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W przemyśle 
i budownictwie 
pracowało 35,6% ogólnej 
liczby pracujących 
w województwie 
pomorskim w końcu 2018 r.

W końcu 2018 r. 
liczba pracujących 
w województwie 
pomorskim wyniosła 
532,6 tys. osób 
i wzrosła w stosunku 
do poprzedniego roku

↑2,5% 
Wzrost liczby pracujących w stosunku 
do 2017 r.

Według stanu w dniu 31 XII 2018 r. liczba 
pracujących w województwie pomorskim 
wyniosła 532,6 tys. osób, co w skali roku 
oznacza wzrost o 2,5%. Liczba pracujących 
kobiet w porównaniu z 2017 r. zwiększyła 
się o 2,2%, a mężczyzn odpowiednio o 2,8%. 
Pracujący w województwie pomorskim 
stanowili 5,5% ogólnej liczby pracujących 
w Polsce.

W województwie pomorskim w 2018 r. najwięcej osób pracowało w jednostkach 
prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (26,4% ogólnej 
liczby pracujących), edukacji (13,5%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych 
(10,9%). W porównaniu z 2017 r. spadek liczby pracujących odnotowano w przetwórstwie 
przemysłowym (o 0,6%), rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (o 0,4%) działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej (o 0,2%) oraz administracji publicznej i obronie narodowej; 
obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 0,2%).

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 50,9% i w porównaniu z 2017 r. zmniejszył 
się o 0,1 p.proc. Największy udział kobiet odnotowano w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (83,3%), edukacja (78,6%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (73,5%).

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
o – ogółem 

k – w tym kobiety

2017 2018

w tys.

OGÓŁEM
o 519,6 532,6
k 265,0 270,9

sektor publiczny
o 162,9 167,1
k 109,6 111,4

sektor prywatny
o 356,7 365,5
k 155,4 159,5

w tym:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
o 6,6 6,6
k 1,9 2,0

Przemysł
o 155,8 157,3
k 55,3 55,1

w tym:

przetwórstwo przemysłowe 
o 141,4 140,5
k 51,2 50,8

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

o 6,0 8,3
k 2,2 2,3

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ∆
o 7,4 7,5
k 1,9 1,9

Budownictwo
o 30,5 32,4
k 4,5 5,0

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 województwie 
pomorskim przeważały 
osoby pracujące w sektorze 
prywatnym (68,6%)

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 
o – ogółem 

k – w tym kobiety

2017 2018

w tys.

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆
o 55,6 58,0
k 29,6 31,3

Transport i gospodarka magazynowa 
o 29,6 31,5
k 6,9 7,8

Zakwaterowanie i gastronomia ∆
o 9,6 9,6
k 6,1 6,1

Informacja i komunikacja
o 14,3 16,4
k 5,5 6,4

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
o 12,9 12,8
k 9,7 9,4

Obsługa rynku nieruchomości ∆
o 10,1 10,2
k 6,7 6,8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
o 14,9 15,9
k 8,0 8,8

Administrowanie i działalność wspierająca ∆
o 21,3 21,8
k 9,8 9,7

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpie-
czenia społeczne

o 36,1 36,0
k 23,6 23,7

Edukacja
o 69,8 71,7
k 54,8 56,4

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
o 35,3 35,4
k 29,4 29,5

1 Według siedziby zarządu jednostki.

Wykres 1. Pracujacy a według sekcji w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

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

26,4

6,1

10,9

5,94,1
6,8

13,5

6,6

19,7

a Według siedziby zarządu jednostki.

%

Liczba pracujących w skali roku wzrosła zarówno w sektorze publicznym (o 2,6%), jak 
i prywatnym (o 2,5%). Udział osób pracujących w sektorze publicznym w ogólnej liczbie 
pracujących wyniósł 31,4% i w porównaniu z 2017 r. zwiększył się o 0,1 p.proc.
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W 2018 r. w porównaniu 
z 2017 r. wzrosła 
zarówno liczba 
pracowników 
pełnozatrudnionych 
przyjętych do pracy, jak 
i zwolnionych z pracy

Absolwenci podejmujący 
pracę po raz pierwszy 
stanowili 7,6% ogólnej 
liczby pracowników 
pełnozatrudnionych 
przyjętych do pracy 
w 2018 r. (w 2017 r. – 7,4%)

Wykres 2. Pracujący a według sektorów własności i wybranych sekcji w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII

Sektor publiczny Sektor prywatny

a Według siedziby zarządu jednostki.
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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 2017 r. zwiększyła się liczba pracujących cudzoziemców (o 45,5%), którzy 
w 2018 r. stanowili 1,2% ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (w 2017 r.  
– 0,8%). Wzrosła również liczba pracujących emerytów i rencistów (o 14,6%) oraz osób 
niepełnosprawnych (o 8,5%), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł odpowiednio 
3,2% i 4,4%.
W 2018 r. w województwie pomorskim przyjęto do pracy 122,9 tys. osób, o 1,9% więcej niż rok 
wcześniej, natomiast zwolniono 109,5 tys. osób, o 9,3% więcej niż w 2017 r. Zdecydowanie 
więcej przyjęć do pracy miało miejsce w sektorze prywatnym niż publicznym (98,8 tys. wobec 
24,1 tys.). Najwięcej przyjęć do pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 26,0% 
ogólnej liczby przyjęć do pracy, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 13,1% oraz 
w administrowaniu i działalności wspierającej – 10,2%.
Wśród ogólnej liczby pracowników pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 16,2 tys. (w 2017 r.  
– 15,4 tys.) stanowiły osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 9,3 tys. (w 2017 r.  
– 8,9 tys.) absolwentów szkół. Do pracy przyjęto również 79,9 tys. osób, które poprzednio 
pracowały oraz 1,3 tys. osób, które powróciły z urlopów wychowawczych.

Wykres 3. Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy 

2017

18,6

41,1
40,5

22,0

19,2

18,3

22,0

18,3

2018

Absolwenci szkół
wyższych

ogólnokształcących

policealnych i średnich zawodowych

zasadniczych zawodowych

% %

https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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W stosunku do 2017 r. 
spadek liczby pracujących 
odnotowano jedynie 
w powiatach: kościerskim, 
kwidzyńskim, lęborskim, 
tczewskim i puckim

W województwie pomorskim w 2018 r. liczba pracujących (według faktycznego miejsca 
pracy pracownika) w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 251 osób. Wśród powiatów 
województwa pomorskiego najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Gdańsku (395), 
a najniższą w powiecie nowodworskim (133).

Mapa 1. Pracujący a według powiatów w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

330,1 - 395,5

Na 1000 ludności

230,1 - 280,0

280,1 - 330,0

180,1 - 230,0

132,7 - 180,0tczew-
ski

staro-
gardzki

kościerski

kartuski
gdański

Gdynia

Gdańsk
Sopot

wejherowski

pucki

malborski

sztumski

nowo-
dworski

kw idzyń-
ski

słupski

lębor-
ski

bytowski

chojnicki

człuchowski

Słupsk

W większości powiatów liczba pracujących wzrosła w porównaniu z 2017 r., przy czym 
największy wzrost odnotowano w powiecie słupskim (o 4,3%). Natomiast liczba pracujących 
zmniejszyła się w powiatach: kościerskim (o 4,3%), kwidzyńskim (o 3,9%), lęborskim (o 1,4%), 
tczewskim (o 0,7%) i puckim (o 0,1%). 

Podobnie jak w 2017 r. największy udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących odnotowano 
w powiecie lęborskim i w Sopocie, a najmniejszy w powiecie bytowskim.

https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
https://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2018/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2018-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2
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Tablica 2. Pracujący a według podregionów i powiatów w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem W tym kobiety

Rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo  
i rybactwo

Przemysł  
i budownictwo

Handel;  
naprawa  
pojazdów  
samocho-
dowychΔ; 
transport  

i gospodarka 
magazynowa; 
zakwaterowa-
nie i gastro-
nomiaΔ oraz 
informacja  

i komunikacja

Działalność 
finansowa 
i ubezpie-
czeniowa; 

obsługa rynku 
nierucho- 

mościΔ oraz 
pozostałe 

usługi

WOJEWÓDZTWO 586213 301423 6733 188812 153373 237295
Podregion chojnicki 45452 22440 1700 18785 9750 15217
Powiaty:

chojnicki 20838 9965 520 9262 4988 6068
człuchowski 11082 5453 922 4014 1797 4349
kościerski 13532 7022 258 5509 2965 4800

Podregion gdański 100609 51155 1318 39375 27844 32072
Powiaty:

gdański 24418 11581 225 8731 8764 6698
kartuski 25281 12351 202 11761 6024 7294
nowodworski 4742 2558 157 1548 1055 1982
pucki 14402 7285 280 5554 3934 4634
wejherowski 31766 17380 454 11781 8067 11464

Podergion słupski 76095 39531 1949 31825 13713 28608
Powiaty:

bytowski 16015 7227 777 7024 2327 5887
lęborski 11818 6625 190 4445 2381 4802
słupski 20221 10110 947 10907 2938 5429

Miasto na prawach 
powiatu:

Słupsk 28041 15569 35 9449 6067 12490
Podregion 
starogardzki

91763 46432 1543 45290 15723 29207

Powiaty:
kwidzyński 20268 10557 285 11324 3036 5623
malborski 9541 5292 301 2656 2167 4417
starogardzki 27228 13693 403 12242 5128 9455
sztumski 6040 2912 363 2548 718 2411
tczewski 28686 13978 191 16520 4674 7301

Podregion 
trójmiesjki

272294 141865 223 53537 86343 132191

Miasta na prawach 
powiatu:

Gdańsk 184550 96461 82 35317 55858 93293
Gdynia 75679 38633 116 16443 26746 32374
Sopot 12065 6771 25 1777 3739 6524

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: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm

https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_07/pkd_07.htm


Powiązane opracowania
Pracujący w województwie pomorskim w 2017 r.

Temat dostępny w bazach danych
Bank Danych Lokalnych (BDL)

System Monitorowania Rozwoju STRATEG
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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

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

www.gdansk.stat.gov.pl

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny

https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2017-r-%2C5%2C15.html
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
https://strateg.stat.gov.pl/
mailto:w.brylowska%40stat.gov.pl?subject=
mailto:z.pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
mailto:A.Sarnowska%40stat.gov.pl?subject=
http://gdansk.stat.gov.pl/
Pomorski%20O%C5%9Brodek%20Bada%C5%84%20Regionalnych%0DWies%C5%82awa%20Brylowska%0DTel:%2058%2076%2083%20199%0De-mail:%20W.Brylowska%40stat.gov.pl
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
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