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Pracujący    według sekcji w wojew�dztwie 
pomorskim w 2016 r.
Stan w dniu 31 XII
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a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci.
b Dla gospodarstw indywidualnych w rolnictwie dane szacunkowe.

przetw�rstwo
przemysłowe

handel; naprawa pojazd�w 
samochodowych

edukacja

19,6%

     a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci; bez podmiot�w 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 os�b, z rolnictwem indywidualnym. 
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Pracujący    na 1000 ludno�ci według powiat�w 
w wojew�dztwie pomorskim w 2016 r.
Stan w dniu 31 XII
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265,9

pracujący    w wojew�dztwie pomorskim 
w 2016 r. (stan w dniu 31 XII)

835,8 tys.

52,6% 47,4%

a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalno�ci.

3995,39 zł
przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
w wojew�dztwie pomorskim w 2016 r. 

GDA�SK

a

a

2612 zł

przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto 
na 1 zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwach 

w wojew�dztwie pomorskim w 2016 r.

a Dane dotyczą podmiot�w o liczbie pracujących do 9 os�b.
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Pracujący w mikroprzedsiębiorstwach  
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    a Dane dotyczą podmiot�w o liczbie pracujących do 9 os�b.
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Osoby podejmujące pracę po raz pierwszy 
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Wybrane kategorie pracujących   w wojew�dztwie 
pomorskim w 2016 r.

a

   a Dane dotyczą pełnozatrudnionych; bez podmiot�w gospodarczych o liczbie
pracujących do 9 os�b, rolnictwa indywidualnego, duchowie�stwa, fundacji
stowarzysze� i innych organizacji; według siedziby zarządu jednostki.
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43,9 tys. zatrudnieni w porze nocnej

20,9 tys. niepełnosprawni

2,8 tys. cudzoziemcy

14,7 tys. emeryci i renci�ci

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