
Według stanu z końca 2013 r. liczba pracujących w województwie pomorskim w skali roku zwiększyła się o 1,2%, tj. 5,8 tys. 
osób, przy czym liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 1,7%, a mężczyzn odpowiednio o 0,9%.

Tabl. 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji PKD w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem

k – w tym kobiety

2012 2013

w tys.

O G Ó Ł E M  .................................................................................................................................  o 449,8 455,6
k 223,5 227,3

sektor publiczny  .................................................................................................................... o 161,3 160,4
k 106,3 106,4

sektor prywatny  ..................................................................................................................... o 288,5 295,2
k 117,2 120,9

w tym:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .................................................................................. o 5,4 5,6

k 1,4 1,5
Przemysł  .......................................................................................................................................  o 131,1 133,7

k 43,4 44,1
w tym:

przetwórstwo przemysłowe .......................................................................................................  o 115,1 119,4
k 39,0 40,2

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ∆  ........... o 8,3 6,3
k 2,5 2,0

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja ∆ ..................................... o 6,9 7,2
k 1,7 1,7

Budownictwo  ................................................................................................................................ o 30,8 28,6
k 4,2 3,9

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  ............................................................................  o 50,5 49,7
k 26,0 25,6

Transport i gospodarka magazynowa  .......................................................................................... o 22,9 23,7
k 4,9 5,1

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ..................................................................................................  o 6,9 7,8
k 4,5 5,1

Informacja i komunikacja  ..............................................................................................................  o 9,6 10,0
k 3,5 3,6

Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa .................................................................................... o 16,3 17,0
k 12,0 12,7

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ....................................................................................................  o 11,8 10,8
k 7,5 7,1

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ........................................................................ o 10,1 11,3
k 4,9 5,6

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ................................................................................ o 14,6 16,2
k 6,4 6,8

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ...................... o 35,5 35,8
k 22,6 23,0

Edukacja  .......................................................................................................................................  o 63,2 64,4
k 49,4 50,6

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  .......................................................................................... o 33,0 32,6
k 27,7 27,5

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

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; dane wstępne.
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W 2013 r. w stosunku do poprzedniego roku odnotowa-
no wzrost liczby pracujących niepełnosprawnych (o 8,2%),  
a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 4,0%.

Pracujący właściciele i współwłaściciele oraz pomaga-
jący członkowie rodzin stanowili, podobnie jak w 2012 r., 
1,0% ogólnej liczby pracujących (4,4 tys. osób). 

W 2013 r. przyjęto do pracy 82,4 tys. osób, o 3,2% mniej niż w 2012 r., natomiast zwolniono 78,9 tys. osób, o 8,1% mniej niż 
rok wcześniej. Zdecydowanie więcej przyjęć do pracy miało miejsce w sektorze prywatnym niż publicznym (67,5 tys. wobec 
14,9 tys.).

Najwięcej przyjęć do pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 28,6% ogólnej liczby przyjęć do pracy, w handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych – odpowiednio 13,7%, w administrowaniu i działalności wspierającej – 11,9%, w budow-
nictwie – 8,3% oraz w edukacji – 6,4%.

W sektorze publicznym liczba pracujących zmniejszyła się  o 0,6%, a w sektorze prywatnym wzrosła o 2,3%, przy czym udział 
sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2012 r. i wyniósł 64,8%.
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Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących uległ niewielkim zmianom w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 49,9% 
(wzrost o 0,2 p.proc). Najwyższy odsetek kobiet odnotowano w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (84,3%), edu-
kacja (78,6%) oraz działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa (74,7%), a najniższy odsetek wystąpił w budownictwie (13,8%), 
górnictwie i wydobywaniu (17,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (21,4%).



Wśród ogólnej liczby pracow-
ników pełnozatrudnionych przy-
jętych do pracy 9,7 tys. (10,2 tys. 
w 2012 r.) stanowiły osoby podej-
mujące pracę po raz pierwszy, 
w tym 7,2 tys. (7,8 tys w poprzed-
nim roku) absolwentów szkół, 
z czego z wykształceniem wyż-
szym – 3,2 tys. osób, policealnym 
i średnim zawodowym – 1,5 tys., 
ogólnokształcącym – 1,1 tys. oraz 
zasadniczym zawodowym – 1,4 tys. 
Do pracy przyjęto także 52,0 tys. 
osób (55,8 tys. w 2012 r.), które 
poprzednio pracowały oraz 1,5 tys. 
osób (odpowiednio 1,8 tys.), które 
powróciły z urlopów wychowaw-
czych. 

Z ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (według faktycznego 
miejsca pracy pracownika) najwięcej osób pracowało w Gdańsku – 29,6% ogólnej 
liczby pracujących w województwie, w Gdyni – odpowiednio 13,8%, w powiecie 
wejherowskim - 5,6% i w Słupsku – 5,1%, a najmniej w powiatach: nowodworskim 
(0,8%), sztumskim (1,0%), malborskim (1,8%) i człuchowskim (2,0%).  

W 2013 r. w przemyśle i budownictwie pracowało 32,7% ogólnej liczby pracujących w województwie, co oznacza spadek 
o 0,3 p.proc. w stosunku do 2012 r. Najwyższy udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do ogólnej liczby 
pracujących w danym powiecie odnotowano w powiatach: słupskim (55,4%), tczewskim (54,5%), kartuskim (48,4%) i kwidzyń-
skim (47,5%). 
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Tabl. 2. Pracujący a według podregionów i powiatów w 2013 r. 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem W tym

ogółem w tym kobiety

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

przemysł 
i budownictwo

handel; naprawa 
pojazdów samo-

chodowych Δ; trans-
port i gospodarka 

magazynowa; 
zakwaterowanie 
i gastronomia Δ 
oraz informacja 
i komunikacja

działalność 
fi nansowa 

i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku nie-
ruchomości Δ oraz 
pozostałe usługi

WOJEWÓDZTWO  ................. 507251 257160 5769 166045 128917 206520

Podregion gdański  .............. 85539 43995 1135 32906 22901 28597
Powiaty:

gdański  ............................... 20332 9556 185 7148 7186 5813

kartuski  ............................... 20413 9802 146 9875 4198 6194

nowodworski  ....................... 4127 2216 141 1302 881 1803

pucki  ................................... 12345 6359 252 4451 3318 4324

wejherowski  ........................ 28322 16062 411 10130 7318 10463

Podregion słupski  ............... 97489 49623 2800 39428 17772 37489
Powiaty:     

bytowski  .............................. 14126 6361 634 6492 2234 4766

chojnicki  .............................. 19498 9339 428 8139 4358 6573

człuchowski ......................... 10003 4954 798 3496 1584 4125

lęborski  ............................... 10993 6191 # 4417 # 4775

słupski  ................................. 16831 8534 749 9321 2003 4758

Miasto na prawach powiatu: 

Słupsk  ................................. 26038 14244 # 7563 # 12492

Podregion starogardzki  ...... 91299 45566 1644 41358 16146 32151
Powiaty:     

kościerski  ............................ 12509 6455 175 5293 2501 4540

kwidzyński ........................... 17774 8342 220 8451 2964 6139

malborski  ............................ 9352 4985 269 2655 2182 4246

starogardzki  ........................ 22171 11235 399 9933 3863 7976

sztumski  .............................. 5111 2492 371 1731 587 2422

tczewski  .............................. 24382 12057 210 13295 4049 6828

Podregion trójmiejski  .......... 232924 117976 190 52353 72098 108283
Miasta na prawach powiatu: 

Gdańsk  ............................... 150251 75778 59 34403 42953 72836

Gdynia  ................................ 69869 34975 # # 25002 28528

Sopot  .................................. 12804 7223 # # 4143 6919

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

Δ – nazwy skrócone.
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