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Według stanu w dniu 31 XII 2017 r. liczba pracujących 
w województwie pomorskim wyniosła 519,6 tys. osób, co 
w skali roku oznacza wzrost o 4,7%. Liczba pracujących kobiet 
w porównaniu z 2016 r. zwiększyła się o 6,1%, a mężczyzn 
odpowiednio o 3,3%. Pracujący w województwie pomorskim 
stanowili 5,5% ogólnej liczby pracujących w Polsce. 

↑4,7%
wzrost liczby pracujących 
w stosunku do 2016 r.

W przemyśle i budownic-
twie pracowało 35,9% 
ogólnej liczby pracujących 
w województwie 
pomorskim w końcu 2017 r. 

W końcu 2017 r. liczba  
pracujących w województwie 
pomorskim wyniosła  
519,6 tys. osób

W województwie pomorskim w 2017 r. najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (27,2% ogólnej liczby pracujących), 
edukacji (13,4%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (10,7%). W porównaniu 
z 2016 r. spadek liczby pracujących odnotowano jedynie w trzech sekcjach: działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej (o 4,7%), obsłudze rynku nieruchomości (o 4,0%) oraz 
administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych 
(o 0,5%).

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 51,0% i w porównaniu z 2016 r. zwiększył 
się o 0,7 p.proc. Największy udział kobiet odnotowano w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (83,4%), edukacja (78,6%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (75,1%).

Tablica 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji (dok.) 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2016 2017

w tys.

OGÓŁEM o 496,1 519,6
k 249,8 265,0

sektor publiczny o 160,9 162,9
k 108,5 109,6

sektor prywatny o 335,3 356,7
k 141,3 155,4

w tym:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 6,4 6,6

k 1,9 1,9
Przemysł o 149,9 155,8

k 52,3 55,3
w tym:

przetwórstwo przemysłowe o 135,8 141,4
k 48,3 51,2

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę  
wodną i gorącą wodę ∆

o 5,7 6,0
k 2,0 2,2

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja o 7,3 7,4
k 1,9 1,9

Budownictwo o 29,6 30,5
k 4,5 4,5

1 Według siedziby zarządu jednostki.

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, duchowieństwa, fundacji, 
stowarzyszeń i innych organizacji oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej 
i bezpieczeństwa publicznego.
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Wśród pracujących w woje-
wództwie pomorskim prze-
ważały osoby pracujące 
w sektorze prywatnym 
(68,7%)

Tablica 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji (dok.) 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2016 2017

w tys.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ o 54,4 55,6
k 28,6 29,6

Transport i gospodarka magazynowa o 27,9 29,6
k 6,5 6,9

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ o 9,0 9,6
k 5,8 6,1

Informacja i komunikacja o 13,4 14,3
k 5,1 5,5

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa o 13,5 12,9
k 10,1 9,7

Obsługa rynku nieruchomości ∆ o 10,5 10,1
k 6,9 6,7

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna o 13,0 14,9
k 6,5 8,0

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ o 20,1 21,3
k 9,4 9,8

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne

o 36,3 36,1
k 23,5 23,6

Edukacja o 69,1 69,8
k 54,3 54,8

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna o 34,3 35,3
k 28,8 29,4

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją o 7,0 7,2
k 4,5 4,6

1 Według siedziby zarządu jednostki.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ  

Transport i gospodarka magazynowa

Administrowanie i działalność wspierająca Δ

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Pozostałe

a Według siedziby zarządu jednostki.

27,2%

5,9%

10,7%

5,7%4,1%
7,0%

13,4%

6,8%

19,2%

Wykres 1. Pracujący a według sekcji w 2017 r.
                 Stan w dniu 31 XII

Liczba pracujących w skali roku wzrosła zarówno w sektorze publicznym (o 1,2%), jak i pry-
watnym (o 6,4%). Udział osób pracujących w sektorze publicznym w ogólnej liczbie pracują-
cych wyniósł 31,3% i w porównaniu z 2016 r. zmniejszył się o 1,1 p.proc.
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W 2017 r. w porównaniu 
z 2016 r. wzrosła zarówno 
liczba pracowników pełnoza-
trudnionych przyjętych do 
pracy, jak i zwolnionych 
z pracy

Sektor publiczny Sektor prywatny

a Według siedziby zarządu jednostki.
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Wykres 2. Pracujący a według sektorów własności i wybranych sekcji w 2017 r.
                 Stan w dniu 31 XII

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Edukacja

Administrowanie i działalność wspierająca Δ 

Działalność profesjonalna, naukowa 
i techniczna

Obsługa rynku nieruchomości Δ

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Transport i gospodarka magazynowa

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ

Budownictwo

Przetwórstwo przemysłowe

W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się liczba pracujących cudzoziemców (o 52,0%), którzy 
w 2017 r. stanowili 0,8% ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim  
(w 2016 r. – 0,6%). Wzrosła również liczba pracujących emerytów i rencistów (o 3,0%) oraz 
osób niepełnosprawnych (o 2,6%), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 
odpowiednio 2,9% i 4,1%. 

W 2017 r. w województwie pomorskim przyjęto do pracy 120,7 tys. osób, o 16,3% więcej niż 
rok wcześniej, natomiast zwolniono 100,2 tys. osób, o 7,4% więcej niż w 2016 r. Zdecydowanie 
więcej przyjęć do pracy miało miejsce w sektorze prywatnym niż publicznym (98,3 tys. wobec 
22,4 tys.). Najwięcej przyjęć do pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 26,6% 
ogólnej liczby przyjęć do pracy, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych  
– odpowiednio 12,3% oraz w administrowaniu i działalności wspierającej – 10,8%.

Wśród ogólnej liczby pracowników pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 15,4 tys. (w 2016 r. 
– 12,8 tys.) stanowiły osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 8,9 tys. (w 2016 r.  
– 8,5 tys.) absolwentów szkół. Do pracy przyjęto również 78,6 tys. osób, które poprzednio 
pracowały oraz 1,0 tys. osób, które powróciły z urlopów wychowawczych.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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W stosunku do 2016 r. 
spadek liczby pracujących 
odnotowano w powiecie 
wejherowskim, w Sopocie 
i w powiecie malborskim

Wykres 3. Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy

2016

43,3%

21,6%

17,0%

18,1%

2017

18,6%

41,1%

22,0%

18,3%

Absolwenci szkół:

wyższych

ogólnokształcących

policealnych i średnich 
zawodowych

zasadniczych zawodowych

W województwie pomorskim w 2017 r. liczba pracujących (według faktycznego miejsca pra-
cy pracownika) w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 248 osób (w kraju – 247 osób). 
Wśród powiatów województwa pomorskiego najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano 
w Gdańsku (385), a najniższą w powiecie nowodworskim (131).

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

Mapa 1. Pracujący a według powiatów w 2017 r.
              Stan w dniu 31 XII
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W większości powiatów liczba pracujących wzrosła w porównaniu z 2016 r., przy czym naj-
większy wzrost odnotowano w Gdańsku (o 9,4%). W stosunku do 2016 r. liczba pracujących 
zmniejszyła się jedynie w powiecie wejherowskim (o 2,3%), w Sopocie (o 1,0%) i w powiecie 
malborskim (o 0,8%). Spadek liczby pracujących kobiet odnotowano w powiecie wejherow-
skim i tczewskim (odpowiednio o 4,9% i 3,1%).

Absolwenci podejmujący pracę 
po raz pierwszy stanowili 7,4% 
ogólnej liczby pracowników 
pełnozatrudnionych przyję-
tych do pracy w 2017 r.

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2017/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
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Tablica 2. Pracujący a według podregionów i powiatów w 2017 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
W tym  

kobiety

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo

Przemysł  
i budo- 
wnictwo

Handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych ∆; 
transport  

i gospodar-
ka maga-
zynowa; 

zakwatero-
wanie  

i gastrono-
mia ∆ oraz 
informacja  
i komuni-

kacja

Działalność 
finansowa  
i ubezpie-
czeniowa; 
obsługa 
rynku 

nierucho-
mości ∆ oraz 

pozostałe 
usługi

WOJEWÓDZTWO 576765 296824 6915 188397 147385 234068
Podregion chojnicki 45874 22641 1708 19040 9915 15211
Powiaty: 

chojnicki 20817 9974 550 9089 5050 6128
człuchowski 10918 5414 914 4000 1806 4198
kościerski 14139 7253 244 5951 3059 4885

Podregion gdański 98464 50653 1353 38600 26838 31673
Powiaty:

gdański 23986 11531 221 8647 8453 6665
kartuski 24649 12293 288 11402 5897 7062
nowodworski 4711 2496 123 1580 1030 1978
pucki 14414 7397 251 5402 3792 4969
wejherowski 30704 16936 470 11569 7666 10999

Podregion słupski 74287 38443 2063 32160 12809 27255
Powiaty:

bytowski 15600 7026 795 7638 2199 4968
lęborski 11990 6758 211 4769 2218 4792
słupski 19382 9632 1025 10736 2545 5076

Miasto na prawach 
powiatu:
Słupsk 27315 15027 32 9017 5847 12419

Podregion starogardzki 91854 46134 1538 45042 15360 29914
Powiaty:

kwidzyński 21100 10918 265 11874 3076 5885
malborski 9421 5185 305 2622 2036 4458
starogardzki 26462 13223 441 11792 4742 9487
sztumski 5993 2889 319 2404 758 2512
tczewski 28878 13919 208 16350 4748 7572

Podregion trójmiejski 266286 138953 253 53555 82463 130015
Miasta na prawach 

powiatu:
Gdańsk 178945 93476 95 35961 51046 91843
Gdynia 75665 38775 142 15851 27857 31815
Sopot 11676 6702 16 1743 3560 6357

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

Znak (Δ) — oznacza, że nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji;  
ich pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/.

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/


Powiązane opracowania

Pracujący w województwie pomorskim w 2016 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych (BDL)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Pełnozatrudnieni

Podejmujący pracę po raz pierwszy

Pracujący cudzoziemcy

Pracujący niepełnosprawni

Pracujący w gospodarce narodowej

Zwolnieni z pracy

Przyjęci do pracy
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Opracowanie merytoryczne:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Wiesława Brylowska
Tel: 58 76 83 199
e-mail: W.Brylowska@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Zbigniew Pietrzak
Tel: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

Opracowanie techniczne i skład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych; 
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych

Informatorium
tel.: 58 76 83 210
faks: 58 76 83 270 
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl/

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny

http://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2016-r-%2C5%2C14.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/343%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/309%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/350%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3400%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3399%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/680%2Cpojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/403%2Cpojecie.html
mailito:w.brylowska%40stat.gov.pl
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
http://gdansk.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Gdansk_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
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