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↓1,1%
Spadek liczby pracujących 
w porównaniu z 2019 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. liczba pracujących 
w województwie pomorskim wyniosła 539,5 tys. osób, co 
w skali roku oznacza spadek o 1,1%. Liczba pracujących 
kobiet w porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się o 0,9%, 
a mężczyzn o 1,3%. Pracujący w województwie pomorskim 
stanowili 5,6% ogólnej liczby pracujących w Polsce.

W końcu 2020 r. w województwie pomorskim liczba pracujących (według siedziby zarządu 
jednostki) wyniosła 539,5 tys. osób. Najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (26,2% ogólnej liczby pracujących), 
edukacji (13,5%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (11,0%). W porównaniu 
z 2019 r. liczba pracujących zmniejszyła się o 1,1%, przy czym największy spadek odnotowano 
w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,4%), obsłudze rynku nieruchomości 
(o 6,2%) oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej (o 5,5%).

W końcu 2020 r. najwięcej 
osób pracowało 
w przetwórstwie 
przemysłowym (26,2%)

W porównaniu z 2019 r. zmniejszyła się zarówno liczba pracujących mężczyzn, jak i kobiet 
– odpowiednio o 1,3% i 0,9%. Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 50,9% 
i w porównaniu z 2019 r. zwiększył się o 0,1 p.proc. Największy udział kobiet odnotowano 
wśród pracujących w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (84,6%), edukacja (79,0%) 
oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (73,9%).

Kobiety stanowiły 50,9% 
pracujących

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

WYSZCZEGÓLNIENIE 2019 2020
o – ogółem 
k – w tym kobiety w tys.

OGÓŁEM
o
k

545,6
277,2

539,5
274,6

sektor publiczny
o
k

168,8
113,1

167,7
112,4

sektor prywatny
o
k

376,8
164,1

371,8
162,2

w tym:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
o
k

6,3
1,8

6,1
1,8

Przemysł
o
k

160,8
55,8

158,5
54,5

w tym:

przetwórstwo przemysłowe 
o
k

143,7
51,5

141,5
50,2

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

o
k

8,4
2,3

8,2
2,3

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ∆
o
k

7,5
1,8

7,6
1,9

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

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2019 2020

w tys.

Budownictwo
o 33,6 33,3
k 5,1 5,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆
o 59,6 59,2
k 32,0 32,1

Transport i gospodarka magazynowa 
o 33,0 33,1
k 8,0 8,0

Zakwaterowanie i gastronomia ∆
o 10,2 9,8
k 6,5 6,3

Informacja i komunikacja
o 18,1 18,8
k 7,3 7,8

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
o 12,9 12,2
k 9,5 9,0

Obsługa rynku nieruchomości ∆
o 10,3 9,7
k 6,8 6,5

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
o 17,0 17,3
k 9,6 9,7

Administrowanie i działalność wspierająca ∆
o 21,4 19,6
k 9,7 8,9

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne

o 36,4 36,0
k 24,0 23,9

Edukacja
o 72,9 72,6
k 57,4 57,4

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
o 36,4 36,0
k 30,9 30,5

1 Według siedziby zarządu jednostki.

Wykres 1. Pracujący a według sekcji
Stan w dniu 31 grudnia

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ  

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Pozostałe

%

26,2

6,2

11,0

13,5

6,7

6,7

29,7

a Według siedziby zarządu jednostki.

Liczba pracujących w skali roku zmniejszyła się zarówno w sektorze publicznym (o 0,6%), 
jak i prywatnym (o 1,3%). Udział osób pracujących w sektorze publicznym w ogólnej liczbie 
pracujących wyniósł 31,1% i w porównaniu z 2019 r. zwiększył się o 0,2 p.proc.

Wśród pracujących 
przeważały osoby 
pracujące w sektorze 
prywatnym (68,9%)
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Wykres 2. Pracujący a według sektorów własności i wybranych sekcji 
Stan w dniu 31 grudnia

Sektor publiczny Sektor prywatny

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100%

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

Budownictwo

Przetwórstwo przemysłowe

a Według siedziby zarządu jednostki.

W porównaniu z 2019 r. zwiększyła się liczba pracujących cudzoziemców (o 12,6%), którzy 
w 2020 r. stanowili 1,7% ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (w 2019 r. 
– 1,5%). W skali roku zmniejszyła się liczba pracujących osób niepełnosprawnych (o 8,6%) 
oraz emerytów i rencistów (o 5,5%), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 
odpowiednio 4,2% i 3,1%. 

Liczba pracujących 
cudzoziemców w porównaniu 
z 2019 r. wzrosła o 12,6%

W 2020 r. w województwie pomorskim przyjęto do pracy 92,8 tys. osób, o 21,1% mniej niż rok 
wcześniej, natomiast zwolniono 91,3 tys. osób, o 12,4% mniej niż w 2019 r. W skali roku liczba 
przyjęć do pracy zmniejszyła się m.in. w górnictwie i wydobywaniu (o 52,2%), działalności 
związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 34,5%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii 
(o 33,8%). Spadek liczby zwolnień z pracy odnotowano m.in. w pozostałej działalności 
usługowej (o 37,4%), administrowaniu i działalności wspierającej (o 31,7%) oraz działalności 
finansowej i ubezpieczeniowej (o 26,0%).

W stosunku do 2019 r. 
odnotowano spadek liczby 
przyjęć do pracy i zwolnień 
z pracy

Wśród ogólnej liczby pracowników pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 14,0 tys. (w 2019 r. 
– 17,7 tys.) stanowiły osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 6,5 tys. (w 2019 r.  
– 8,7 tys.) absolwenci szkół. Do pracy przyjęto również 61,0 tys. osób, które poprzednio 
pracowały oraz 1,2 tys. osób, które powróciły z urlopów wychowawczych.
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Wykres 3. Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy

2019 2020

Absolwenci szkół:

wyższych

ogólnokształcących

policealnych i średnich 
zawodowych

zasadniczych zawodowych/
/branżowych I stopnia a

%

20,5

40,6

21,9

17,1

39,8

18,5

20,1

21,7

%

a W 2019 r. – absolwenci tylko zasadniczych szkół zawodowych.

W województwie pomorskim w 2020 r. liczba pracujących (według faktycznego miejsca 
pracy pracownika) w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 249 osób. Wśród powiatów 
województwa pomorskiego najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Gdańsku (383), 
a najniższą w powiecie nowodworskim (122).

Na 1000 ludności przypadało 
249 pracujących

Mapa 1. Pracujący a na 1000 ludności
Stan w dniu 31 grudnia
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a Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności.

W większości powiatów liczba pracujących zmniejszyła się w porównaniu z 2019 r., przy czym 
największy spadek odnotowano w Słupsku (o 7,3%), Gdyni (o 5,5%) i w powiecie tczewskim 
(o 4,3%). Natomiast liczba pracujących wzrosła m.in. w powiatach: wejherowskim (o 4,1%), 
kartuskim (o 2,3%), człuchowskim (o 1,3%) oraz kwidzyńskim (o 1,0%).

Największy udział kobiet odnotowano wśród pracujących w Sopocie (57,6%, o 0,8 p.proc. 
mniej niż w 2019 r.), a najmniejszy w powiecie bytowskim (44,6%, o 0,2 p.proc. mniej niż 
w 2019 r.).
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Tablica 2. Pracujący a według podregionów i powiatów
Stan w dniu 31 grudnia

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 584939 297220 6287 191936 155840 230876
Podregion chojnicki 46747 23086 1543 19596 10217 15391
Powiaty: 

chojnicki 22002 10652 459 10006 5197 6340
człuchowski 11121 5331 890 4270 1727 4234
kościerski 13624 7103 194 5320 3293 4817

Podregion gdański 104760 53375 1397 40711 28785 33867
Powiaty:

gdański 25250 12280 243 8729 9183 7095
kartuski 26882 12881 157 12909 6301 7515
nowodworski 4340 2390 116 1362 980 1882
pucki 14465 7279 387 5239 4141 4698
wejherowski 33823 18545 494 12472 8180 12677

Podregion słupski 76505 39765 1730 33744 13902 27129
Powiaty:

bytowski 16466 7346 655 8646 2387 4778
lęborski 12485 6730 • 5129 • 4771
słupski 19753 9723 912 10356 3465 5020

Miasto na prawach 
powiatu:
Słupsk 30000 16817 • 10190 • 13570

Podregion starogardzki 90243 45625 1388 43669 15674 29512
Powiaty:

kwidzyński 20242 9892 231 11397 3153 5461
malborski 9311 5224 264 2605 2006 4436
starogardzki 27131 13655 356 11737 5362 9676
sztumski 6080 3066 352 2482 654 2592
tczewski 27479 13788 185 15448 4499 7347

Podregion trójmiejski 266684 135369 229 54216 87262 124977
Miasta na prawach 

powiatu:
Gdańsk 180263 90677 • 36309 57455 •
Gdynia 73648 37339 149 16232 26028 31239
Sopot 12773 7353 • 1675 3779 •

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/.

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na 
danych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”.

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
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Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Gdańsku
Dyrektor Jerzy Auksztol
Tel: 58 76 83 130

Rozpowszechnianie:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 210
e-mail: A.Sarnowska@stat.gov.pl

Współpraca z Mediami:
Zbigniew Pietrzak
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych
Tel.: 58 76 83 175
e-mail: Z.Pietrzak@stat.gov.pl

www.gdansk.stat.gov.pl

@Gdansk_STAT

@GlownyUrzadStatystyczny
@urzadstatystycznywgdansku

Powiązane opracowania
Pracujący w województwie pomorskim w 2019 r.

Temat dostępny w bazach danych
Bank Danych Lokalnych (BDL)
System Monitorowania Rozwoju Strateg

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Pracujący w gospodarce narodowej

https://gdansk.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2019-r-,5,17.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
https://strateg.stat.gov.pl/
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3399%2Cpojecie.html
mailto:A.Sarnowska%40stat.gov.pl?subject=
mailto:Z.Pietrzak%40stat.gov.pl?subject=
https://gdansk.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Gdansk_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
https://www.facebook.com/urzadstatystycznywgdansku/



