106,9 115,1 105,2 

niego roku = 100 b 105,9 99,7 95,0 75,1 105,0* 104,4                     
Produkcja budowlano-monta-              

żowa 1 (w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc =100 ...... a 33,3 101,8 132,5 150,2 75,7 116,0 125,1 97,8 114,1 121,8 73,7 174,2 

 b 28,6 118,4 111,0 113,8 127,7 112,4                     
analogiczny miesiąc poprzed- a 80,2 78,4 75,2 97,5 67,3 69,8 81,1 87,0 75,5 98,1 86,5 129,4 

niego roku = 100 b 125,0 129,3 108,2 82,0 138,2 134,0                     
Wskaźnik rentowności obrotu               

w przedsiębiorstwach 2:                            
brutto 3 w % ........................ a • • 7,5 • • 6,5 • • 6,3 • • 5,5 
 b • • 4,1 • • •                     
netto 4 w % .......................... a • • 6,5 • • 5,5 • • 5,4 • • 4,6 
 b • • 3,1 • • •                     

Obroty ładunkowe w portach a 2652 3144 2808 3138 3063 2617 3080 2999 3058 2979 2814 2457 
morskich w tys. t b 3009 2421 3466 2732 3095 2940                     
analogiczny miesiąc poprzed- a 115,8 130,4 106,0 117,5 90,8 94,0 118,8 105,3 121,3 116,1 110,5 116,1 

niego roku = 100 b 113,5 77,0 123,4 87,1 101,0 112,3                     
Sprzedaż detaliczna towarów 1              

(w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc =100 ...... a 64,6 112,2 124,3 109,3 65,5 103,6 108,9 101,3 97,6 104,1 91,0 123,1 

 b 72,8 96,4 115,6 106,3 100,0 106,0                     
analogiczny miesiąc poprzed- a 116,6 134,7 148,0 135,7 89,0 94,3 91,6 95,3 92,0 88,0 87,9 83,9 

niego roku = 100 b 94,6 81,3 75,6 73,5 112,2 114,9       
1 W przedsiębiorstwach, w których liczba pracujących przekracza 9 osób.   2 W których liczba pracujących przekracza 49 osób; dane są prezentowane narastająco.   3 Relacja wyniku finansowego brutto do przychodów       

z całokształtu działalności.   4 Relacja wyniku finansowego netto do przychodów z całokształtu działalności. 
* Dane zmienione w stosunku do wcześniej prezentowanych.       


