
INFORMACJE SYGNALNE

31.08.2022 r.Pracujący a w województwie pomorskim w 2021 r.
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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.

1,4%
Wzrost liczby pracujących  
w porównaniu z 2020 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. liczba 
pracujących w województwie pomorskim wyniosła 
547,0 tys. osób, co w skali roku oznacza wzrost o 1,4%. 
Liczba pracujących kobiet w porównaniu z 2020 r. 
zwiększyła się o 2,0%, a mężczyzn o 0,7%. Pracujący 
w województwie pomorskim stanowili 5,6% ogólnej 
liczby pracujących w Polsce.

W końcu 2021 r. w województwie pomorskim liczba pracujących (według siedziby zarządu 
jednostki) wyniosła 547,0 tys. osób. Najwięcej osób pracowało w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (26,1% ogólnej liczby pracujących), 
edukacji (13,3%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (10,8%). W porównaniu 
z 2020 r. liczba pracujących zwiększyła się o 1,4%, przy czym największy wzrost odnotowano 
w zakwaterowaniu i gastronomii (o 12,5%).

W końcu 2021 r. najwięcej 
osób pracowało 
w przetwórstwie 
przemysłowym (26,1%)

W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się zarówno liczba pracujących mężczyzn, jak i kobiet 
– odpowiednio o 0,7% i 2,0%. Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 51,2% 
i w porównaniu z 2020 r. zwiększył się o 0,3 p.proc. Największy udział kobiet odnotowano 
wśród pracujących w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (84,3%), edukacja (79,1%) 
oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (72,4%).

Kobiety stanowiły 51,2% 
pracujących

Wykres 1. Pracujący a według sekcji
Stan w dniu 31 grudnia
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a Według siedziby zarządu jednostki.
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Tablica 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji 
Stan w dniu 31 grudnia

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2020 2021

w tys.

OGÓŁEM o 539,5 547,0
k 274,6 280,2

sektor publiczny o 167,7 166,3
k 112,4 112,9

sektor prywatny o 371,8 380,7
k 162,2 167,3

w tym:
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo o 6,1 5,9

k 1,8 1,8
Przemysł o 158,5 159,6

k 54,5 55,3
w tym:

przetwórstwo przemysłowe o 141,5 142,7
k 50,2 51,0

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

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

Budownictwo o 33,3 33,9
k 5,1 5,6

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ o 59,2 59,3
k 32,1 32,0

Transport i gospodarka magazynowa o 33,1 34,3
k 8,0 8,6

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ o 9,8 11,1
k 6,3 7,3

Informacja i komunikacja o 18,8 20,3
k 7,8 8,1

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa o 12,2 11,4
k 9,0 8,3

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

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna o 17,3 17,5
k 9,7 10,1

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ o 19,6 20,4
k 8,9 9,8

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe  
zabezpieczenia społeczne

o 36,0 36,3
k 23,9 24,1

Edukacja o 72,6 72,8
k 57,4 57,6

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna o 36,0 36,7
k 30,5 30,9

1 Według siedziby zarządu jednostki.

W skali roku liczba pracujących w sektorze publicznym zmniejszyła się o 0,8%, natomiast 
w sektorze prywatnym wzrosła o 2,4%. Udział osób pracujących w sektorze publicznym 
w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 30,4% i w porównaniu z 2020 r. zmniejszył się 
o 0,7 p.proc.

Wśród pracujących 
przeważały osoby 
pracujące w sektorze 
prywatnym (69,6%)
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Wykres 2. Pracujący a według sektorów własności i wybranych sekcji 
Stan w dniu 31 grudnia

Sektor publiczny Sektor prywatny
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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 2020 r. zwiększyła się liczba pracujących cudzoziemców (o 29,7%), którzy 
w 2021 r. stanowili 2,2% ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (w 2020 r. 
– 1,7%). W skali roku wzrosła również liczba pracujących osób z niepełnosprawnościami 
(o 7,6%) oraz emerytów i rencistów (o 3,1%), a ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 
odpowiednio 4,4% i 3,2%.

Liczba pracujących 
cudzoziemców w porównaniu 
z 2020 r. wzrosła o 29,7%

W 2021 r. w województwie pomorskim przyjęto do pracy 104,7 tys. osób, o 12,9% więcej niż rok 
wcześniej, a zwolniono 95,9 tys. osób, o 5,1% więcej niż w 2020 r. W skali roku liczba przyjęć do 
pracy zwiększyła się m.in. w zakwaterowaniu i gastronomii (o 82,9%), informacji i komunikacji 
(o 64,5%) oraz pozostałej działalności usługowej (o 45,4%). Wzrost liczby zwolnień z pracy 
odnotowano m.in. w informacji i komunikacji (o 70,0%), pozostałej działalności usługowej 
(o 29,3%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej (o 14,4%).

W odniesieniu do 2020 r. 
odnotowano wzrost liczby 
przyjęć do pracy i zwolnień 
z pracy

Wśród ogólnej liczby pracowników pełnozatrudnionych przyjętych do pracy 14,9 tys. 
(w 2020 r. – 14,0 tys.) stanowiły osoby podejmujące pracę po raz pierwszy, w tym 6,2 tys. 
(w 2020 r. – 6,5 tys.) to absolwenci szkół. Do pracy przyjęto również 71,6 tys. osób, które 
poprzednio pracowały oraz 1,4 tys. osób, które powróciły z urlopów wychowawczych.



4

Wykres 3. Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy

Absolwenci:

%
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18,1
uczelni

liceów ogólnokształcących

szkół policealnych i średnich 
zawodowych

branżowych szkół I stopnia

W 2021 r. w województwie pomorskim liczba pracujących (według faktycznego miejsca 
pracy pracownika) w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 250 osób. Wśród powiatów 
województwa pomorskiego najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w Gdańsku (384), 
a najniższą w powiecie nowodworskim (125).

Na 1000 ludności przypadało 
250 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 zwiększyła się w porównaniu z 2020 r., przy czym 
największy wzrost odnotowano w powiecie puckim (o 5,2%), w Sopocie (o 3,1%) i w powiecie 
kartuskim (o 3,0%). Natomiast liczba pracujących zmniejszyła się m.in. w powiatach: 
kwidzyńskim (o 4,6%), lęborskim (o 4,0%) oraz człuchowskim (o 3,5%).

Największy udział kobiet odnotowano wśród pracujących w Sopocie (57,7%, o 0,1 p.proc. 
więcej niż w 2020 r.), a najmniejszy w powiecie bytowskim (44,9%, o 0,3 p.proc. więcej niż 
w 2020 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 gospo-

darka ma-
gazynowa; 
zakwate-
rowanie  
i gastro-
nomia ∆ 

oraz infor-
macja  

i komuni-
kacja

Dzia-
łalność 

finansowa  
i ubezpie-
czeniowa; 
obsługa 
rynku 

nierucho-
mości ∆ 

oraz 
pozostałe 

usługi

WOJEWÓDZTWO 587337 300736 6047 190260 159732 231298
Podregion chojnicki 46075 23251 1479 19088 10112 15396
Powiaty: 

chojnicki 21565 10659 401 9700 5105 6359
człuchowski 10730 5415 875 3941 1771 4143
kościerski 13780 7177 203 5447 3236 4894

Podregion gdański 106391 54474 1302 40215 30648 34226
Powiaty:

gdański 24703 12217 239 8472 9110 6882
kartuski 27699 13314 138 12372 7406 7783
nowodworski 4403 2398 121 1407 978 1897
pucki 15210 7801 313 5340 4574 4983
wejherowski 34376 18744 491 12624 8580 12681

Podregion słupski 76191 39773 1724 33508 13671 27288
Powiaty:

bytowski 16874 7571 649 9097 2450 4678
lęborski 11983 6722 190 4574 2428 4791
słupski 19782 9929 874 10117 3493 5298

Miasto na prawach 
powiatu:

Słupsk 27552 15551 11 9720 5300 12521
Podregion
starogardzki 89297 45887 1329 42171 15895 29902

Powiaty:
kwidzyński 19314 9481 232 10933 2893 5256
malborski 9304 5176 253 2599 1988 4464
starogardzki 27337 14129 304 11058 5570 10405
sztumski 5934 3018 355 2450 621 2508
tczewski 27408 14083 185 15131 4823 7269

Podregion
trójmiejski 269383 137351 213 55278 89406 124486

Miasta na prawach 
powiatu:

Gdańsk 180852 91286 • 36743 58599 •
Gdynia 75367 38467 140 16539 26795 31893
Sopot 13164 7598 • 1996 4012 •

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.
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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/


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

www.gdansk.stat.gov.pl @Gdansk_STAT
@GlownyUrzadStatystyczny
@urzadstatystycznywgdansku

Powiązane opracowania

Pracujący w województwie pomorskim w 2020 r.

Temat dostępny w bazach danych

Bank Danych Lokalnych

System Monitorowania Rozwoju STRATEG

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

Pracujący w gospodarce narodowej
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https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3399%2Cpojecie.html



