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OPRACOWANIA  SYGNALNE 

 
Według wstępnych danych w kwietniu br. w głównych obszarach gospodarki województwa, tj. w prze-

myśle i w budownictwie obserwowano dalsze osłabienie dynamiki sprzedaży w ujęciu rocznym, 
natomiast pewne ożywienie gospodarki odnotowano w handlu i w przeładunkach w portach morskich.  

W produkcji sprzedanej przemysłu (w cenach stałych) odnotowano jej spadek zarówno w sto-
sunku do ubiegłego miesiąca, jak i do kwietnia 2008 r. Podobnie kształtowała się sytuacja w pro-
dukcji budowlano-montażowej (w cenach bieżących), z wyjątkiem w stosunku do marca, gdzie 
odnotowano jej wzrost i towarzyszyła temu także poprawa efektów budownictwa mieszkaniowego    
– zwiększeniu uległa zarówno liczba, jak i ogólna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań. 

W handlu pierwszy raz w tym roku odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej realizowanej przez 
przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku, 
natomiast gorsze wyniki niż rok wcześniej osiągnięto w sprzedaży hurtowej. Jednakże w porówna-
niu z marcem br. kwiecień był miesiącem, w którym osiągnięto wyższe przychody ze sprzedaży 
zarówno detalicznej, jak i hurtowej. 

Korzystne symptomy odnotowano także w obrotach ładunkowych w portach morskich. Podob-
nie jak to miało miejsce w marcu br. odnotowano ich wzrost zarówno do analogicznego miesiąca 
ub. roku jak i poprzedniego miesiąca. 

Utrzymuje się trudna sytuacja na rynku pracy. Od początku roku z miesiąca na miesiąc powoli, 
ale systematycznie pogłębia się spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. To-
warzyszył temu wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych w stosunku do wielkości sprzed roku, 
aczkolwiek w kwietniu br. odnotowano jej spadek w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca. 
Analogicznie stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. była wyższa niż przed rokiem i jed-
nocześnie niższa niż miesiąc wcześniej. 
Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw była wyższa niż przed rokiem i przed miesiącem oraz 

przewyższała przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w kraju. Wzrost średniej płacy był jed-
nak niższy od odnotowanego w skali kraju wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, 
w związku z czym nastąpiło obniżenie jej siły nabywczej. 

W kwietniu br. zarówno średnie ceny targowiskowe podstawowych produktów rolnych (poza ceną 
ziemniaków i prosiąt na chów), jak i ceny skupu ważniejszych produktów rolnych (za wyjątkiem 
cen żywca rzeźnego wołowego i wieprzowego oraz ziemniaków) były niższe niż w kwietniu 2008 r. 

 
   

UWAGI 
Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), opracowanej na podstawie 
Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev. 2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi 
wcześniej według PKD 2004. Nie dotyczy to podmiotów gospodarki narodowej, które do końca 2009 r. prezentowane będą 
według dotychczasowej klasyfikacji PKD 2004 (NACE Rev. 1.1). 
Prezentowane w Komunikacie: 
- dane o pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, 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 rachunkowe (z wyjątkiem przedsiębiorstw łowiectwa, leśnictwa, rybactwa, pośrednictwa finansowego oraz szkół 
wyższych), w których liczba pracujących przekracza 49 osób, 

- dane o nakładach inwestycyjnych – w ujęciu kwartalnym – dotyczą podmiotów gospodarczych (bez względu na rodzaj 
działalności) prowadzących 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 wartości w cenach bieżących, z wyjątkiem przemysłu, dla którego wskaźniki dynamiki podano na podstawie 
wartości w cenach stałych (średnie ceny bieżące 2005 r.). 
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LUDNOŚĆ 
 

 Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. województwo pomorskie zamieszkiwało 2,2 mln 
osób, w tym 1,1 mln kobiet. Najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w wieku 25-29 lat                              
– 188,7 tys. oraz osoby w wieku 20-24 
lata – 181,6 tys. 

W przekroju terytorialnym najwięcej 
osób mieszkało w miastach na prawach 
powiatu – Gdańsku – 455,6 tys. osób (20,5%), 
Gdyni – 249,3 tys. osób (11,2%) oraz 
w powiecie wejherowskim – 189,0 osób (8,5%), 
a najmniej w powiecie nowodworskim              
– 35,6 tys. osób (1,6%). 

Według stanu na dzień 31 grudnia 
2008 r. w województwie pomorskim za-
warto 15999 małżeństw, zarejestrowano 
27430 urodzeń żywych oraz 19574 zgony. 
Współczynnik przyrostu naturalnego liczony 
na 1000 ludności wyniósł 3,55.  
 
 
RYNEK  PRACY 

 
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu br. wyniosło 272,4 tys. osób 

i było niższe o 1,8% od notowanego w kwietniu ub. roku oraz o 0,1% niższe od wielkości sprzed 
miesiąca. W kraju przeciętne zatrudnienie spadło w stosunku do kwietnia ub. roku i marca br. od-
powiednio o 1,4% i 0,3%. 

W sektorze publicznym przeciętne zatrudnienie wyniosło 38,0 tys. osób (o 1,1% mniej niż przed 
rokiem), a w sektorze prywatnym – 234,4 tys. osób (odpowiednio o 1,9% mniej). 

Wzrost przeciętnego zatrudnienia w porównaniu z kwietniem 2008 r. wystąpił w sekcjach: gór-
nictwo i wydobywanie (o 8,3%), informacja i komunikacja (o 7,8%), wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,6%), obsługa rynku nieruchomości 
(o 3,0%), budownictwo (o 2,6%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywa-
cja (o 2,5%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 2,2%) oraz administrowanie i działal-
ność wspierająca (o 1,6%). Redukcję zatrudnienia natomiast zanotowano w rolnictwie, leśnictwie, 
łowiectwie i rybactwie (o 10,7%), przetwórstwie przemysłowym (o 6,1%), zakwaterowaniu i gastro-
nomii (o 1,0%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 0,1%). 

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego o największym udziale w zatrudnieniu spadek 
przeciętnego zatrudnienia zanotowano w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny 
(o 10,2%), produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 9,3%), produkcji po-
zostałego sprzętu transportowego (o 8,6%), produkcji wyrobów z metali (o 1,8%) oraz w produkcji 
artykułów spożywczych (o 0,5%). 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-kwiecień br. wyniosło 
275,9 tys. osób i było niższe o 0,4% od notowanego w analogicznym okresie ub. roku. W kraju 
przeciętne zatrudnienie zmalało w tym okresie o 0,1%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w kwietniu 2009 r. w powiatowych urzędach pracy 
województwa pomorskiego wyniosła 84,0 tys. osób i była wyższa od wielkości sprzed roku o 7,9%, 
a niższa od wielkości odnotowanej w ub. miesiącu o 2,0%. Kobiety stanowiły 56,3% ogółu bezro-
botnych i ich liczba zmniejszyła się o 5,7% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. 
Zwiększeniu uległ jedynie odsetek osób niepełnosprawnych – o 0,7 pkt procentowego. 
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W kwietniu br. zarejestrowano 13,0 tys. osób bezrobotnych, o 24,2% więcej niż w analogicznym 
okresie ub. roku. Z ewidencji wy-
łączono 14,7 tys. bezrobotnych 
(o 8,2% mniej niż przed rokiem). 
5,2 tys. osób podjęło pracę, 2,4 tys. 
osób rozpoczęło szkolenie lub 
staż, 4,8 tys. osób nie potwier-
dziło gotowości do podjęcia pra-
cy, a 0,7 tys. osób dobrowolnie 
zrezygnowało ze statusu bezro-
botnego. 

Do powiatowych urzędów pra-
cy zgłoszono w ciągu miesiąca 
5364 oferty pracy, co stanowi 
spadek w stosunku do analo-

gicznego miesiąca ub. roku o 47,7%, a wzrost w stosunku do marca br. o 2,1%. Na 1 ofertę pracy 
w kwietniu br. przypadało 30 osób, wobec 29 w ub. miesiącu i 9 w kwietniu 2008 r. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu br. zmniejszyła się w stosunku do ub. miesiąca 
i ukształtowała się na poziomie 10,3%. 

Powiatowe urzędy pracy oferowały wiele 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobo-
ciu, w ramach których przy pracach inter-
wencyjnych pracowały 482 osoby, 1393 
osoby rozpoczęły szkolenie, a 1024 osoby 
zostały skierowane na staż u pracodawcy. 

W najbliższym czasie 10 zakładów, w tym 
6 z sektora publicznego, zapowiedziało zwol-
nienia grupowe, co łącznie daje około 87 pra-
cowników zagrożonych bezrobociem. 

W kwietniu br. wydatki z Funduszu Pracy 
wyniosły 28,4 mln zł, z czego na zasiłki dla 
bezrobotnych przeznaczono 14,2 mln zł 
(50,2%). 

W przekroju terytorialnym najwięcej bez-
robotnych zarejestrowanych było w mieście 
na prawach powiatu Gdańsku – 7,1 tys. 

osób (w tym 3,6 tys. kobiet) oraz w powiecie starogardzkim – 7,0 tys. osób (w tym 4,2 tys. kobiet). 
Najmniejszą liczbę bezrobotnych odnotowano natomiast w Sopocie – 0,5 tys. osób (w tym 0,3 tys. 
kobiet). Najwięcej bezrobotnych zarejestrowanych na 1 ofertę pracy przypadało Słupsku – 397 
osób oraz w powiecie słupskim – 209 osób. Stopa bezrobocia rejestrowanego najwyższa była 
w powiecie sztumskim – 23,4%, a najniższa w Sopocie – 2,7%. 

 
 

WYNAGRODZENIA 
 
W kwietniu br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 

wyniosło 3348,82 zł (101,6% średniej płacy krajowej) i było wyższe zarówno od notowanego w ana-
logicznym okresie ub. roku, jak i w marcu br. odpowiednio o 3,7% i 1,1%. Przeciętne miesięczne 
wynagrodzenie brutto w kraju ukształtowało się na poziomie 3294,76 zł, co oznacza wzrost w sto-
sunku do kwietnia 2008 r. o 4,8% oraz spadek o 1,1% w porównaniu z marcem br. 
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Przeciętna płaca w sektorze publicznym wyniosła 4100,45 zł i była wyższa o 8,9% od zanotowa-
nej w analogicznym okresie ub. roku. W sektorze prywatnym przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

brutto wyniosło 3226,89 zł, 
co oznacza wzrost o 2,7% 
w stosunku do kwietnia 
ub. roku. 

W porównaniu z kwiet-
niem 2008 r. wzrost prze-
ciętnego miesięcznego wy-
nagrodzenia brutto odno-
towano w sekcjach: wy-
twarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę 
(o 20,0%), informacja i ko-
munikacja (o 16,8%), do-

stawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 9,2%), rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo (o 6,7%), transport i gospodarka magazynowa (o 5,5%), budownictwo 
(o 3,3%), administrowanie i działalność wspierająca (o 3,2%), obsługa rynku nieruchomości 
(o 2,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 2,1%). Spadek przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia zanotowano natomiast w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 15,8%), handel; naprawa pojazdów 
samochodowych (o 5,0%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 3,6%). 

W kwietniu 2009 r. wynagrodzenie wyższe od przeciętnego w województwie wypłacono w sek-
cjach: górnictwo i wydobywanie, informacja i komunikacja, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę, transport i gospodarka magazynowa, dostawa wody; 
gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 
oraz budownictwo, a płace poniżej średniej otrzymali zatrudnieni w administrowaniu i działalności 
wspierającej, zakwaterowaniu i gastronomii, handlu; naprawie pojazdów samochodowych, prze-
twórstwie przemysłowym oraz w obsłudze rynku nieruchomości.  

W kwietniu 2009 r., spośród działów przetwórstwa przemysłowego o znaczącym udziale w za-
trudnieniu, wynagrodzenie powyżej przeciętnego zanotowano w produkcji pozostałego sprzętu 
transportowego (o 25,9%), natomiast wynagrodzenie niższe niż przeciętne w województwie wypła-
cono w produkcji artykułów spożywczych (o 28,4%), produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy 
i wikliny (o 28,1%), a także w produkcji wyrobów z metali (o 8,9%) oraz w produkcji komputerów, 
wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,2%). 

W okresie styczeń-kwiecień br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przed-
siębiorstw wyniosło 3286,62 zł i było wyższe o 3,9% od notowanego w analogicznym okresie ub. 
roku, natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w kraju wzrosło w tym okresie o 5,9% 
i wyniosło 3267,33 zł. 

 
 

CENY 
 
W kwietniu br. krajowe ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły, podobnie jak przed 

miesiącem, o 0,7%. Ceny żywności wzrosły w kwietniu br. o 1,7% (wobec wzrostu o 2,0% w marcu br.). 
Nastąpił również wzrost cen owoców, cukru i jaj. Więcej niż w marcu br. konsumenci płacili też za 
mięso. Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,5%. W omawianym miesiącu nastąpił wzrost 
cen napojów alkoholowych (o 1,1%) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,3%). W kwietniu br. ceny za-
równo odzieży, jak i obuwia obniżono o 0,1%. Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem 
wzrosły w kwietniu br. o 0,2%, natomiast ceny w zakresie transportu były wyższe o 1,4%. 

ODCHYLENIA  PRZECIĘTNYCH  MIESIĘCZNYCH  WYNAGRODZEŃ  BRUTTO  OD  PRZECIĘTNEGO  
W  WOJEWÓDZTWIE  W  WYBRANYCH  SEKCJACH  W  KWIETNIU  2009  R.
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Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był wyższy niż w marcu br. (4,0% 
wobec 3,6%), natomiast w okresie styczeń-kwiecień br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych 
wzrosły o 2,7% 

 
 

MIESZKANIA 
 
W kwietniu 2009 r. oddano do użytkowania 927 mieszkań, co oznacza wzrost zarówno 

w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak i do marca br. odpowiednio o 16,0% i 37,9%. 
W kraju w kwietniu 2009 r. oddano do użytkowania 11757 mieszkań, o 14,3% mniej niż w 2008 r. 
Ogólna powierzchnia użytkowa wybudowanych mieszkań wyniosła 98,6 tys. m2 i była o 21,5% 

wyższa niż przed rokiem. 
Najwięcej – 583 mieszkania – oddali do użytkowania inwestorzy budujący na sprzedaż lub wy-

najem (wzrost w stosunku do ub. roku o 82,2%), co stanowiło 62,9% efektów budownictwa miesz-
kaniowego. Inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania 344 mieszkania, o 7,3% mniej niż 
przed rokiem, a udział tych mieszkań w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania wy-
niósł 37,1%. 

Przeciętna powierzchnia użyt-
kowa 1 mieszkania oddanego do 
użytkowania w kwietniu br. 
kształtowała się na poziomie 
106,3 m2 i była o 4,6% większą 
niż przed rokiem. W budownic-
twie indywidualnym przeciętne 
mieszkanie miało 155,9 m2 (wzrost 
o 3,2% w stosunku do ub. roku), 
a mieszkanie przeznaczone na 
sprzedaż lub wynajem – 77,1 m2 
(wzrost o 21,6%). 

W kwietniu br. wydano pozwo-
lenia na budowę 1465 mieszkań, 

w tym dla budownictwa przeznaczonego na sprzedaż lub wynajem na realizację 701 mieszkań, 
a dla budownictwa indywidualnego na realizację 642 mieszkań. 

W przekroju terytorialnym w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. najwięcej mieszkań oddano do 
użytkowania w powiecie wejherowskim – 776 mieszkań o łącznej powierzchni 78,3 m2 oraz 
w mieście na prawach powiatu – Gdańsku – 566 mieszkań o łącznej powierzchni 45,7 tys. m2. 

Mieszkania oddane do użytkowania na terenie województwa pomorskiego w kwietniu 2009 r. 
stanowiły 7,9% efektów krajowych. 

 
 

PODMIOTY  GOSPODARKI  NARODOWEJ 
 
W końcu kwietnia 2009 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 240,6 tys. podmiotów, 

o 2,6% więcej niż w porównywalnym okresie 2008 r. Podmioty zarejestrowane w sektorze prywat-
nym stanowiły 96,7% ogółu (wzrost o 3,7% w stosunku do stanu z końca kwietnia 2008 r.). 
W sektorze tym dominowały osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (178,0 tys.), które 
stanowiły 74,0% ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w województwie. W porównaniu 
z kwietniem 2008 r. zmniejszyła się liczba przedsiębiorstw państwowych (o 27,3%) i wyniosła 
8 jednostek oraz liczba spółdzielni (o 3,2%), która wyniosła 1061 jednostek. Wzrosła natomiast 
liczba spółek handlowych (o 654 jednostki – 3,3%), w tym przede wszystkim spółek z ograniczoną 
odpowiedzialnością (o 494 jednostki – 2,9%), które stanowiły 86,9% ogółu spółek handlowych 
(przed rokiem – 87,3%). 

a Dane za okresy narastające.
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Najwięcej podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON koncentrowało swą działalność 
w sekcjach: handel i naprawy (25,1% ogółu jednostek; spadek o 0,7 pkt procentowego w stosunku 
do analogicznego okresu ub. roku), obsługa nieruchomości i firm (odpowiednio 18,8%; wzrost 
o 0,1 pkt w stosunku do ub. roku), budownictwo (12,3%; wzrost o 0,5 pkt) oraz przetwórstwo przemy-
słowe (11,7%; spadek o 0,3 pkt). Z kolei w przekroju terytorialnym najwięcej podmiotów zarejestro-
wanych odnotowano w Gdańsku (25,0% ogółu zarejestrowanych jednostek) i w Gdyni (13,7%) oraz 
w powiecie wejherowskim (7,2%), a najmniej w powiecie nowodworskim (1,6%) i sztumskim (1,3%). 

 
 

ROLNICTWO 
 
Na rynku rolnym województwa w kwietniu br. średnie ceny targowiskowe podstawowych pro-

duktów rolnych były niższe niż w kwietniu 2008 r., poza ceną ziemniaków i prosiąt na chów. Ob-
niżyły się także ceny skupu ważniejszych produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca rzeźnego 
wołowego i wieprzowego oraz ziemniaków. W porównaniu z marcem br. odnotowano wzrost cen 
targowiskowych (za wyjątkiem pszenicy) oraz spadek cen skupu (poza ceną żywca rzeźnego wie-
przowego). 

W kwietniu br. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) wy-
niósł 31,2 tys. t i był o 102,0% wyższy niż w kwietniu ub. roku, w tym skup pszenicy kształtował 
się na poziomie 23,2 tys. t (wzrost o 81,1%), a żyta – 2,2 tys. t (wzrost o 100,7%).  

W omawianym miesiącu średnie ceny skupu pszenicy (53,16 zł/dt) i żyta (37,95 zł/dt) były niższe 
od notowanych w kwietniu ub. roku odpowiednio o 43,3% i 48,8% (w kraju o 45,7% i 51,0%), na-
tomiast w stosunku do marca 2009 r. cena pszenicy była niższa o 3,7% (w kraju o 3,3%), a cena 
żyta o 4,2% (w kraju o 5,5%).  

Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono w kwietniu br. 61,23 zł, tj. o 38,8% mniej niż przed 
rokiem i o 3,4% mniej niż przed miesiącem (w kraju cena targowiskowa pszenicy była niższa 
o 35,7% niż w kwietniu ub. roku i o 0,5% niższa niż w marcu br.). 

Skup żywca rzeźnego (w przeliczeniu na mięso) wyniósł w kwietniu br. 4551 ton i był niższy niż 
przed rokiem o 32,1%. Żywca wieprzowego skupiono 4027 ton, o 30,9% mniej niż rok wcześniej, 
a wołowego (wraz z cielęcym) – 196 ton, odpowiednio o 17,3% mniej.  

Cena żywca wieprzowego w skupie (4,75 zł/kg) wzrosła w stosunku do kwietnia ub. roku 
o 31,6%, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4% (w kraju odnotowano wzrost ceny w sto-
sunku do kwietnia 2008 r. o 34,3% oraz o 2,0% w stosunku do marca br.). Cena żywca wołowego 
(bez cieląt) wyniosła 4,57 zł/kg i była wyższa o 10,4% w porównaniu z kwietniem 2008 r. oraz 
o 3,8% niższa w odniesieniu do marca 2009 r. (w kraju cena wzrosła o 18,6% w porównaniu 
z kwietniem 2008 r., a w stosunku do marca br. była wyższa o 1,5%). 

Cena targowiskowa ziemniaków kształtowała się na poziomie 82,56 zł/dt, tj. o 22,5% wyższym 
od notowanej w kwietniu 2008 r. i o 6,4% wyższym w porównaniu z marcem br. (w kraju wzrost 
ceny odpowiednio o 53,2% i o 2,7%). 

W kwietniu br. za prosię na chów na targowiskach płacono średnio 159,00 zł. W porównaniu 
z poprzednim rokiem cena prosiąt wzrosła o 129,0%, a w relacji do marca br. zwiększyła się 
o 1,5%. W kraju za prosię na chów płacono średnio 183,83 zł za sztukę, tj. o 139,7% więcej niż 
przed rokiem i o 4,5% więcej niż w marcu 2009 r. 

W kwietniu 2009 r. skup mleka (19,9 mln litrów) był wyższy o 28,6% od wielkości z poprzedniego 
roku, natomiast cena skupu mleka w kwietniu 2009 r. wyniosła 0,78 zł/l, co oznacza spadek 
w stosunku do kwietnia 2008 r. o 23,5%. 

 
 

PRZEMYSŁ  I  BUDOWNICTWO 
 
W kwietniu 2009 r. przedsiębiorstwa przemysłowe o liczbie pracujących powyżej 9 osób uzyskały 

przychody ze sprzedaży (w bieżących cenach bazowych) w wysokości 3,7 mld zł i były one niższe 
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w cenach stałych zarówno w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2008 r., jak i do marca br. 
odpowiednio o 14,7% i o 9,4%. W okresie styczeń-kwiecień br. przychody ze sprzedaży wyniosły 
15,3 mld zł i były niższe od uzyskanych rok wcześniej o 7,0%.  

W kraju w kwietniu 2009 r. odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu 
z kwietniem 2008 r. o 12,4%, a do poprzedniego miesiąca br. o 7,1%.W okresie styczeń-kwiecień br. 
produkcja była niższa o 10,1% w stosunku do odpowiedniego okresu ub. roku.  

W przetwórstwie przemysłowym w kwietniu 2009 r. produkcja sprzedana wyniosła 3,2 mld zł 
i była niższa o 15,7% w porównaniu z odpowiednim miesiącem 2008 r. i o 9,1% w odniesieniu 
do poprzedniego miesiąca br. Wśród przedsiębiorstw o największym udziale w produkcji wzrost 
w stosunku do kwietnia ub. roku odnotowano m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektro-
nicznych i optycznych (o 14,3%), w produkcji artykułów spożywczych (o 10,2%) oraz w produkcji 
wyrobów z metali (o 4,4%). Spadek dotyczył głównie produkcji pozostałego sprzętu transportowego 
(o 34,4%), produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,8%) oraz produkcji maszyn 
i urządzeń (o 6,4%). W kwietniu 2009 r. wzrosła produkcja sprzedana przemysłu m.in. w sekcji 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,3% 
(0,3 mld zł). Najwyższą wydajność pracy (mierzoną wielkością przychodu na 1 zatrudnionego) od-
notowano m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (35,1 tys. zł), 
w produkcji artykułów spożywczych (24,8 tys. zł) oraz w produkcji maszyn i urządzeń (24,1 tys. zł)  

Z wyrobów objętych badaniem w jednostkach dużych (powyżej 49 osób) w kwietniu 2009 r. 
wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r. odnotowano m.in. w produkcji mleka płyn-
nego przetworzonego (o 112,8%), w produkcji konserw rybnych (o 18,9%) oraz w produkcji okien 
i drzwi, ościeżnic i progów z drewna (o 5,3%). Natomiast spadek w stosunku do poziomu sprzed 
roku wystąpił m.in. w produkcji kontenerów przystosowanych do przewozu środkami transportu 
(o 62,7%), w produkcji obuwia (o 50,0%), w produkcji materiałów podłogowych z drewna iglastego 
i liściastego (o 30,8%). 

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług w przemyśle w przeliczeniu na 1 zatrudnionego 
w kwietniu 2009 r. wyniósł 26,3 tys. zł (w bieżących cenach bazowych) i był o 10,4% niższy niż 
rok wcześniej. 

W kwietniu 2009 r. przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób osiągnęły 
przychody ze sprzedaży produkcji 
i usług (w cenach bieżących) w kwo-
cie 579,7 mln zł, co oznacza spa-
dek o 5,2% w porównaniu z kwiet-
niem 2008 r. i wzrost o 6,2% w po-
równaniu z marcem br. W okresie 
styczeń-kwiecień 2009 r. przychody 
wyniosły 2224,6 mln zł i były 
wyższe w odniesieniu do analo-
gicznego okresu 2008 r. o 3,5%.  

Produkcja budowlano-montażowa 
w kwietniu 2009 r. ukształtowa-
ła się na poziomie 327,9 mln zł, 
jej wartość (w cenach bieżących) zmniejszyła się o 1,3% w stosunku do wartości sprzed roku, 
a w odniesieniu do marca br. odnotowano jej wzrost o 3,3%. W okresie styczeń-kwiecień br. pro-
dukcja wyniosła 1242,4 mln zł i była wyższa o 3,0% niż rok wcześniej.  

W kwietniu 2009 r. wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca ub. roku odnotowano także 
w przedsiębiorstwach zajmujących się budową budynków – o 12,6% (w stosunku do marca br. 
odnotowano wzrost o 1,5%, natomiast w okresie styczeń-kwiecień br. spadek o 2,1% w odniesie-
niu do analogicznego okresu ub. roku), w przedsiębiorstwach związanych z budową obiektów in-
żynierii lądowej i wodnej – o 11,3% (wzrost o 19,0% w stosunku do marca br., a w okresie styczeń-

%
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-kwiecień br. wzrost o 26,4% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.), natomiast w przed-
siębiorstwach związanych z robotami budowlanymi specjalistycznymi sytuacja uległa pogorszeniu 
w porównaniu z kwietniem 2008 r. odnotowano spadek o 29,2% (w stosunku do marca br. wystą-
pił spadek 10,1%, a w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. produkcja była niższa o 6,1 % niż rok 
wcześniej).  

Przychód ze sprzedaży wyrobów i usług liczony na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach 
budowlanych województwa w kwietniu 2009 r. wyniósł 22,8 tys. zł i był o 7,6% niższy niż rok 
wcześniej, natomiast w kraju wydajność pracy kształtowała się na poziomie 27,8 tys. zł. 

 
 

HANDEL 
 
Sprzedaż hurtowa zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe w kwietniu 2009 r. wynio-

sła 2,5 mld zł i była niższa od wielkości sprzedaży sprzed roku o 5,5%, a w odniesieniu do marca br. 
była wyższa o 0,5%. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż wyniosła 9,3 mld zł i była niższa 
o 4,4% w stosunku do analogicznego okresu 2008 r. 

Sprzedaż detaliczna zrealizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe 
w kwietniu 2009 r. wyniosła 1,2 mld zł i była wyższa w stosunku do kwietnia 2008 r. o 1,4%, 
a w porównaniu z marcem br. o 3,8%. W okresie styczeń-kwiecień br. sprzedaż detaliczna wynio-
sła 4,6 mld zł i była o 0,7% wyższa niż rok wcześniej,  

W kwietniu 2009 r. wzrost sprzedaży detalicznej w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku 
dotyczył m.in. pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (o 28,6%), mebli, 
sprzętu RTV i AGD (o 21,0%) oraz włókien, odzieży, obuwia (o 20,4%). Spadek odnotowano m.in., 
w sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli, części (13,2%), w sprzedaży farmaceutyków, 
kosmetyków, sprzętu ortopedycznego (o 7,3%) oraz w sprzedaży paliw stałych, ciekłych i gazowych 
(o 1,1%).  

W kraju w kwietniu 2009 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2008 r. odnotowano wzrost 
sprzedaży detalicznej towarów o 1,0%, a do marca br. sprzedaż była wyższa o 5,0%. W okresie styczeń-             
-kwiecień br. sprzedaż była niższa o 0,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku.  

 
 

PORTY  MORSKIE 
 
W kwietniu 2009 r. obroty ładunkowe w portach morskich województwa wyniosły 3,2 mln t, co 

stanowiło wzrost zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak i marca br. odpo-
wiednio o 14,6% i 17,5%, jednak w porównaniu z kwietniem ub. roku wzrost odnotowano jedynie 
w przeładunkach ładunków z grupy „masowe suche” – o 114,6%, natomiast w pozostałych gru-
pach nastąpił spadek wielkości przeładunków, przy czym największy spadek zaobserwowano 
w przeładunkach ładunków z grupy „toczne samobieżne” (o 50,0%). 

Dominowały obroty ładunkowe dokonywane w ruchu międzynarodowym (98,6% obrotów woje-
wództwa ogółem), a ich wielkość zwiększyła się w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku 
o 14,9%. Wzrost odnotowano jedynie w przeładunkach ładunków z grupy „masowe suche” 
(o 114,6%). Natomiast największy spadek odnotowano w przeładunkach ładunków z grupy „pozo-
stałe ładunki drobnicowe” – o 51,5% oraz „toczne samobieżne” – o 50,0%. 

W portach morskich województwa największy obrót odnotowano w porcie gdańskim – 1,5 mln t 
(spadek w stosunku do kwietnia 2008 r. o 12,3%), co stanowiło 46,9% obrotów województwa ogółem. 
Największy udział w ogólnej liczbie obrotów ładunkowych w porcie gdańskim miały przeładunki 
z grupy „masowe ciekłe” – 58,6%, których przeładowano 872,9 tys. t oraz „masowe suche” – 27,7% 
(413,2 tys. t). 
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Od początku roku wielkość obrotów ładunkowych w województwie wyniosła 9,9 mln t, co ozna-
cza wzrost w stosunku do analogicznego okresu ub. roku o 4,1%. 

W kraju przeładunki w morskich portach handlowych w kwietniu 2009 r. wyniosły 4,2 mln t, co 
oznacza wzrost w stosunku do marca br. o 9,0%, natomiast w stosunku do analogicznego okresu 
ub. roku wielkość przeładunków nie uległa zmianie. 

 
 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE 
 
Według informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku liczba przestępstw odnotowanych 

na terenie województwa pomorskiego w kwietniu 2009 r. wyniosła 12,6 tys., co oznacza wzrost 
zarówno w stosunku do analogicznego miesiąca ub. roku, jak i marca br. odpowiednio o 156,9% 
i 57,6%. W ogólnej liczbie przestępstw największy udział miały przestępstwa o charakterze gospo-
darczym – 54,4% (w 2008 r. – 8,6%) oraz przestępstwa kryminalnym – 40,3% (przed rokiem                 
– 74,7%). Natomiast udział przestępstw drogowych wyniósł 4,2%, wobec 13,0% w 2008 r. 

Ogólny wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w okresie styczeń-                 
-kwiecień 2009 r. wyniósł 77,1% (przed rokiem – 58,9%), w tym przestępstw o charakterze krymi-
nalnym – 59,0%, gospodarczym – 98,2% i drogowym – 98,9% wobec odpowiednio: 44,8%, 92,0% 
i 99,0% w analogicznym okresie ub. roku. 

W okresie styczeń-kwiecień 2009 r. odnotowano 815 wypadków drogowych z ofiarami w lu-
dziach, w których poszkodowanych było 1128 osób, w tym 55 osób zginęło. Natomiast w kwietniu br. 
najwięcej nietrzeźwych kierujących zarejestrowano w Słupsku (łącznie z powiatem słupskim)                 
– 93 kierujących, w Gdańsku – 71 kierujących oraz w powiecie wejherowskim – 69 kierujących. 

W przekroju terytorialnym w okresie styczeń-kwiecień 2009 r. najwięcej przestępstw odnotowano 
w miastach na prawach powiatu – w Gdańsku – 13847 przestępstw oraz w Gdyni – 2970 prze-
stępstw, przy wskaźniku wykrywalności odpowiednio – 78,7% i 66,6%.  



 10 

Wybrane dane o województwie pomorskim 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2008 r. 
b – 2009 r.  

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

Ludność 1 w tys. ...................... a • • 2212,6 • • 2215,1 • • 2218,1 • • 2219,5 
 b • • • •                       
Bezrobotni zarejestrowani 1 w tys. a 89,9 87,7 83,4 77,8 73,8 70,4 68,2 66,2 64,2 62,4 63,7 67,8 
 b 76,6 82,4 85,7 84,0                       
Stopa bezrobocia 1 2 w % ........ a 10,9 10,7 10,2 9,6 9,1 8,7 8,5 8,2 8,0 7,8 7,9 8,4 
 b 9,4 10,1 10,5 10,3                       
Oferty pracy  ........................... a 6698 8190 8287 10250 7668 7360 8106 6683 8367 6977 4177 3714 
 b 4401 4278 5253 5364                       
Liczba bezrobotnych na 1 ofer- a 21 14 11 9 11 13 12 12 12 13 23 32 

tę pracy 1 b 36 43 29 30                       
Przeciętne zatrudnienie w sek- a 276,6 276,9 277,4 277,5 277,8 277,7 277,9 277,3 277,2 277,6 277,1 275,9 

torze przedsiębiorstw 3 w tys. b 274,8 274,4 272,7 272,4                       
poprzedni miesiąc = 100 .... a 102,1 100,1 100,2 100,0 100,1 100,0 100,1 99,8 100,0 100,2 99,8 99,6 

 b 99,6 99,8 99,4 99,9                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 105,0 104,9 104,8 105,0 105,1 104,6 104,4 103,4 102,9 102,6 102,5 101,8 

niego roku = 100 b 99,4 99,1 98,3 98,2                       
Przeciętne wynagrodzenia mie-              

sięczne  brutto  w  sektorze a 3159,54 3080,08 3294,60 3229,50 3239,34 3255,88 3315,52 3234,87 3237,39 3282,30 3241,91 3367,77 
przedsiębiorstw 3 w zł b 3234,53 3229,58 3313,54 3348,82                       
poprzedni miesiąc = 100 .... a 92,7 97,5 107,0 98,0 100,3 100,5 101,8 97,6 100,1 101,4 98,8 103,9 

 b 96,0 99,8 102,6 101,1                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 117,0 113,2 108,4 110,7 111,2 107,9 109,4 104,9 104,6 104,6 102,9 98,8 

niego roku = 100 b 102,4 104,9 100,6 103,7                       
Mieszkania oddane do użytko- a 1159 2266 3145 3944 4582 5571* 6954* 7793* 8947* 10503* 12116* 14367* 

wania (od początku roku) b 1037 1745 2417 3344                       
analogiczny okres poprzed- a 151,1 151,2 148,1 127,9 119,3 120,7 126,7* 115,4* 112,8* 112,9* 116,2* 123,1* 

niego roku = 100 b 89,5 77,0 76,9 84,8                       
Nakłady inwestycyjne  (od po-

czątku roku) 4 w mln zł (ceny a • • 858,6 • • 2170,9 • • 3781,1 • • 6015,8 
bieżące) b • • • •                       
analogiczny okres poprzed- a • • 147,0 • • 148,7 • • 150,9 • • 140,7 

niego 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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Wybrane dane o województwie pomorskim (cd.) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2008 r. 
b – 2009 r.  

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

Podmioty gospodarki narodowej 1 a 233294 233299 233782 234449 235669 237984 238925 239488 238880 239676 240160 240496 
 b 240414 240710 240636 240606                       
w tym spółki handlowe ....... a 19397 19476 19547 19626 19713 19840 19693 19701 19784 19868 19931 20016 
 b 20065 20142 20215 20280                       

w tym z udziałem kapitału a 3812 3828 3842 3856 3869 3901 3884 3875 3890 3902 3913 3928 
zagranicznego b 3941 3946 3959 3966                       

Wskaźnik cen:                            
towarów i usług konsump-              

cyjnych 2:                            
analogiczny  okres  po- a • • 103,7 • • 104,1 • • 104,4 • • 103,2 

przedniego roku = 100 b • • • •                       
skupu ziarna zbóż:                            

poprzedni miesiąc = 100 a 110,0 102,8 102,5 102,4 92,7 94,0 87,8 78,0 89,8 91,4 99,5 97,4 
 b • • 100,2 96,6                       

analogiczny miesiąc po- a 143,1 137,1 142,3 149,3 138,8 134,0 122,9 85,6 64,8 55,4 58,9 56,4 
przedniego roku = 100 b • 60,1 58,8 55,5                       

skupu żywca rzeźnego wo-              
łowego:                            
poprzedni miesiąc = 100 a 101,0 110,1 96,5 101,0 96,6 101,5 98,0 100,8 106,0 96,5 99,5 100,7 

 b • • 102,6 96,2                       
analogiczny miesiąc po- a 97,5 105,5 103,3 104,5 103,4 105,7 103,9 103,4 111,3 109,6 109,4 107,6 

przedniego roku = 100 b • 108,9 115,9 110,4                       
skupu żywca rzeźnego wie-              

przowego:                            
poprzedni miesiąc = 100 a 105,5 93,9 110,9 101,1 110,5 107,3 104,0 99,3 102,0 93,3 99,3 103,8 

 b • • 108,2 100,4                       
analogiczny miesiąc po- a 109,9 100,3 120,6 109,1 125,5 123,7 112,4 111,3 112,8 117,9 129,8 133,5 

przedniego roku = 100 b • 135,7 132,5 131,6         
1 W rejestrze REGON, bez rolników indywidualnych; stan w końcu okresu.   2 W kwartale.    
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Wybrane dane o województwie pomorskim (dok.) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2008 r. 
b – 2009 r.  

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

Produkcja sprzedana przemy-              
słu 1 (w cenach stałych):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 97,3 104,2 102,0 104,7 91,5 103,1 104,7 103,0 101,3 116,6 88,0 110,0 

 b • • 110,5 90,6                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 109,7 105,0 97,6 108,5 94,9 106,2 107,7 104,7 101,1 110,4 98,6 116,0 

niego roku = 100 b 96,4 96,1 98,8 85,3                       
Produkcja budowlano-monta-              

żowa 1  (w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 30,4 172,1 113,7 114,4 105,4 99,3 112,4 103,5 109,1 110,4 86,5 148,6 

 b 41,4 110,3 117,6 106,2                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 96,8 142,6 145,0 127,5 124,3 120,8 128,6 122,1 121,1 116,8 131,2 128,3 

niego roku = 100 b 143,4 95,8 105,8 94,8                       
Wskaźnik rentowności obrotu              

w przedsiębiorstwach 2:                            
brutto 3 w % ........................ a • • 6,5 • • 7,3 • • 5,5 • • 3,5 
 b • • • •                       
netto 4 w % ......................... a • • 5,3 • • 6,1 • • 4,6 • • 2,9 
 b • • • •                       

Obroty ładunkowe w portach a 2181 2144 2451 2771 2809 2457 2658 2898* 2690 2319 2524 2034 
morskich 5 w tys. t b 2033 2030 2701* 3174                       
poprzedni miesiąc = 100 .... a 83,9 98,3 114,3 113,1 101,4 87,5 108,2 109,0* 92,8 86,2 108,8 80,6 

 b 100,0 99,8 133,0* 117,5                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 85,7 67,6 85,4 97,8 86,5 75,9 86,9 81,1* 107,9 92,1 95,0 78,2 

niego roku = 100 ........... b 93,2 94,7 110,2* 114,6                       
Sprzedaż detaliczna towarów 1               

(w cenach bieżących):                            
poprzedni miesiąc = 100 .... a 86,8 97,6 109,9 102,3 100,1 104,0 110,3 94,1 99,9 103,0 88,4 112,1 

 b 81,9 96,8 111,4 103,8                       
analogiczny miesiąc poprzed- a 126,8 130,3 116,4 118,6 118,2 116,3 122,7 113,4 116,1 113,2 105,7 104,9 

niego roku = 100 b 99,9 98,5 99,9 101,4         
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.   5 Dane pochodzą z badania statystycznego transportu morskiego opartego na dyrektywie 95/64/WE. 
* Dane zmieniono w stosunku do wcześniej prezentowanych. 


