
Według stanu z końca 2014 r. liczba pracujących w województwie pomorskim w skali roku zwiększyła się o 3,9%, tj. 17,8 tys. 
osób, przy czym liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 5,1%, a mężczyzn odpowiednio o 2,7%.

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących uległ niewielkim zmianom w stosunku do roku poprzedniego i wyniósł 50,5% 
(wzrost o 0,6 p.proc.). Najwyższy odsetek kobiet odnotowano w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (83,4%), eduka-
cja (78,0%) oraz działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa (73,8%), a najniższy odsetek wystąpił w budownictwie (14,9%) oraz 
w transporcie i gospodarce magazynowej (22,2%).

Tabl. 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji PKD w 2014 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem
k – w tym kobiety

2013 2014

w tys.

O G Ó Ł E M  ......................................................................................................................................................  o 455,6 473,4
k 227,3 239,0

sektor publiczny  ......................................................................................................................................... o 160,4 161,1
k 106,4 107,2

sektor prywatny  .......................................................................................................................................... o 295,2 312,3
k 120,9 131,8

w tym:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ....................................................................................................... o 5,6 6,0

k 1,5 1,7
Przemysł  ............................................................................................................................................................  o 133,7 140,9

k 44,1 48,3
w tym:

przetwórstwo przemysłowe ............................................................................................................................  o 119,4 127,0
k 40,2 44,5

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę ∆ .................................. o 6,3 5,6
k 2,0 1,8

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja  ............................................................ o 7,2 7,4
k 1,7 1,8

Budownictwo  ..................................................................................................................................................... o 28,6 27,4
k 3,9 4,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  .................................................................................................  o 49,7 50,7
k 25,6 26,1

Transport i gospodarka magazynowa  ............................................................................................................... o 23,7 24,5
k 5,1 5,4

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

Informacja i komunikacja  ...................................................................................................................................  o 10,0 10,5
k 3,6 3,7

Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa ......................................................................................................... o 17,0 21,1
k 12,7 15,6

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

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ............................................................................................. o 11,3 11,0
k 5,6 5,4

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ..................................................................................................... o 16,2 17,8
k 6,8 7,6

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........................................ o 35,8 35,9
k 23,0 23,2

Edukacja  ............................................................................................................................................................  o 64,4 66,3
k 50,6 51,7

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ............................................................................................................... o 32,6 33,8
k 27,5 28,2

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ........................................................................................ o 6,6 6,8
k 4,2 4,4

1 Według siedziby zarządu jednostki.

                                                                                                                                                                                                                                                                       
a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, duchowieństwa, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji oraz jedno-
stek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.
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W 2014 r. w stosunku do poprzedniego roku odnotowano 
wzrost liczby pracujących niepełnosprawnych (o 6,6%), 
a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 4,1%.

Pracujący właściciele i współwłaściciele oraz poma-
gający członkowie rodzin stanowili 0,9% ogólnej liczby 
pracujących (o 0,1 p.proc. mniej niż w 2013 r.). 

W 2014 r. w przemyśle i budownictwie pracowało 32,8% ogólnej liczby pracujących w województwie, co oznacza wzrost 
o 0,1 p.proc. w stosunku do 2013 r. Najwyższy udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do ogólnej liczby pra-
cujących danego powiatu odnotowano w powiatach: słupskim (54,3%), tczewskim (53,6%), kwidzyńskim (49,2%) i bytowskim 
(48,9%). 

Liczba pracujących w skali roku wzrosła zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym – odpowiednio o 0,4% i 5,8%, przy 
czym udział osób pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracujących wzrósł nieznacznie w porównaniu z 2013 r. 
i wyniósł 66,0%.
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W 2014 r. przyjęto do pracy 88,2 tys. osób, o 6,9% więcej niż w 2013 r., natomiast zwolniono 78,6 tys. osób, o 0,5% mniej 
niż rok wcześniej. Zdecydowanie więcej przyjęć do pracy miało miejsce w sektorze prywatnym niż publicznym (73,0 tys. wobec 
15,2 tys.).

Najwięcej przyjęć do pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 29,2% ogólnej liczby przyjęć do pracy, w handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych – odpowiednio 13,7%, w administrowaniu i działalności wspierającej – 11,9%, w budow-
nictwie – 7,5% oraz w edukacji – 5,8%.

Wśród ogólnej liczby pracowników 
pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 
10,3 tys. (9,7 tys. w 2013 r.) stanowiły 
osoby podejmujące pracę po raz pierw-
szy, w tym 7,6 tys. (7,2 tys. w poprzed-
nim roku) absolwentów szkół, z czego 
z wykształceniem wyższym – 3,4 tys., 
osób, policealnym i średnim zawodowym 
– 1,6 tys., ogólnokształcącym – 1,2 tys. 
oraz zasadniczym zawodowym – 1,4 tys. 
Do pracy przyjęto także 54,2 tys. osób 
(52,0 tys. w 2013 r.), które poprzednio 
pracowały oraz 1,2 tys. osób (odpo-
wiednio 1,5 tys.), które powróciły z urlo-
pów wychowawczych. 

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 13,3%, w powiecie 
wejherowskim – 5,7% i tczewskim – 5,0%, a najmniej w powiatach: nowodworskim (0,9%), sztumskim (1,0%), malborskim 
(1,8%) i człuchowskim (1,9%).  

PRACUJĄCY a  WEDŁUG  POWIATÓW  W  2014  R.
Stan w dniu 31 XII

ABSOLWENCI  SZKÓŁ  PODEJMUJĄCY  PRACĘ  PO  RAZ  PIERWSZY
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Tabl. 2. Pracujący a według podregionów i powiatów w 2014 r. 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem W tym

ogółem w tym kobiety

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

przemysł 
i budownictwo

handel; napra-
wa pojazdów 

samocho-
dowych Δ; 
transport 

i gospodarka 
magazynowa; 
zakwaterowa-
nie i gastro-
nomia Δ oraz 
informacja 

i komunikacja

działalność 
fi nansowa 

i ubezpiecze-
niowa; obsługa 

rynku nieru-
chomości Δ 

oraz pozostałe 
usługi

WOJEWÓDZTWO  ...................... 519593 265042 6175 170218 132241 210959
Podregion gdański  ................... 89839 46535 1273 34141 23805 30620

Powiaty:     

gdański  ................................... 21572 10446 230 7504 7549 6289

kartuski  ................................... 21413 10523 203 9979 4699 6532

nowodworski  ........................... 4482 2393 150 1420 942 1970

pucki  ....................................... 12806 6517 229 4753 3293 4531

wejherowski  ............................  29566 16656 461 10485 7322 11298

Podregion słupski  .................... 98764 50545 2984 40664 17361 37755

Powiaty:     

bytowski  .................................. 14370 6395 741 7027 1907 4695

chojnicki  .................................. 19851 9419 443 8492 4315 6601

człuchowski ............................. 10050 5063 797 3569 1420 4264

lęborski  ................................... 11340 6413 # 4542 # 4824

słupski  ..................................... 17412 8848 829 9451 2323 4809

Miasto na prawach powiatu: 

Słupsk  ......................................... 25741 14407 # 7583 # 12562

Podregion starogardzki  ........... 95611 48281 1710 43145 17125 33631

Powiaty:     

kościerski  ................................ 12699 6584 216 5160 2959 4364

kwidzyński ...............................  18743 9356 246 9220 3016 6261

malborski  ................................ 9377 5083 282 2712 2069 4314

starogardzki  ............................ 23296 11786 398 10175 4080 8643

sztumski  .................................. 5353 2592 360 1871 614 2508

tczewski  .................................. 26143 12880 208 14007 4387 7541

Podregion trójmiejski  ............... 235379 119681 208 52268 73950 108953

Miasta na prawach powiatu: 

Gdańsk  ....................................... 153747 77764 79 34941 44107 74620

Gdynia  ........................................ 69363 35017 112 15662 25694 27895

Sopot ...........................................  12269 6900 17 1665 4149 6438

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

Δ – nazwy skrócone.
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