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Preface

Szanowni Państwo,

Dear Readers,

W 2021 r. mija 10 lat od powołania Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego, który
od 2015 r. nosi nazwę Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ta okrągła
rocznica to doskonała okazja, by zebrać i zaprezentować w jednym miejscu dane
statystyczne dotyczące samorządów zrzeszonych w metropolitalnym
stowarzyszeniu samorządowym w województwie pomorskim.

The year 2021 marks the 10th anniversary of the founding of Gdańsk
Metropolitan Area which has been called Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan
Area since 2015. This jubilee is an excellent occasion to collect and present in one
volume the statistical data on local governments associated in the metropolitan
self-government association in Pomorskie Voivodship.

Opracowanie powstało dzięki porozumieniu między Urzędem Statystycznym
w Gdańsku a Obszarem Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Inicjatywa
wspólnej publikacji jest początkiem współpracy między metropolią a statystyką
publiczną, którą mamy nadzieję kontynuować i rozwijać w kolejnych latach.

The folder is the effect of an agreement between the Statistical Office in Gdańsk
and the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area. The initiative of a joint
publication has launched the cooperation between the metropolis and official
statistics, which we hope to continue and develop in the coming years.

W opracowaniu zaprezentowane zostały dane z takich obszarów jak podział
administracyjny, środowisko, kapitał ludzki, jakość życia i gospodarka.
Znajdziecie tu Państwo m.in. dane demograficzne z zakresu rynku pracy,
migracji, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, jakości powietrza, ochrony
zdrowia, kultury, gospodarki odpadami oraz odnawialnych źródeł energii.
Publikacja zawiera również wskaźniki ekonomiczne prezentujące zmiany
gospodarcze w metropolii i w regionie oraz ich wpływ na dochody miast i gmin.
Ujęty został także, niezwykle ważny z punktu widzenia OMGGS, temat funduszy
pochodzących z Unii Europejskiej. Od 2014 r. OMGGS, jako Instytucja
Pośrednicząca, poprawia jakość życia mieszkańców województwa
pomorskiego poprzez realizację szeregu inwestycji finansowanych
z mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

The study presents data from areas such as administrative division,
environment, human capital, quality of life and economy. Here you will find
demographic data in the scope of the labour market, migration, municipal
infrastructure, housing, air quality, health protection, culture, waste
management and renewable energy sources. The publication also includes
economic indicators describing economic changes in the metropolis and in the
region, and their impact on the revenues of cities and gminas. The European
Union funds, an essential issue from the point of view of GGSMA, have also been
addressed. Since 2014, GGSMA, as an Intermediary Body, has been improving
the quality of life of the inhabitants of Pomorskie Voivodship by implementing
a number of investments financed under the Integrated Territorial Investments.

Jesteśmy przekonani, że opracowanie będzie przydatnym i wszechstronnym
źródłem wiedzy na temat obszaru metropolitalnego oraz zachęci Państwa do
poszukiwania dalszych informacji w bazach danych i publikacjach statystyki
publicznej oraz Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

We believe that the study will be a useful and comprehensive source of
knowledge about the metropolitan area and will motivate you to search for
more information in databases and publications of official statistics and the
Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area.
Enjoy your reading.

Miłej lektury.
Prezes Zarządu OMGGS
Dyrektor Biura

Dyrektor
Urzędu Statystycznego
w Gdańku

Chairman of the Board
of GGSMA
Director of the office

Director
of the Statistical Office
in Gdańsk

Michał Glaser

Jerzy Auksztol

Michał Glaser

Jerzy Auksztol

Gdańsk, czerwiec 2021 r.

Gdańsk, June 2021
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W publikacji zastosowano skróty nazw niektórych poziomów klasyfikacyjnych; zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw podaje się
poniżej:
The names of some classification levels used in the publication have been abbreviated; the list of abbreviations used and their full names are given below:
Polska Klasyfikacja Działalności – PKD 2007
Statistical Classification of Economic Activities in the European Community – NACE Rev. 2
Skrót
Abbreviation

Pełna nazwa
Full name

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles

Zakwaterowanie i gastronomia
Accommodation and catering

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Accommodation and food service activities

Obsługa rynku nieruchomości

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

Objaśnienia znaków umownych
Symbols
Symbol
Symbol

Opis
Description

Kreska (-)

oznacza, że zjawisko nie wystąpiło.
magnitude zero.

Kropka (•)

oznacza: brak informacji, konieczność zachowania tajemnicy statystycznej lub że wypełnienie pozycji jest niemożliwe albo
niecelowe.
data not available, classified data (statistical confidentiality) or providing data impossible or purposeless.

Znak Δ

nazwy zostały skrócone w stosunku do obowiązującej klasyfikacji.
categories of applied classification presented in an abbreviated form.

„W tym"
"Of which"

oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy.
indicates that not all elements of the sum are given.

Comma (,)

used in gures represents the decimal point.

Skróty
Abbreviations
Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

Skrót
Abbreviation

Znaczenie
Meaning

tys.

tysiąc

pkt

punkt

mln

milion

p.proc.

punkt procentowy

mld

miliard

Dz. U.

Dziennik Ustaw

zł
PLN

złoty
zloty

z późn. zm.

z późniejszymi zmianami

wol.
vol.

wolumin
volume

GUS

Główny Urząd Statystyczny
Statistics Poland

r.

rok

UE

Unia Europejska
European Union

kg

kilogram

PKD

Polska Klasy kacji Działalności

t

tona

OMGGS
GGSMA

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area

km

kilometr
kilometre

ZIT
ITI

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Integrated Territorial Investments

m2

metr kwadratowy
square metre

POIiŚ
I&E OP

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Infrastructure and Environment Operational Programme

km2

kilometr kwadratowy
square kilometre

GPEC
GPEC

Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Gdańsk Heat Supply Company

m3

metr sześcienny
cubic metre

OPEC
OPEC

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
District Heat Supply Company

ha

hektar
hectare

OZE
RES

Odnawialne źródła energii
Renewable energy sources

t/r
t/y

ton rocznie
tonnes per year

CSW Łaźnia
Laznia CCA

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
Laznia – Centre for Contemporary Art

kW

kilowat
kilowatt

Otwarty IKM
Open CCI

Otwarty Instytut Kultury Miejskiej
Open City Culture Institute

kWh

kilowatogodzina
kilowatt•hour

BO

Budżet Obywatelski
Civic Budget

np.
e.g.

na przykład
for example

RPO WP
ROP PV

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Pomorskie Voivodship Regional Operational Programme

nr (Nr)
No.

numer
number

PKM

Pomorska Kolej Metropolitalna
Pomeranian Metropolitan Railway

poz.

pozycja

SKM

Szybka Kolej Miejska
Fast Urban Railway

Podział administracyjny
Administrative division

ADMINISTRATIVE DIVISION
Powierzchnia i ludność a w 2019 r.
Area and population a in 2019

Polska
Poland

312 705

Powierzchnia w km2
Area in km2

5,6

123

Ludność na 1 km2
Population per 1 km2

2 187

Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
w powierzchni ogółem w %
Share of built-up and urbanised areas in total area in %
Ludność na 1 km2 powierzchni zabudowanej
i zurbanizowanej 2
Population per 1 km of built-up and urbanised area

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

18 323

Powierzchnia w km2
Area in km2

5,5

128

Ludność na 1 km2
Population per 1 km2

2 325

Udział gruntów zabudowanych i zurbanizowanych
w powierzchni ogółem w %
Share of built-up and urbanised areas in total area in %
Ludność na 1 km2 powierzchni zabudowanej
i zurbanizowanej 2
Population per 1 km of built-up and urbanised area

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS)
Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area (GGSMA)
5 316

Powierzchnia w km2
Area in km2

107
2

288

Ludność na 1 km
Population per 1 km2

Współczynnik feminizacji
Feminisation rate

Obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Area of implementation of Integrated Territorial Investments (ITI)
3 078

Powierzchnia w km2
Area in km2

108
2

427

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Ludność na 1 km
Population per 1 km2

Współczynnik feminizacji
Feminisation rate

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Podział statystyczny województwa pomorskiego – rodzaje gmin w 2019 r.
Statistical breakdown of Pomorskie Voivodship – types of gminas in 2019

Gminy wiejskie (81)
Rural gminas
Gminy miejsko-wiejskie (20)
Urban-rural gminas
Gminy miejskie (22)
Urban gminas

km2
18323

%
100

tys.
thousands
2343,9

%
100

16000
80

14000
12000

60

10000
8000

40

2000,0

80

1750,0
1500,0

60

1250,0
1000,0

40

6000
4000

20

750,0
500,0

20

250,0

2000
0

0
Powierzchnia
Area

0

0,0
Ludność
Population
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ADMINISTRATIVE DIVISION
Zasięg terytorialny Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS) w 2019 r.
Territorial coverage of Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area (GGSMA) in 2019
GDAŃSK

Władysławowo

miasta na prawach powiatu
cities with powiat status

PUCK gmina miejska
urban gmina

Jastarnia

Puck gmina wiejska

PUCK
Puck

LĘBORK

Gniewino
Wejherowo
WEJHE- REDA
ROWO
Łęczyce
RUMIA
Luzino
Linia

Sierakowice
Chmielno
Sulęczyno

Obszar niewchodzący w skład OMGGS
Area not included in GGSMA
Obszar wchodzący w skład OMGGS
Area included in GGSMA

GDYNIA

Szemud

Kartuzy

HEL
Kosakowo

rural gmina
Jastarnia gmina miejsko-wiejska
urban-rural gmina

Przodkowo

SOPOT

KRYNICA MORSKA

GDAŃSK

Sztutowo
Żukowo
Pruszcz
Stegna
Gdański
KolCedry
budy PRUSZCZ
Somonino
Wielkie
GDAŃSKI
Nowy
Stężyca
Suchy OstaDwór
Dąb szewo
Przywidz Trąbki
Gdański
Pszczółki
Wielkie
Lich- Nowy Staw
TCZEW nowy
Tczew
MALBORK
Subkowy
Pelplin

Gniew

OMGGS to największy obszar metropolitalny w Polsce, zamieszkiwany przez
1,5 mln osób. Stowarzyszenie gmin i powiatów OMGGS powstało
15 września 2011 r. i w 2019 r. zrzeszało 56 samorządów: 3 miasta
na prawach powiatu, 10 gmin miejskich, 8 gmin miejsko-wiejskich,
27 gmin wiejskich oraz 8 powiatów.

GGSMA is the largest metropolitan area in northern Poland, inhabited by
1.5 million people. The GGSMA association of gminas and powiats was
established on 15 September 2011. In 2019, it comprised 56 local
governments: 3 cities with powiat status, 10 urban gminas, 8 urban-rural
gminas, 27 rural gminas and 8 powiats.

Zasięg terytorialny stowarzyszenia z roku na rok powiększa się. W 2020 r. do
grona członków stowarzyszenia dołączyła gmina miejsko-wiejska Skarszewy
(powiat starogardzki) oraz gmina wiejska Miłoradz (powiat malborski),
a w 2021 r. gmina wiejska Liniewo (powiat kościerski). Z kolei w 2019 r. ze
stowarzyszenia wystąpiła gmina wiejska Krokowa (powiat pucki). Obecnie
OMGGS zrzesza 58 samorządów województwa pomorskiego i swoją
powierzchnią obejmuje 1/3 powierzchni województwa.

The territorial range of the association has been growing year by year. The
urban-rural gmina of Skarszewy (Starogardzki Powiat) and the rural gmina of
Miłoradz (Malborski Powiat) joined the association in 2020, and the rural
gmina of Liniewo (Kościerski Powiat) in 2021. However, the rural gmina of
Krokowa (Pucki Powiat) left the association in 2019. Currently, GGSMA is
composed of 58 local governments of Pomorskie Voivodship and covers
1/3 of the Voivodship's area.
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PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Podziały funkcjonalne Polski – obszary realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w 2019 r.
Functional divisions of Poland – areas for the implementation of Integreted Territorial Investments (ITI) in 2019

ZIT Gdańsk-Gdynia-Sopot
ZIT Koszalin-Kołobrzeg-Białogard
ZIT Olsztyn

ZIT Szczecin

ZIT Białystok

ZIT Bydgoszcz-Toruń

ZIT Poznań
ZIT Warszawa

ZIT Gorzów
Wielkopolski
ZIT Kalisz-Ostrów
Wielkopolski

ZIT Łódź

ZIT Zielona
Góra

ZIT Lublin

ZIT Wrocław
ZIT Jelenia Góra

ZIT Częstochowa
(Północny)
ZIT Opole

ZIT Kielce

ZIT Wałbrzych
ZIT Katowice-Gliwice (Centralny)
ZIT Rybnik
(Zachodni)

ZIT Rzeszów

ZIT Kraków

ZIT Bielsko-Biała
(Południowy)

Granica obszarów realizacji ZIT
Border of the areas for the implementation of ITI
Pozostały obszar Polski
Other areas of Poland
Obszary realizacji ZIT
Areas for the implementation of ITI
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ADMINISTRATIVE DIVISION

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
Integrated Territorial Investments (ITI)
Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są instrumentem rozwoju
terytorialnego. Jest to nowe narzędzie, służące przede wszystkim do
realizacji zintegrowanych działań na rzecz rozwoju obszarów miejskich
wokół miast wojewódzkich i powiązanych z nimi obszarów wiejskich.
Przy pomocy tego instrumentu samorządy mogą realizować wspólne
przedsięwzięcia wykraczające poza granicę jednej gminy.

Integrated Territorial Investments (ITI) are an instrument for
territorial development. It is a new tool primarily used to implement
integrated measures for the development of urban and rural areas
surrounding the voivodship capitals. Using this instrument, local
governments can implement joint ventures that exceed the borders of
one gmina.

Od 2015 r. OMGGS pełni również funkcję Związku Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, koordynującego realizację pakietu
projektów europejskich współfinansowanych w ramach RPO WP
2014-2020 o wartości 1,9 mld zł (w tym 1,1 mld z funduszy UE, według
stanu z grudnia 2020 r.), w tym:

Since 2015, GGSMA has also operated as the Union of Integrated
Territorial Investments, coordinating the implementation of a package
of European projects co-financed under the ROP PV 2014-2020 worth
PLN 1.9 billion (including PLN 1.1 billion from EU funds, as of December
2020), including:

ź

budowę sieci 24 węzłów integrujących transport kolejowy,
autobusowy i rowerowy wraz z trasami dojazdowymi;

ź

the construction of a network of 24 nodes integrating rail, bus
and bicycle transport, including access routes;

ź

budowę Centrum Geriatrii – dwa oddziały specjalistyczne opieki
senioralnej: w Gdańsku i Sopocie;

ź

the construction of the Geriatrics Centre – two specialist geriatric
medicine wards: in Gdańsk and Sopot;

ź

budowę zintegrowanego systemu m.in.: zarządzania informacją
pasażerską, budowę Centrum Monitoringu, modernizację
budynku Dworca Podmiejskiego na stacji Gdynia Główna (wraz
z peronem SKM) oraz modernizację 8 przystanków/stacji
kolejowych SKM w Gdańsku, Gdyni i Rumi;

ź

ź

zintegrowane projekty rewitalizacyjne w Gdańsku, Gdyni,
Tczewie, Wejherowie, Rumi, Kartuzach, Żukowie i Pucku.

the construction of an integrated system, including passenger
information management, the construction of the Monitoring
Centre, the modernisation of the Suburban Railway Station
building at the Gdynia Główna station (including the Fast Urban
Railway platform) and modernisation of 8 stops/Fast Urban
Railway stations in Gdańsk, Gdynia and Rumia;

ź

integrated revitalisation projects in Gdańsk, Gdynia, Tczew,
Wejherowo, Rumia, Kartuzy, Żukowo and Puck.

Ponadto OMGGS pośrednio koordynuje pakiet projektów
współfinansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020, o wartości
1,4 mld zł, w tym 708,3 mln zł dofinansowane z funduszy UE (według
stanu z grudnia 2020 r.).

Additionally, GGSMA indirectly coordinates a package of projects
co-financed under I&E OP 2014-2020, worth PLN 1.4 billion, including
PLN 708.3 million from EU funds (as of December 2020).

Łącznie wartość pakietu projektów europejskich realizujących
Strategię ZIT OMGGS wynosi 3,4 mld zł, w tym 1,8 mld zł to
dofinansowanie UE (według stanu z grudnia 2020 r.).

The value of the package of European projects implementing the
ITI GGSMA Strategy totals PLN 3.4 billion, including PLN 1.8 billion
from EU funds (as of December 2020).

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Podziały funkcjonalne Polski – alokacja obszarów realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w 2019 r.
Functional divisions of Poland – allocation of areas for the implementation of Integreted Territorial Investments (ITI) in 2019

ZIT Gdańsk-Gdynia-Sopot
ZIT Koszalin-Kołobrzeg-Białogard
ZIT Olsztyn

ZIT Szczecin

ZIT Białystok

ZIT Bydgoszcz-Toruń

ZIT Poznań
ZIT Warszawa

ZIT Gorzów
Wielkopolski
ZIT Kalisz-Ostrów
Wielkopolski

ZIT Łódź

ZIT Zielona
Góra

ZIT Lublin

ZIT Wrocław
ZIT Jelenia Góra

ZIT Częstochowa
(Północny)
ZIT Opole

ZIT Kielce

ZIT Wałbrzych
ZIT Katowice-Gliwice (Centralny)
ZIT Rybnik
(Zachodni)

ZIT Kraków

ZIT Bielsko-Biała
(Południowy)

Lokata obszarów realizacji ZIT według udziału
w łącznej kwocie finansowania ZIT dla Polski
Share of a given ITI area in the total funding
of ITI areas
1 ZIT Katowice-Gliwice (Centralny)
ITI Katowice-Gliwice (Central)
2 ZIT Wrocław
ITI Wrocław
3 ZIT Gdańsk-Gdynia-Sopot
ITI Gdańsk-Gdynia-Sopot
4 ZIT Kraków
ITI Kraków
5 ZIT Łódź
ITI Łódź
Pozostałe
Others

ZIT Rzeszów

%

Granica obszarów realizacji ZIT
Border of the areas for the implementation of ITI
Pozostały obszar Polski
Other areas of Poland
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ADMINISTRATIVE DIVISION

Kalendarium najważniejszych wydarzeń OMGGS
Calendar of major GGSMA events

2011 15 września
September

Spotkanie założycielskie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego (GOM).
Founding meeting of the Gdańsk Metropolitan Area.

2014 14 lutego
February

Podpisanie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Signing of an agreement on the implementation of Integrated Territorial Investments (ITI).

2015 10 kwietnia
April

Uchwałą Walnego Zebrania Członków zmieniono nazwę na Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMGGS).
OMGGS staje się równocześnie Związkiem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
By way of a resolution of the General Meeting of Members, the name was changed to the Gdańsk-Gdynia-Sopot
Metropolitan Area (GGSMA). GGSMA becomes simultaneously the Association of Integrated Territorial Investments (ITI).

2015 12 października
October

Walne Zebranie Członków uchwaliło:
The General Meeting of Members adopted:
Strategię OMGGS do 2030 r.,
GGSMA Strategy until 2030,
Strategię Transportu i Mobilności OMGGS do 2030 r.,
GGSMA Transport and Mobility Strategy until 2030,
Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMGGS do 2020 r.,
GGSMA Integrated Territorial Investments Strategy until 2020,
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego.
Low-Emission Economy Plan for the Gdańsk Metropolitan Area.

2016 29 grudnia
December

2017 10 kwietnia
April

2020 10 września
September
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Przyjęcie przez Sejmik Województwa Pomorskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030.
Adoption of the Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area Development Plan 2030 by the Sejmik of Pomorskie Voivodship.
Zawarcie umowy na przystąpienie do projektu „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego” pomiędzy OMGGS a 14 gminami
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Żukowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Reda, Rumia, Puck
i Władysławowo).
Conclusion of an agreement to join the project "Construction of the Metropolitan Bike System" between GGSMA and 14 gminas
(Gdańsk, Gdynia, Sopot, Tczew, Pruszcz Gdański, Kartuzy, Żukowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Reda, Rumia, Puck
and Władysławowo).
Poparcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej niemal jednomyślnie Ustawy Metropolitalnej dla Pomorza i skierowanie jej do
Sejmu jako inicjatywę ustawodawczą.
The Senate of the Republic of Poland supported the Metropolitan Act for Pomerania almost unanimously and referred it to
the Sejm as a legislative initiative.

Środowisko
Environment

ENVIRONMENT
Grunty rolne wyłączone na cele nierolnicze i grunty leśne na cele nieleśne a w województwie pomorskim
Agricultural area designated for non-agricultural purposes and forest land designated for non-forest purposes a in Pomorskie Voivodship
Według kierunków wyłączenia – grunty wyłączone
By directions of designation – land designated for

Według rodzajów gruntów
By type of land
Lata
Years

Ogółem
Total

użytki rolne
agricultural
land

inne grunty
rolne
other
agricultural
land

grunty leśne
forest land

pod drogi
na tereny
i szlaki
pod użytki
pod zbiorniki
przemysłowe komunikacyjne
kopalne
wodne
industrial
roads and
mining grounds water reservois
areas
communication
trails

na tereny
osiedlowe
residential
areas
w ha

na inne cele
other
purposes

in ha

2014

279

210

34

35

181

14

28

32

2

22

2015

410

272

68

70

262

44

12

47

-

45

2016

520

348

122

50

327

50

11

39

-

92

2017

639

393

181

65

434

66

16

60

-

64

2018

663

407

200

56

529

24

14

42

-

54

2019

694

440

205

49

516

60

24

33

-

61

a W trybie obowiązujących przepisów prawnych o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Ź r ó d ł o: dane o wyłączonych gruntach rolnych – Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gruntach leśnych – Ministerstwa Środowiska.
a According to the applicable legal regulations on the protection of agricultural and forest land.
S o u r c e : data on designated agricultural area – of the Ministry of Agriculture and Rural Development, forest land – of the Ministry of Environment.

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości powietrza w 2019 r.
Emission of gaseous pollutants from plants of significant nuisance to air quality in 2019

Wyszczególnienie

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
w t/r

Ogółem

6 633 055

OMGGS
GGSMA

Tlenki azotu
Metan

Specification

in tonnes/year
4 279 757

w tym:
Dwutlenek węgla

Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza a
w 2019 r.
Plants of significant nuisance to air quality a in 2019

Total
of which:

6 616 596

4 269 673

Carbon dioxide

4 960

3 038

Nitrogen oxides

57

57

Metan

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

90

OMGGS
GGSMA

48

Nakłady b na środki trwałe służące ochronie środowiska
w 2019 br. (ceny bieżące)
Outlays on fixed assets in environmental protection
in 2019 (current prices)
zł

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

690,6 mln zł
PLN 690.6 million

a Stan w dniu 31 grudnia; emitujące pyły, gazy lub równocześnie pyły i gazy. b Według lokalizacji inwestycji.
a As of 31 December; emitting particulates, gases or particulates and gases. b By investment location.

Trwa realizacja projektów GPEC i OPEC w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Rumi
i Wejherowie. Do miejskiej sieci ciepłowniczej podłączane są budynki
użyteczności publicznej i budynki mieszkalne. Od 2017 r. wybudowano lub
zmodernizowano na terenie OMGGS 64,4 km sieci ciepłowniczej oraz
podłączono do sieci ciepłowniczej 373 budynki.

The implementation of GPEC and OPEC projects in Gdańsk, Gdynia, Sopot,
Rumia and Wejherowo is underway. Public utility buildings and residential
buildings are being connected to the municipal heating network. Since 2017,
64.4 km of the heating network have been built or modernised in GGSMA and
373 buildings have been connected to the heating network.

W ramach projektów ZIT w 32 gminach i powiatach OMGGS prowadzone są
również działania modernizacji energetycznej obejmujące 262 budynki
publiczne (szkoły, urzędy, szpitale) oraz 850 gospodarstw domowych
będących w zasobie komunalnym. Wartość wszystkich inwestycji to ponad
465 mln zł, w tym 221 mln zł jest dofinansowana z funduszy europejskich
(według stanu z grudnia 2020 r.).

As part of ITI projects, 32 GGSMA gminas and powiats also carry out energy
modernisation activities, including 262 public buildings (schools, offices,
hospitals) and 850 households owned by municipalities. The investments
total over PLN 465 million, including PLN 221 million co-financed from
European funds (as of December 2020).
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ŚRODOWISKO
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w 2019 r.
Water consumption for the needs of the national economy and population in 2019
Na 1 mieszkańca w m3
Per capita in m3
80,1 – 219,5
50,1 – 80,0
40,1 – 50,0
35,1 – 40,0
28,4 – 35,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 79,4
Pomorskie Voivodship

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %

Wpływ turystyki na zużycie wody widoczny jest przede wszystkim w gminach
położonych na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej. Zwiększenie poboru
wody zaobserwować można również w otoczeniu Trójmiasta, który jest
spowodowany procesem suburbanizacji – wyludnianie centrum miast i rozwój
strefy podmiejskiej. W gminach o dodatnim saldzie migracji, tj. Szemud,
Żukowo, Kolbudy czy Kosakowo drastycznie zwiększa się zapotrzebowanie na
wodę pitną, jednak nie każda z tych gmin, z uwagi na zróżnicowane zasoby
wód gruntowych, może ten popyt zaspokoić. Niezbędna staje się współpraca
międzygminna przy budowie i modernizacji ujęć wody.
Tourism has a noticeable effect on water consumption primarily in the
gminas located on the Hel Peninsula and the Vistula Spit. Bigger water
consumption can also be observed in the vicinity of the Tri-City. It is caused by
the suburbanisation process – depopulation of the city centre and the
development of the suburban zone. In gminas with a positive migration
balance, i.e. Szemud, Żukowo, Kolbudy or Kosakowo, the demand for drinking
water is increasing dramatically, but not all of these gminas can meet this
demand due to diverse groundwater resources. The cooperation between
gminas in the construction and modernisation of water intakes becomes
essential.

69,1
60,0

wzrost
increase

40,0
20,0
0,0
-20,0

spadek
decrease

-40,0
-60,0
-69,0
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ENVIRONMENT
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w 2019 r.
Population connected to wastewater treatment plants in 2019

Udział w ogólnej liczbie ludności danego powiatu w %
Share in total population of a given powiat in %
90,1 – 94,9
80,1 – 90,0
70,1 – 80,0
60,1 – 70,0
57,4 – 60,0
Województwo pomorskie = 83,1
Pomorskie Voivodship
Udział w ogólnej liczbie ludności w %
Share in total population in %
95,9
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
Miasta Wieś
Urban areas Rural areas

Planowana jest realizacja systemu sanitarnych kolektorów tłocznych
i pompowni na terenie miasta Pruszcz Gdański i gminy Pruszcz Gdański wraz
z podłączeniem ich do gdańskiego systemu kanalizacyjnego (tzw. Kolektor
Żuławski). Bezpośrednim odbiorcą ścieków będzie Oczyszczalnia Ścieków
Gdańsk Wschód. Na terenach tych gmin przewiduje się częściowe
wykorzystanie istniejących systemów kanalizacyjnych. Do planowanego
Kolektora Żuławskiego gminy mają odprowadzać ścieki poprzez system
sanitarnej kanalizacji tłocznej, dla którego przewiduje się budowę
4 przepompowni tranzytowych i 4 lokalnych przepompowni ścieków.
Planowana długość kolektora wynosi 23 km, a szacunkowy koszt to około
89 mln zł.
It is planned to implement a system of sanitary sewer mains and pumping
stations in the city and gmina of Pruszcz Gdański, together with connection to
the sewerage system in Gdańsk (the so-called Żuławy Sewer Main). The
wastewater will be received directly by the Gdańsk-East Wastewater
Treatment Plant. The existing sewerage systems are to be partially exploited in
these gminas. The gminas are to discharge wastewater to the planned Żuławy
Sewer Main through the pumping system which will encompass 4 transit
pumping stations and 4 local pumping stations. The planned length of the
sewer main is 23 km, and the estimated cost is approximately PLN 89 million.
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Udział w ogólnej liczbie ludności w %
Share in total population in %
Polska
Poland

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

2014

2019

2014

2019

71,5

74,5

83,7

83,1

Miasta
Urban
areas

93,9

94,8

96,6

94,4

Wieś
Rural
areas

37,4

44,0

59,8

63,5

ŚRODOWISKO
a

Odpady wytworzone i dotychczas składowane (nagromadzone) oraz tereny ich składowania w 2019 r.
Waste a generated and landfilled (accumulated) to date and its storage yards in 2019

Na 1 km22w t
Per 1 km in tonnes
250,1 – 637,0
100,1 – 250,0
50,1 – 100,0
20,1 – 50,0
11,7 – 20,0
Województwo pomorskie = 55,9
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 71,5
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %

wzrost
increase

17,6
10,0
0,0
-10,0
-20,0

spadek
decrease

-30,0
-40,0
-50,0
-60,0
-70,0
-79,1

wypełnienie pozycji jest
niemożliwe albo niecelowe
providing data impossible
or purposeless

a Z wyłączeniem odpadów komunalnych.
a Excluding municipal waste.
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ENVIRONMENT
Odpady komunalne zebrane selektywnie z gospodarstw domowych w 2019 r.
Municipal waste collected separately from household in 2019

Na 1 mieszkańca w kg
Per capita in kg
160,1 – 191,7
120,1 – 160,0
100,1 – 120,0
90,1 – 100,0
82,3 – 90,0
Województwo pomorskie = 112,2
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 121,6
GGSMA

Odpady komunalne zebrane selektywnie w %
Municipal waste collected separately in %
papier i tektura
paper and cardboard
szkło
glass
tworzywa sztuczne
plastics
wielkogabarytowe
large-sized
biodegradowalne
biodegradable
pozostałe
other
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Kapitał ludzki
Human capital

HUMAN CAPITAL – DEMOGRAPHY
Ludność a
Population a
tys.
thousands
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2014

2015

2016

Mężczyźni
Males

2017

2018

Miasta
Urban areas

Kobiety
Females

2019

Wieś
Rural areas

a

Ludność w 2019 r.
Population a in 2019

0

Wzrost w porównaniu z 2014 r. w %
Increase in relation to 2014 in %

20

40
Miasta
Urban areas

60

80

Mężczyźni
Males

2,9

2,7

Miasta
Urban areas

Wieś
Rural areas

0,2

10,7

100%

Wieś
Rural areas

Ludność a według ekonomicznych grup wieku w 2019 r.
Population a by economic age groups in 2019

Ludność w wieku
Population
przedprodukcyjnym (0-17 lat)
pre-working age (0-17 years)

Kobiety
Females

produkcyjnym (mężczyźni – 18-64 lata,
kobiety – 18-59 lat)
working age (males – 18-64 years,
females – 18-59 years)

Mężczyźni
Males

0

20

40

60

Dane statystyczne na temat osób z niepełnosprawnościami gromadzone są
głównie podczas spisów powszechnych. Natomiast OMGGS pracuje nad
pozyskaniem dodatkowych danych oraz nad poprawą warunków życia oraz
uczestnictwa w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.
Na początku 2021 r. gminy OMGGS przyjęły Standard Minimum na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością i Otoczenia, który zakłada systemowe
rozwiązania znoszące bariery dostępu w obszarze m.in. rynku pracy, turystyki,
kultury, zdrowia oraz zakłada stosowanie zasad uniwersalnego projektowania.
Standard powstał przy współpracy ponad 80 ekspertów, m.in. przedstawicieli
samorządów, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, reprezentantów
służby zdrowia, placówek edukacyjnych i terapeutycznych oraz poradni
psychologiczno-pedagogicznych. Standard jest dostępny na stronie
www.metropoliagdansk.pl.
a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Kobiety
Females

80

100%

poprodukcyjnym (mężczyźni – 65 lat i więcej,
kobiety – 60 lat i więcej)
post-working age (males – 65 years and more,
females – 60 years and more)

Statistical data regarding people with disabilities are collected mainly during
the Censuses. GGSMA, on the other hand, is working towards acquiring
additional data and improving participation of people with disabilities in
social life. At the beginning of 2021, the GGSMA gminas adopted the
Minimum Standard for People with Disabilities and their Environment
which envisages systemic solutions to remove access barriers in the area of
labour market, tourism, culture, health, etc. and assumes the application of
the principles of universal design. The standard was created in cooperation
with over 80 experts, including representatives of local governments, people
with disabilities and their carers, health care representatives, educational and
therapeutic institutions as well as psychological and pedagogical counselling
centres. The standard is available at www.metropoliagdansk.pl.

KAPITAŁ LUDZKI – DEMOGRAFIA
a

Indeks starości w 2019 r.
Ageing ratio a in 2019
Liczba osób w wieku 65 lat i więcej przypadająca
na 100 osób w wieku 0-14 lat
Number of persons aged 65 years and more
per 100 persons aged 0-14 years
141 – 254
101 – 140
81 – 100
61 – 80
40 – 60
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 101
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 105
GGSMA

Indeks starości to relacja pokoleniowa dziadków i wnuczków, tj. liczba osób
w wieku 65 lat i więcej przypadająca na 100 osób w wieku 0-14 lat. Najmniej
dziadków na 100 wnuczków przypadało w Luzinie i Sierakowicach (po 40),
a najwięcej w Sopocie (254). Najwyższy wzrost indeksu starości w odniesieniu
do 2014 r. odnotowano w Krynicy Morskiej (76).
Ageing ratio is the generation ratio of grandparents to grandchildren, i.e. the
number of people aged 65 and more per 100 people aged 0-14. The ratio is
the lowest in Luzino and Sierakowice (40 each), the highest in Sopot (254). In
comparison with 2014, the highest increase in the ageing ratio was recorded
in Krynica Morska (76).

Wzrost w porównaniu z 2014 r.
Increase in relation to 2014
76
60
40
20
0

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.

39
25

HUMAN CAPITAL – DEMOGRAPHY
Współczynnik obciążenia demograficznego a w 2019 r.
Dependency ratio a in 2019

75,1 – 81,4
70,1 – 75,0
65,1 – 70,0
60,1 – 65,0
55,7 – 60,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 67,3
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 68,9
GGSMA

Współczynnik obciążenia demograficznego
Dependency ratio
Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym
i poprodukcyjnym) przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym.
The number of non-working age persons (pre-working and post-working)
per 100 persons of working age.

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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HUMAN CAPITAL – DEMOGRAPHY
Przeciętne trwanie życia a
Life expectancy a

Wyszczególnienie
Lata
Specification
Years

Mężczyźni
Mężczyźni
Males
Males

Kobiety
Kobiety
Females
Females

miasta
urban areas

wieś
rural areas

miasta
urban areas

wieś
rural areas

2014

74,8

73,7

81,6

81,1

2015

74,8

73,1

81,5

81,0

2016

75,0

73,4

81,9

81,0

2017

75,2

74,0

81,7

81,3

2018

75,1

73,6

82,2

81,1

2019

75,5

73,5

82,1

80,9

Mediana wieku a ludności w 2019 r.
Median age a of population in 2019
Kobiety
Females

Mężczyźni
Males

Miasta
Urban areas

43,5

40,1

Wieś
Rural areas

37,2

36,1

a Dane dla województwa pomorskiego.
a Data for Pomorskie Voivodship.

Prognoza liczby ludności a
Population projection a
Lata
Years

Ogółem
Total

Mężczyźni
Males
w tys. in thousands

2021

1 537,3

743,1

794,2

2022

1 543,0

745,8

797,1

2023

1 548,2

748,4

799,8

2024

1 553,0

750,8

802,2

2025

1 557,4

752,9

804,5

2026

1 561,5

754,9

806,6

2027

1 565,4

756,8

808,5

2028

1 568,9

758,6

810,3

2029

1 572,2

760,2

812,0

2030

1 575,2

761,6

813,6

a Stan w dniu 31 grudnia.
Ź r ó d ł o: Prognoza ludności gmin na lata 2017‐2030, GUS, Warszawa 2017.
a As of 31 December.
S o u r c e: Projection of gmina population 2017‐2030, Statistics Poland, Warsaw 2017.
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Kobiety
Females

Na prognozowany wzrost liczby ludności w OMGGS
składa się wiele czynników, z czego dominującym jest
dodatnie saldo migracji wewnętrznych (zmiana miejsca
zamieszkania w obrębie kraju). Na tle innych metropolii
Polski OMGGS będzie atrakcyjnym miejscem do
zamieszkania, co zniweluje ujemny przyrost naturalny,
ujemne saldo migracji zagranicznych oraz odpływ
mieszkańców do innych części kraju.
W porównaniu z 2014 r. przeciętne trwanie życia kobiet
i mężczyzn w województwie pomorskim wydłużyło się
w miastach, a skróciło na wsi.
The projected population growth in GGSMA is due to
many factors, mainly the positive net internal migration
(change of residence within the country). Compared to
other Polish metropolises, GGSMA will be an attractive
place to live in, which will offset the negative population
growth, negative foreign migration balance and the
population outflow to other parts of the country.
Compared to 2014, female and male life expectancy has
increased in cities, while it declined in rural areas
of Pomorskie Voivodship.

KAPITAŁ LUDZKI – DEMOGRAFIA
Współczynnik obciążenia demograficznego
Dependency ratio a

a

70

Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością
w wieku przedprodukcyjnym
Pre-working age dependency ratio
Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym przypadająca na 100 osób
w wieku produkcyjnym.
Pre-working age population per 100 persons of working age.

60

Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością
w wieku poprodukcyjnym
Post-working age dependency ratio

50

Liczba osób w wieku poprodukcyjnym przypadająca na 100 osób
w wieku produkcyjnym.
Post-working age population per 100 persons of working age.

40

30

Współczynnik obciążenia demograficznego pokazuje obciążenie systemu
emerytalnego i rentowego, a jego zmiany mogą sugerować zmiany wieku
emerytalnego. Zarówno w OMGGS, jak i w województwie pomorskim wartość
współczynnika z roku na rok rośnie i w stosunku do 2014 r. odnotowano
wzrost odpowiednio o 8,6 i 8,1. Podobne zjawisko można było zaobserwować
w latach 90., wtedy jednak spowodowane było to dużą liczbą dzieci, a obecnie
– seniorów.

20

10

Dependency ratio shows the burden on the pension system and its changes
may imply changes in the retirement age. Both in GGSMA and Pomorskie
Voivodship, the ratio has been increasing year by year. Compared to 2014,
it has increased by respectively 8.6 and 8.1. A similar phenomenon was
recorded in the 1990s, but then it was caused by a large number of children,
and now – senior citizens.
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Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością
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Post-working age dependency ratio a
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a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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KAPITAŁ LUDZKI – DEMOGRAFIA
Przyrost/ubytek naturalny w 2019 r.
Natural increase/decrease in 2019

Na 1000 ludności
Per 1,000 population
9,1 – 12,3
6,1 – 9,0
3,1 – 6,0
0,0 – 3,0
-3,0 – -0,1
-6,0 – -3,1
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 1,5
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 1,9
GGSMA

Od 2013 r. w Polsce obserwujemy ujemny przyrost naturalny ludności,
podczas gdy w województwie pomorskim od 2001 r. zjawisko to liczone na
1000 ludności osiąga najwyższą wartość w kraju. W 2019 r. najwyższy przyrost
naturalny na 1000 ludności odnotowano w Żukowie (12,3), Sierakowicach
(11,9) oraz w Przodkowie (11,1). Natomiast największy ubytek naturalny na
1000 ludności odnotowano w Sopocie (minus 6,0).
A negative natural increase has been recorded in Poland since 2013. In
Pomorskie Voivodship, however, this phenomenon per 1,000 population has
been the highest countrywide since 2001. The highest natural increase per
1,000 population was recorded in Żukowo (12.3), Sierakowice (11.9) and
Przodkowo (11.1). In contrast, the biggest natural decrease per 1,000
population was recorded in Sopot (minus 6.0).

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w pkt
Change in relation to 2014 in points
6,5

wzrost
increase

4,0
2,0
0,0
-2,0

spadek
decrease

-4,0
-6,0
-7,2
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Zgony w 2019 r.
Deaths in 2019

Zgony na 1000 ludności
Deaths per 1,000 population
11,1 – 12,9
10,1 – 11,0
9,1 – 10,0
8,1 – 9,0
6,7 – 8,0
Województwo pomorskie = 9,6
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 9,6
GGSMA

Zgony według przyczyn w %
Deaths by causes in %
nowotwory
neoplasms
choroby układu krążenia
diseases of the circulatory systems
choroby układu oddechowego
diseases of the respiratory system
zewnętrzne przyczyny zachorowania i zgonu
external causes of morbidity and mortality
pozostałe
others

Liczba zgonów
Number of deaths
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KAPITAŁ LUDZKI – DEMOGRAFIA
Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych ludności na pobyt stały w 2019 r.
Net internal and international migration of population for permanent residence in 2019
Na 1000 ludności
Per 1,000 population
20,1 – 44,4
10,1 – 20,0
5,1 – 10,0
0,0 – 5,0
-5,0 – -0,1
-9,5 – -5,1
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 2,7
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 5,1
GGSMA

Podobnie jak w przypadku danych dotyczących przyrostu naturalnego,
wyraźnie widać dodatnie saldo migracji oraz jego wzrost w większości gmin
otaczających Trójmiasto, a także w gminach wiejskich Wejherowo i Tczew.
OMGGS to pierwsza metropolia w Polsce, która przyjęła Standard Minimum
w Integracji Imigrantów. Zakłada on działania na rzecz integracji imigrantów
na rynku pracy, upowszechnianie dostępu do informacji, organizowanie
kursów języka polskiego jako języka obcego oraz wsparcie dla szkół,
w których uczą się dzieci obcojęzyczne. W gminach OMGGS działają zespoły
zadaniowe, które zajmują się monitorowaniem sytuacji związanej
z osiedlaniem się migrantów. Na stronie internetowej
www.metropoliagdansk.pl dostępne jest opracowanie „Integracja imigrantów
i imigrantek przewodnik pomorski”.

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w pkt
Change in relation to 2014 in points
19,6
15,0

As in the case of the population growth, the positive migration balance and
its increase are clear-cut in most suburban gminas surrounding the Tri-City
and in the rural Gminas of Wejherowo and Tczew.
GGSMA is the first metropolis in Poland to adopt the Minimum Standard in
Immigrant Integration. It envisages actions geared towards the integration
of immigrants on the labour market, disseminating access to information,
organising courses of Polish as a foreign language and support for schools
attended by non-Polish speakers. There are task forces that monitor the
settlement of migrants in GGSMA gminas. The publication "Integration of
immigrants and female immigrants Pomeranian guide" is available at
www.metropoliagdansk.pl.

wzrost
increase

10,0
5,0
0,0

spadek
decrease

-5,0
-8,7
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Pracujący
Employed persons

32

Na mapie zaprezentowano pracujących w podmiotach gospodarczych
zatrudniających powyżej 9 osób. W gminach o profilu turystycznym
(np. Władysławowo, Hel, Jastarnia, Krynica Morska, Sztutowo) ponad
90% podmiotów świadczących usługi gastronomiczne lub hotelarskie
to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i zatrudniające
poniżej 9 osób. Przekłada się to na niższą liczbę pracujących m.in.
w powiecie nowodworskim i puckim.

The map shows people working in entities employing more than
9 people. In touristic gminas (e.g. Władysławowo, Hel, Jastarnia,
Krynica Morska, Sztutowo), over 90% of entities providing catering
or hotel services are natural persons running business employing less
than 9 people. This translates into a lower number of employees,
for example in Nowodworski and Pucki Powiats.

W Trójmieście zauważyć można wysoki udział pracujących
w pozostałych sekcjach PKD. W grupie tej znalazły się osoby pracujące
m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (16,0% pracujących
w Gdyni), zakwaterowaniu i gastronomii (10,4% pracujących
w Sopocie), w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (15,3%
pracujących w Sopocie) oraz informacji i komunikacji (7,8% pracujących
w Gdańsku). W powiecie tczewskim ponad połowa osób pracujących
(51,2%) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym, co wynika
z mocno rozwiniętej strefy ekonomicznej i lokalizacji dużych zakładów
przemysłowych na jego terenie.

In the Tri-City, there is a high share of people working in other PKD
sections. This group includes people working in transportation and
storage (16.0% of employees in Gdynia), accommodation and catering
(10.4% of employees in Sopot), in financial and insurance activities
(15.3% of employees in Sopot) and information and communication
(7.8% of employees in Gdańsk). More than half of the working
population in Tczewski Powiat (51.2%) was employed in manufacturing.
This is due to the highly developed economic zone and concentration
of large industrial plants in its area.

KAPITAŁ LUDZKI – RYNEK PRACY
a

Pracujący w 2019 r.
Employed persons a in 2019
Pracujący według sekcji w %
Employed persons by sections in %
przetwórstwo przemysłowe
manufacturing
handel; naprawa pojazdów samochodowych Δ
trade; repair of motor vehicles Δ
administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne
public administration and defence;
compulsory social security
edukacja
education
opieka zdrowotna i pomoc społeczna
human health and social work activities
pozostałe sekcje
other sections

Na 1000 ludności
Per 1,000 population
321 – 383
271 – 320
221 – 270

Zezwolenia na pracę sezonową
dla cudzoziemców w 2019 r.
Seasonal work permits
for foreigners in 2019
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

2 123

OMGGS
GGSMA

1 650

Powiaty:
Powiats:
gdański i Gdańsk

374

lęborski

35

nowodworski

127 – 170
Województwo pomorskie = 253
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 267
GGSMA

242

kartuski
malborski

171 – 220

1
38

pucki

366

tczewski

185

wejherowski

276

Gdynia i Sopot

133

Liczba pracujących
Number of employed persons

Ź r ó d ł o: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.
S o u r c e: Voivodship Labour Office in Gdańsk.
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a Stan w dniu 31 grudnia; według faktycznego miejsca pracy; bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, duchowieństwa, fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.
a As of 31 December; by actual workplace; excluding economic entities employing up to 9 persons, private farms in agriculture, clergy, foundations, associations and other organisations.
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Zawody deficytowe
Shortage occupations

34

Wzrost liczby lokali gastronomicznych powoduje deficyt kucharzy na
rynku pracy. To zawód z dużą fluktuacją pracowników. Na rynku pracy
brakuje również kasjerów i sprzedawców, ponieważ powstaje coraz
więcej obiektów handlowych i sklepów. Wynagrodzenia, mimo
podwyżek nadal są niewystarczające, a praca często wymaga wysiłku
fizycznego i bezpośredniego kontaktu z klientem.

The shortage of cooks on the labour market is due to the increase in
the number of eateries. It is an occupation with high employee
turnover. There is also a shortage of cashiers and salespeople on the
labour market as more retail facilities and stores are opening. Salaries,
though increasing, are still insufficient, and work often requires physical
effort and direct contact with the client.

Pracownicy socjalni to jedna z najmniej zarabiających grup
zawodowych, obarczona dodatkowo dużą odpowiedzialnością
i obciążeniem psychicznym. Jak wynika z prognoz Barometru Zawodów,
brakuje opiekunów osób starszych ze względu na starzenie się
społeczeństwa oraz rozwijający się rynek szarej strefy (zatrudnianie
opiekunów zza wschodniej granicy). Rośnie również popyt na usługi
fizjoterapeutów i masażystów. Brakuje również lekarzy, którzy przez
niskie zarobki połączone z wysoką odpowiedzialnością i ciężkimi
warunkami pracy nadal szukają zatrudnienia za granicą.

Social workers are one of the lowest earning occupational groups,
additionally burdened with high responsibility and mental stress.
According to the Occupational Barometer forecasts, there is a shortage
of care assistants for elderly people due to the society ageing and
development of gray market (hiring carers from the countries east of
Poland). The demand for physiotherapists and masseurs is also
growing, as well as for physicians who, due to low wages combined
with high responsibility and hard working conditions, are still looking
for employment abroad.

Rozwój szarej strefy, zatrudnianie cudzoziemców oraz charakterystyka
pracy (ciężka, fizyczna, nisko płatna) wpływają na deficyty na rynku
pracy w zawodzie robotnika budowlanego. Deficyt pogłębia się
również ze względu na boom budowlany spowodowany projektami
unijnymi.

The growth of the shadow economy, employment of foreigners and the
nature of work (hard, manual, low-paid) affect the shortage of
construction workers on the labour market. The deficiency is also
growing due to the construction boom boosted by EU projects.

Brakuje nauczycieli praktycznej nauki zawodu, głównie przez
odchodzenie doświadczonej kadry na emeryturę, brak systemu
kształcenia nowych nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a także
spadającą rangę zawodu nauczyciela. Podobnie w przypadku
nauczycieli nauczania początkowego – niskie zarobki i prestiż,
połączone z dużą odpowiedzialnością oraz wysokimi wymogami
rodziców nie zachęcają do podjęcia nauki tego zawodu.

There is a shortage of VET teachers, mainly due to the retirement of
experienced staff, lack of training system of new VET teachers and
declining importance of the teaching profession. Like in the case of
primary school teachers grades 1-3 – low salaries and prestige,
combined with high responsibility and parents' expectations, do not
encourage people to learn this profession.

KAPITAŁ LUDZKI – RYNEK PRACY
Zawody deficytowe
Shortage occupations
Kucharze
Cooks

Sprzedawcy i kasjerzy
Sales assistants and cashiers
2016

2020

2020

Robotnicy budowlani
Construction workers
2016

2020

Opiekunowie osób starszych lub niepełnosprawnych
Care assistants for the elderly and disabled

Pracownicy socjalni
Social workers
2016

2016

2020

2016

2020

duża nadwyżka
high surplus
nadwyżka
surplus
równowaga
balance
deficyt
shortage
duży deficyt
high shortage

Ź r ó d ł o: Barometr Zawodów.
S o u r c e: Occupational Barometre.
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Zawody deficytowe (dok.)
Shortage occupations (cont.)
Spawacze
Welders

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu
Teachers for practical vocational training
2016

2020

Nauczyciele nauczania początkowego
Primary school teachers grades 1-3

2016

Fizjoterapeuci i masażyści
Physiotherapists and masseurs

2016

2020

2016

2020

Lekarze
Physicians

2016

duża nadwyżka
high surplus
nadwyżka
surplus
równowaga
balance
deficyt
shortage
duży deficyt
high shortage
brak oceny
no data

Ź r ó d ł o: Barometr Zawodów.
S o u r c e: Occupational Barometre.
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Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2019 r.
Registered unemployment rate a in 2019

%
9,5 – 12,1
7,5 – 9,4
5,5 – 7,4
3,5 – 5,4
1,4 – 3,4
Województwo pomorskie = 4,5
Pomorskie Voivodship

Spadek w porównaniu z 2014 r.
w p.proc.
Decrease in relation to 2014
in percentage points
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0
-10,0
-12,0
-14,4

Osoby młode niepracujące, nieuczące się i nie dokształcające
w ogólnej liczbie osób w wieku 15-34 lata w 2019 r.
Young people not in employment, education and training
in total number of persons aged 15-34 in 2019
Unia Europejska (UE 28)
European Union (EU 28)

13,6%

Polska
Poland

13,4%

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

11,9%

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Bezrobotni zarejestrowani a w 2019 r.
Registered unemployed persons a in 2019 r.

Udział w liczbie ludności
w wieku produkcyjnym w %
Share in working age population
in %
5,6 – 6,8
4,1 – 5,5
2,6 – 4,0
1,2 – 2,5
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 3,0
Pomorskie Voivodship

Spadek w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Decrease in relation to 2014 in percentage points
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
-8,0

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Zarejestrowane bezrobotne osoby z niepełnosprawnościami
Registered unemployed persons with disabilities a

a
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Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
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GGSMA
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Zarejestrowane bezrobotne osoby z niepełnosprawnościami a według powiatów w 2019 r.
Registered unemployed persons with disabilities a in powiats in 2019
Powiaty:
Powiats:
gdański

kartuski

lęborski

malborski

nowodworski
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wejherowski
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a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto a w 2019 r.
Average monthly gross wages and salaries a in 2019

zł
PLN
5801 – 6154
5001 – 5800
4601 – 5000
4239 – 4600
Województwo pomorskie = 5142
Pomorskie Voivodship

Podobnie jak w przypadku pracujących, zaprezentowano przeciętne
miesięczne wynagrodzenie w podmiotach zatrudniających powyżej 9 osób.
Statystyki te nie obejmują zatem osób prowadzących mikro i małe
przedsiębiorstwa, w tym m.in. zawodów kreatywnych – grafików, fotografów
i artystów, których usługi są często wyceniane indywidualnie.
As in the case of employed people, the average monthly wage in entities
employing more than 9 people has been presented. Therefore, these statistics
do not include people running micro and small business, including creative
professions – graphic designers, photographers and artists whose services are
often priced individually.

Różnica względem średniej dla województwa w %
Diﬀerence from the average for Voivodship in %
19,7
15,0
powyżej średniej
above the average

10,0
5,0

średnia dla województwa = 5142 zł
average for Voivodship = PLN 5142

0,0
-5,0

poniżej średniej
below the average

-10,0
-15,0
-17,6

a Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących przekracza 9 osób oraz jednostek sfery budżetowej niezależnie od liczby pracujących; bez wynagrodzeń osób zatrudnionych za granicą,
fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji.
a Data concern economic entities employing more than 9 persons as well as entities of the budgetary sphere regardless of the number of employees; excluding wages and salaries of persons employed abroad,
foundations, associations and other organisations.
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Jakość życia
Quality of life

QUALITY OF LIFE – MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS
Zasoby mieszkaniowe a w 2019 r.
Dwelling stocks a in 2019

Na 1000 ludności
Per 1,000 population
600,1 – 966,6
350,1 – 600,0
300,1 – 350,0
250,1 – 300,0
219,3 – 250,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 382,6
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 411,3
GGSMA

Wyraźnie widać, że na wzrost ilości zasobów mieszkaniowych w OMGGS
wpływ ma rozwój bazy turystycznej wzdłuż Zatoki Gdańskiej, a także
dynamicznie zachodzące procesy suburbanizacji wokół Trójmiasta. W Krynicy
Morskiej na 1000 mieszkańców przypadało 967 mieszkań i był to najwyższy
wskaźnik w metropolii. Blisko o połowę niższy wskaźnik zanotowano w Helu
(552 mieszkania), Sopocie (545) i Jastarni (537). W porównaniu z 2004 r.
największy wzrost zasobów mieszkaniowych odnotowano w Kosakowie
– o 20,8%.
It is clearly visible that the increase in the dwelling stocks in GGSMA is
influenced by the development of the tourist base along the Gulf of Gdańsk,
as well as by dynamic suburbanisation processes spreading around the
Tri-City. There were 967 dwellings per 1,000 inhabitants in Krynica Morska,
which was the highest rate in the metropolis. The rates was nearly by half
lower for Hel (552 dwellings), Sopot (545) and Jastarnia (537). Compared to
2004, the largest increase in dwelling stocks was recorded in Kosakowo – by
20.8%.
a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
20,8

wzrost
increase

spadek
decrease

18,0
16,0
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,1

JAKOŚĆ ŻYCIA – INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA
Mieszkania oddane do użytkowania w 2019 r.
Dwellings completed in 2019

Na 1000 ludności
Per 1,000 population
24,1 – 55,3
12,1 – 24,0
6,1 – 12,0
3,1 – 6,0
0,9 – 3,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 7,9
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 9,8
GGSMA

Pod względem mieszkań oddanych do użytkowania na 1000 ludności
wyraźnie odznaczają się 3 gminy – Krynica Morska (rozwój bazy noclegowej
na wynajem) oraz Kosakowo i Żukowo (relatywnie niskie ceny nieruchomości
mające wpływ na napływ nowych mieszkańców). W ostatnich latach nastąpiła
również zmiana na rynku mieszkaniowym związana z rozwojem wynajmu
krótkoterminowego. W miejscowościach turystycznych odchodzi się od
budowy hoteli i pensjonatów na rzecz budowy mieszkań na wynajem przez
lokalnych przedsiębiorców.
As regards completed dwellings per 1,000 population, three gminas clearly
stand out – Krynica Morska (development of accommodation facilities for
rent) and Kosakowo and Żukowo (relatively low property prices attract new
residents). In recent years, the housing market has also marked an increase in
short-term rental. In tourist resorts, local entrepreneurs reallocate from the
construction of hotels and boarding houses to dwellings for rental.

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
200,0
160,0
wzrost
increase

120,0
80,0
40,0

spadek
decrease

0,0
-40,0
-65,8

wypełnienie pozycji jest
niemożliwe albo niecelowe
providing data impossible
or purposeless
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QUALITY OF LIFE – MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS
Tereny zieleni ogólnodostępnej i osiedlowej a w 2019 r.
Generally accessible green spaces and residential green spaces a in 2019

Na 1 mieszkańca w m2
Per capita in m2
40,1 – 88,7
20,1 – 40,0
10,1 – 20,0
5,1 – 10,0
0,1 – 5,0
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 16,1
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 14,8
GGSMA

Na powierzchnię terenów zieleni występujących w gminach OMGGS składają
się parki, zieleńce oraz tereny zieleni osiedlowej, a nie są wliczone cmentarze
i lasy naturalnie występujące na danym obszarze. Z tego powodu
obserwujemy niższy udział terenów zieleni w kaszubskich gminach wiejskich,
gdzie występuje więcej zieleni naturalnej, a mniej tej wprowadzonej przez
człowieka.
Green spaces in GGSMA gminas consist of parks, lawns and residential green
spaces, excluding cemeteries and natural forests. For this reason, a lower share
of green spaces is observed in Kashubian rural gminas where there is more
natural and less man-made greenery.

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.

44

Ubytki drzew
Tree losses
2014

w sztukach
in pieces

2019

10 899

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

7 335

4 204

OMGGS
GGSMA

3 916

JAKOŚĆ ŻYCIA – INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA
a

Gospodarstwa domowe będące odbiorcami gazu z sieci w 2019 r.
Households consuming gas from gas supply network a in 2019
%
65,1 – 80,9
50,1 – 65,0
35,1 – 50,0
20,1 – 35,0
16,0 – 20,0
Województwo pomorskie = 50,3
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 60,5
GGSMA

W Trójmieście można zaobserwować spadek liczby instalacji gazowych na
rzecz instalacji elektrycznych. Również poza Trójmiastem zauważalna jest
słaba gazyfikacja głównie z uwagi na duże rozproszenie zabudowy
mieszkaniowej oraz wzrost liczby gospodarstw domowych, które decydują się
na instalacje OZE, w tym kolektorów, fotowoltaiki i pomp ciepła. Rozwój sieci
gazowej jest niezwykle istotny pod względem realizacji uchwały
antysmogowej i likwidacji źródeł węglowych oraz uzupełnieniem inwestycji
z OZE. Niski udział gospodarstw domowych korzystających z instalacji
gazowej występuje m.in. w powiecie nowodworskim, gdzie jedynie
Nowy Dwór Gdański jest podłączony do sieci gazowej.
In the Tri-City, gas supply systems are declining in favour of electricity.
Likewise, poor gas supply is noticeable outside the Tri-City, mainly due to
large dispersion of residential buildings and the increase in the number of
households installing renewable energy sources including thermal collectors,
photovoltaics and heat pumps. The development of the gas supply network is
essential for the implementation of anti-smog resolution and elimination of
coal heating systems as well as complementing investments from renewable
energy sources. A low share of households using gas facilities is recorded,
inter alia, in Nowodworski Powiat where only Nowy Dwór Gdański is
connected to the gas supply network.
a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Change in relation to 2014 in percentage points
7,0
6,0
5,0
wzrost
increase

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

spadek
decrease

-3,0
-4,0
-5,0
-6,2
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QUALITY OF LIFE – MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS
Instalacje odnawialnych źródeł energii a
Renewable energy systems a

Instalacje odnawialnych źródeł
energii a według powiatów w 2019 r.
a
Renewable energy systems by powiats in 2019

2016

Powiaty:
Powiats:
gdański

2019

3 767

Moc instalacji w kW
Installed capacity in kW

29 416

513

Liczba instalacji
Number of systems installed

4 066

kartuski
lęborski
malborski
nowodworski

495

energia promieniowania słonecznego
solar radiation energy

11

energia wiatru
wind energy

15

3

hydroenergia
hydropower

3

4

pozostałe
others

5

4 043

pucki
tczewski
wejherowski
Gdańsk
Gdynia
Sopot
0

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.

Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej
w województwie pomorskim
Share of renewable energy in electricity production
in Pomorskie Voivodship
%
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Zużycie wody z wodociągów i gazu z sieci w gospodarstwach domowych
Consumption of water from water supply systems and gas from gas supply system
in households
2014

60

na 1 mieszkańca
per capita

2019
3

34,3

Woda z wodociągów w m
Water from water supply systems in m3

36,4

1 219,9

Gaz z sieci w kWh
Gas from gas supply system in kWh

1 338,4
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Stosunek produkcji energii elektrycznej do zużycia energii
elektrycznej w województwie pomorskim
Ratio of electricity production to electricity consimption
in Pomorskie Voivodsip
%
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Województwo pomorskie nie jest regionem niezależnym energetycznie – produkowane
jest tu niewiele ponad 50% zużywanej energii. Liderem w produkcji energii jest
województwo łódzkie dostarczające do sieci 258,2% zużywanej energii.
Udział energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej ogółem w województwie
pomorskim wyniósł 51,9%, co uplasowało województwo na 4 miejscu. W czołówce
regionów produkujących czystą energię znajdują się województwa: warmińsko-mazurskie (85,7%), podlaskie (75,2%) i zachodniopomorskie (55,6%).
Wdrażanie tzw. uchwał antysmogowych oraz systemu wsparcia rozwoju odnawialnych
źródeł energii (OZE) przekłada się na liczne inwestycje w zakresie wymiany
tzw. „kopciuchów” opalanych węglem na źródła zasilane gazem lub biomasą, a także
instalacji pomp ciepła i fotowoltaiki, co przekłada się na wzrost od 2016 r. zarówno liczby
instalacji OZE, jak i ich mocy.
Pomorskie Voivodship is not an energy-independent region – slightly more than 50% of
the consumed energy is produced here. Łódzkie Voivodship is the leader in energy
production, supplying the network with 258.2% of the consumed energy.
The share of renewable energy in the total production of electricity in Pomorskie
Voivodship accounted for 51.9%, which ranked the Voivodship 4th in Poland. The leaders
in clean energy production are the following Voivodships: Warmińsko-Mazurskie (85.7%),
Podlaskie (75.2%) and Zachodniopomorskie (55.6%).
The implementation of the so-called anti-smog resolutions and the support system for
the development of renewable energy sources (RES) is reflected in numerous
replacements of the so-called "soot-spewing stoves" with furnaces powered by gas or
biomass, as well as the installation of heat pumps and photovoltaics, which translates
into an increase, since 2016, in both the number of renewable energy facilities and their
capacity.

JAKOŚĆ ŻYCIA – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Pracownicy medyczni
Medical personnel a

a

Pielęgniarki na 10 tys. ludności
Nurses per 10 thousand population

Lekarze na 10 tys. ludności
Doctors per 10 thousand population
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a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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Osoby, u których stwierdzono wybrane choroby przewlekłe a (chorobowość)
People diagnosed with selected chronić diseases a (morbidity)
Do 18 roku życia
Up to the age of 18

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

OMGGS
GGSMA

cukrzyca
diabetes

choroba nadciśnieniowa
hypertensive disease

nowotwory
neoplasms
na 100 tys. osób
w wieku 0-18 lat
per 100 thousand 300
persons aged
0-18 years

250

200
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50

0

0

50

100

W wieku 19 lat i więcej
Aged 19 years and more

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
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cukrzyca
diabetes

choroba nadciśnieniowa
hypertensive disease

na 100 tys. osób
w wieku 19 lat i więcej
per 100 thousand 14000
persons aged
19 years and more

nowotwory
neoplasms
12000
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0
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12000

na 100 tys. osób
w wieku 19 lat i więcej
14000 per 100 thousand
persons aged
19 years and more

a Stan w dniu 31 grudnia; osoby będące pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinnego).
Ź r ó d ł o : Opracowanie własne na podstawie danych Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
a As of 31 December; persons under the care of a primary (family) health care physician.
S o u r c e: Own study based on data of Pomeranian Voivodship Office in Gdańsk.
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QUALITY OF LIFE – HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE
Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 r.
Outpatient health care in 2019

Udzielone porady lekarskie
na 1 mieszkańca
Medical consultations provided
per capita
12,1 – 16,4
9,1 – 12,0
6,1 – 9,0
3,1 – 6,0
1,3 – 3,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 7,6
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 8,4
GGSMA

W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie OMGSS
realizowany jest metropolitalny program profilaktyki cukrzycy. Program
składa się z 6 projektów, a działania prowadzone są na terenie Gdańska,
Gdyni, Sopotu, powiatów: wejherowskiego, puckiego, tczewskiego,
kartuskiego, gdańskiego oraz gminy Stegna. Skierowany jest on do osób
w wieku 35-64 lata, osób aktywnych zawodowo, u których dotychczas nie
stwierdzono cukrzycy typu 2. Celem projektu jest wczesna identyfikacja osób
ze stanem przedcukrzycowym oraz osób chorych na cukrzycę. Na wszystkie
wspomniane działania przeznaczono blisko 9 mln zł, z czego 85,0% pochodzi
z funduszy europejskich. W ramach projektów przeprowadzonych zostanie
około 180 tys. ankiet i na podstawie ich wyników 20 tys. osób skorzysta
z bezpłatnych badań profilaktycznych.
As part of the Integrated Territorial Investments, the Metropolitan Diabetes
Prevention programme is implemented in GGSMA. The programme consists
of 6 projects carried out in Gdańsk, Gdynia, Sopot, the Powiats: Wejherowski,
Pucki, Tczewski, Kartuski, Gdański and in the Gmina of Stegna. It is addressed
to people aged 35-64, as well as all economically active people, who have not
been diagnosed with type 2 diabetes. The aim of the project is early
identification of people with prediabetes or diabetes. Almost PLN 9 million
has been earmarked for all above-mentioned tasks, 85.0% of which comes
from European funds. Approximately 180,000 questionnaires will be carried
out in order to select 20 thousand people for free preventive examinations.
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Zmiana w porównaniu z 2014 r.
Change in relation to 2014
2,6
2,0
wzrost
increase

1,5
1,0
0,5
0,0

spadek
decrease

-0,5
-1,0
-1,7

JAKOŚĆ ŻYCIA – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA
Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu w dziale „Ochrona zdrowia” w 2019 r.
Expenditure of budgets of gminas and cities with powiat status in "Health care" division in 2019

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
121 – 368
61 – 120
31 – 60
16 – 30
9 – 15
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 43
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 52
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
100,0

80,0
wzrost
increase

60,0
40,0
20,0
0,0

spadek
decrease

-20,0
-40,0
-50,7

Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.
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QUALITY OF LIFE – HEALTH CARE AND SOCIAL WELFARE
Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu w dziale „Pomoc społeczna” oraz „Rodzina” w 2019 r.
Expenditure of budgets of gminas and cities with powiat status in "Social welfare" and "Family" division in 2019

Udział w wydatkach ogółem w %
Share in total expenditure in %
35,1 – 40,1
29,1 – 35,0
23,1 – 29,0
17,1 – 23,0
11,0 – 17,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 26,3
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 24,0
GGSMA

Wypłaty świadczeń wychowawczych „Rodzina 500+”
"Family 500+" child-raising benefit payments
mln zł
million PLN
2500
2000
1500
Wzrost w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Increase in relation to 2014 in percentage points

1000
500

22,7
20,0

0
2017

2018

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

2019 a
OMGGS
GGSMA

a Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” od 1 kwietnia 2016 r. przysługuje osobom uprawnionym
na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2407, z późn. zm.). Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko
do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
a Since 1 April 2016, the "Family 500+" child-raising benefit has been granted to eligible persons under
the Act of 11 February 2016 on State Aid in Raising Children (Journal of Laws 2019 item 2407, with
later amendments). Since 1 July 2019, the child-raising benefit has been granted to every child up
to 18 years of age, regardless of family income.
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15,0
10,0
5,0
0,0
Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.

JAKOŚĆ ŻYCIA – KULTURA

Biblioteki publiczne
Public libraries

Aby zwiększyć poziom czytelnictwa oraz zachęcić mieszkańców do
częstszego korzystania ze swoich zbiorów, biblioteki otwierają się na
nowe grupy czytelników i nowe formy udostępniania kultury. Biblioteki
stają się przyjaznym miejscem oferującym nie tylko dostęp do książek,
ale również ułatwiając dostęp do materiałów cyfrowych takich jak:
nieodpłatnie korzystanie z Internetu, dostęp do treści multimedialnych
(m.in. audiobooki, ebooki i filmy na DVD).

In order to boost readership and encourage people to use library
services more often, libraries are opening up to new groups of readers
and new forms of sharing culture. Libraries are becoming a friendly
place offering not only access to books, but also facilitating access to
digital materials such as: free Internet use, access to multimedia content
(including audiobooks, e-books and DVD movies).

Biblioteki coraz częściej przejmują rolę centrum kultury czy miejsca
spotkań, skracając dystans w kontakcie z mieszkańcami, proponując
aktywności z zakresu animacji społecznej. Dobrym przykładem jest sieć
bibliotek Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Gdańsku, Miejska
Biblioteka w Gdyni, Mediateka w Straszynie, Sopoteka czy Stacja Kultura
w Rumi. Niewątpliwie biblioteki są ważnym elementem walki
z wykluczeniem cyfrowym i ekonomicznym mieszkańców, ponieważ
proponowana przez nie oferta jest bezpłatna.

Libraries more and more often function as a cultural centre or meeting
place, shortening the distance with inhabitants, offering social
animation activities. A good example is the network of libraries of the
Voivodship and Municipal Library in Gdańsk, the Municipal Library in
Gdynia, the Mediateka in Straszyn, Sopoteka and the Culture Station in
Rumia. Undoubtedly, libraries are an important element in the fight
against digital and economic exclusion of inhabitants, the more so as
their offer is free of charge.

Bibliotekarze stanowią bardzo zintegrowaną grupę, samodoskonalącą
się i podnoszącą swoje kompetencje. Przekłada się to na wysoki
standard usług bibliotecznych. Zrzeszają się w ramach oficjalnej sieci
biblioteki wojewódzkiej, a także w ramach ogólnopolskiej sieci LABiB,
która oferuje Program Rozwoju Bibliotek wspierający biblioteki
publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności
społecznej. W placówkach tych osoby spędzają czas, rozwijają swoje
zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności oraz podejmują
wspólnie działania.

Librarians constitute a very integrated group, self-educating and
improving their professional skills. This translates into a high standard of
library services. They form part of the voivodship library official
network, as well as the nationwide LABiB network which offers the
Library Development programme supporting public libraries across
Poland in the role of local centres of social activity. In these institutions,
people spend time, develop their interests, acquire new skills and
undertake joint initiatives.
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Biblioteki publiczne a (z filiami)
Public libraries a (including branches)

Popularnym staje się łączenie bibliotek publicznych z ośrodkami kultury, co
nastąpiło m.in. w gminie wiejskiej Wejherowo, gdzie w 2017 r. połączono
samorządowe instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie oraz
Bibliotekę Publiczną Gminy Wejherowo w Bolszewie w jedną samorządową
instytucję kultury pod nazwą: Biblioteka i Centrum Kultury Gminy Wejherowo.
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W województwie pomorskim dwie gminy wiejskie Malbork i Puck nie realizują
zadań ustawowych i nie prowadzą biblioteki publicznej w formie instytucji
kultury. Miejska Biblioteka Publiczna w Malborku obsługuje mieszkańców
gminy wiejskiej Malbork, a Biblioteka Publiczna im. Zaślubin Polski z Morzem
w Pucku obsługuje mieszkańców gminy wiejskiej Puck. Jako powód podjęcia
takich decyzji samorządy podają bliskość większych ośrodków miejskich,
posiadających lepiej zaopatrzone biblioteki, które i tak obsługiwały
mieszkańców tych gmin.
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It is becoming popular to merge public libraries with cultural centres. Such
a merger was carried out in the rural Gmina of Wejherowo in 2017, were the
Gmina Cultural Centre in Gościcino and Wejherowo Gmina Public Library in
Bolszewo became one local government cultural institution operating under
the name: Library and Cultural Centre of the Gmina of Wejherowo.
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In Pomorskie Voivodship, two rural Gminas – Malbork and Puck do not perform
statutory tasks and do not run a public library in the form of a cultural
institution. The Municipal Public Library in Malbork serves the inhabitants of the
rural Gmina of Malbork, and the „Poland's wedding to the Sea in Puck memorial”
Public Library serves the rural Gmina of Puck. The reason for such decisions was
the proximity of larger urban centres with better-stocked libraries already
serving the inhabitants of these gminas.
Komputeryzacja bibliotek a
Computerisation of libraries a

Księgozbiór bibliotek publicznych a (z filiami)
Collection of public libraries a (including branches)

Komputery użytkowane w bibliotece dostępne
dla czytelników
Computers available to readers used
in libraries

na 1000 ludności w woluminach
per 1,000 population in volumes
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a Stan w dniu 31 grudnia; łącznie z punktami bibliotecznymi.
a As of 31 December; including library service points.
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a

Czytelnicy bibliotek publicznych (z filiami) w 2019 r.
Borrowers a in public libraries (including branches) in 2019
Na 1000 ludności
Per 1,000 population
351 – 807
251 – 350
151 – 250
101 – 150
17 – 100
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 164
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 190
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
156,9
140,0
120,0
100,0
wzrost
increase

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

spadek
decrease

-20,0
-34,7

a Stan w dniu 31 grudnia; łącznie z punktami bibliotecznymi.
a As of 31 December; including library service points.
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Wypożyczenia w bibliotekach publicznych a (z filiami) w 2019 r.
Loans in public libraries a (including branches) in 2019

Na 1 czytelnika w wol.
Per borrower in vol.
46 – 52
36 – 45
26 – 35
16 – 25
8 – 15
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 14
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 12
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
68,3
60,0
wzrost
increase

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
-30,0

spadek
decrease

-40,0
-50,0
-60,0
-67,3

a Łącznie z punktami bibliotecznymi.
a Including library service points.
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Muzea i galerie sztuki
Museums and art.galleries

Instytucje kultury wciąż starają się przeformułować swoje działania,
by dotrzeć do nowych odbiorców. Instytucje wychodzą do swoich
odbiorców poprzez rozbudowywanie działów edukacyjnych, kształcąc
nową widownię lepiej przygotowaną do odbioru kultury i sztuki.

Cultural institutions are constantly trying to reformulate their actions
in order to reach new recipients. Institutions reach out to their
recipients by expanding educational departments, educating the new
public better prepared to receive culture and art.

Na zwiększenie liczby publiczności mają także wpływ procesy,
w których muzea czy galerie są współtworzone przez mieszkańców
dzięki czemu mocniej zakorzeniają się w lokalnej tożsamości. Świetnym
przykładem może być tu Muzeum Sopotu, Muzeum Miasta Gdańska,
czy Muzeum Miasta Gdyni. Ważnym elementem działalności wyżej
wymienionych instytucji jest także dziedzictwo niematerialne oraz
dbałość o zachowanie archiwum historii mówionej. Widoczne jest także
wykorzystywanie potencjału kreatywnego samych mieszkańców,
wspólne podejmowanie działań i tworzenie programu instytucji wraz
z mieszkańcami (program Otwarty IKM w Instytucie Kultury Miejskiej).
Pozytywnym zjawiskiem w metropolii są darmowe oprowadzania po
wystawach z kuratorami, a także oferta zwiedzania w języku angielskim
czy rosyjskim (CSW Łaźnia w Gdańsku).

The processes in which museums and galleries are co-created by
residents also contribute to increasing the public, thanks to which they
become more rooted in their local identity. A great example is the
Museum of Sopot, the Museum of the City of Gdańsk or the Museum of
the City of Gdynia. An important element of the activities of the above-mentioned institutions is also the intangible heritage and care for
preserving the oral history archives. What is also noticeable is the use of
the inhabitants' creative potential, taking actions and creating the
programme of the institution together with the inhabitants (Open ICC
programme at the City Culture Institute). Free tours of the exhibitions
guided by curators are a positive phenomenon in the metropolis, as
well as tours in English or Russian (Laznia CCA in Gdańsk).
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Muzea i oddziały muzealne a
Museums and museum branches a

Zwiedzający muzea i wystawy
Museum and exhibition visitors
na 1000 ludności
per 1,000 population
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Galerie sztuki
a
Art galleries
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Zwiedzający b galerie sztuki
Art gallery visitors b

.

na 1000 ludności
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a Stan w dniu 31 grudnia. b W kraju.
a As of 31 December. b In Poland.
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JAKOŚĆ ŻYCIA – KULTURA
b

a

Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych
Audience b in theatres and music institutions

Teatry i instytucje muzyczne
Theatres and music institutions a

na 1000 ludności
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Kina stałe a
Indoor cinemas a
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Widzowie w kinach stałych
Audience in indoor cinemas
na 1 kino w tys.
per cinema in thousands
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a Stan w dniu 31 grudnia. b Według siedziby; łącznie z imprezami organizowanymi w plenerze.
a As of 31 December. b According to the seat; including outdoor events.
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Centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby oraz świetlice a
Centres of culture, cultural centres and establishments, clubs and community centres a
350
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Wybrane obiekty kultury i sztuki a przystosowane dla osób z niepełosprawnościami
poruszających się na wózkach inwalidzkich w 2019 r.
Selected cultural and art establishments a adapted for people with disabilities in weelchairs
in 2019
Udogodnienia wewnątrz
budynku
Amenities inside the building

Wejście do budynku
Entrance to the building

101
(63,9%)

27
(44,3%)

17
(89,5%)

10
(47,6%)

77
(77,8%)
a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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67

biblioteki publiczne (z filiami)
public libraries (including branches)

(42,4%)

muzea
museums

(37,7%)

kina stałe
indoor cinemas

(89,5%)

galerie sztuki
art galleries

centra kultury, domy i ośrodki
kultury, kluby i świetlice
centres of culture, cultural centres
and establishments, clubs
and community centres

23

17

8
(38,1%)

52
(52,5%)

Na terenie OMGGS centra kultury, domy i ośrodki
kultury oraz kluby są przykładem instytucji
proponujących lokalnej publiczności nie tylko działania
warsztatowe i zajęcia dla młodzieży szkolnej, ale również
oferują bogaty i ambitny program od produkcji teatralnych
po wydarzenia muzyczne. Podmioty te łączą wiele ról
społecznych, m.in. działalność kulturalną z animacją
i wzmacnianiem wspólnoty lokalnej. Na potrzeby
wzmacniania roli lidera, wymiany doświadczeń i inspiracji
powstała grupa Metropolitalna Kadra Kultury, w ramach
której od 2018 r. przeprowadzono szereg spotkań, szkoleń
i wizyt studyjnych dla pracowników instytucji kultury.
Cultural centres and establishments in GGSMA represent
institutions which not only offer the local public workshops
and classes for school children, but also a rich and
ambitious programme, ranging from theater productions
to music events. These entities encompass many social
roles, combining cultural activities with animation and
strengthening the local community. To strengthen the role
of a leader, exchange experiences and inspirations, the
Metropolitan Culture Executive group was established to
organise, since 2018, a number of meetings, training
sessions and study visits for employees of cultural
institutions.

Instytucje kultury, tak jak i inne instytucje publiczne mają
obowiązek wdrażania w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, dzięki czemu instytucje kultury
w perspektywie najbliższych lat powinny być bardziej
gotowe na przyjęcie nowej publiczności, w tym osób, dla
których barierą uczestnictwa w kulturze było
niedostosowanie architektoniczne budynków,
niedostosowanie cyfrowe czy brak dopasowanej oferty
kulturalnej czy przeszkolonego zespołu do kontaktu
z klientem ze szczególnymi potrzebami.
Cultural institutions, as well as other public institutions, are
obliged to implement the Act of 19 July 2019 on Providing
Accessibility to People with Special Needs, thanks to
which cultural institutions should be more ready to
welcome the new public in the coming years, including
people whose participation in culture was hindered by the
architectural barriers, digital maladjustment, lack of
a tailored cultural offer or a trained team to contact clients
with special needs.

JAKOŚĆ ŻYCIA – KULTURA
a

Podmioty sektora prywatnego prowadzące działalność kulturalną i artystyczną w 2019 r.
Private sector entities conducting cultural and artistic activity a in 2019
Udział podmiotów sektora prywatnego prowadzących
działalność kulturalną i artystyczną w ogólnej liczbie
podmiotów prowadzących działalność kulturalną
i artystyczną w %
Share of private sector entities conducting cultural
and artistic activity in the total number of entities conducting
cultural and artistic activity in %
90,1 – 100,0
80,1 – 90,0
70,1 – 80,0
57,1 – 70,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 92,6
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 94,1
GGSMA

Ważną częścią sektora kultury jest obecność podmiotów sektora prywatnego,
które nie tylko poszerzają pole działania kultury, ale również wpływają
pobudzająco na tworzenie kreatywnego miasta. Swoimi inicjatywami
stymulują lokalną gospodarkę i przyciągają nowych mieszkańców oraz
ocieplają wizerunek miasta współtworząc jego markę kulturalną.
An important part of the cultural sector is the presence of private sector
entities that not only expand the range of cultural activities but also spur the
development of a creative city. Their initiatives stimulate the local economy
and attract new inhabitants, and warm up the image of the city by co-creating
its cultural brand.

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Change in relation to 2014 in percentage points
26,7

20,0
15,0
wzrost
increase
10,0
5,0

-0,0
spadek
decrease
a Należące według PKD 2007 do sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.
a Belonging to PKD 2007 section "Arts, entertainment and recreation".

-5,0
-9,5
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Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w 2019 r.
Expenditure of budgets of gminas and cities with powiat status in "Culture and national heritage" division in 2019

Udział w wydatkach ogółem w %
Share in total expenditure in %
5,6 – 6,7
4,1 – 5,5
2,6 – 4,0
1,1 – 2,5
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 3,2
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 3,1
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Change in relation to 2014 in percentage points
3,3
wzrost
increase

2,0
1,0
0,0
-1,0
-2,0

spadek
decrease

-3,0
-4,0
-5,0
-6,0
-7,1

Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.
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JAKOŚĆ ŻYCIA – SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Frekwencja w wyborach samorządowych wójtów i burmistrzów w 2018 r.
Voter turnout in local elections of mayors and reeves in 2018

Frekwecja wyborcza w %
Voter turnout in %
60,1 – 67,3
55,1 – 60,0
50,1 – 55,0
45,1 – 50,0
38,6 – 45,0
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
OMGGS = 57,1
GGSMA

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w p.proc.
Change in relation to 2014 in percentage points
21,1

16,0
wzrost
increase

12,0
8,0
4,0
0,0

spadek
decrease

-4,0
-6,5

Ź r ó d ł o: Państwowa Komisja Wyborcza.
S o u r c e: National Electoral Commission.
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QUALITY OF LIFE – CIVIL SOCIETY
Budżet obywatelski w 2019 r.
Civic budget in 2019
Frekwecja głosowania w %
Voting turnout in %
25,1 – 29,6

26

20,1 – 25,0
15,1 – 20,0
10,1 – 15,0

10

5,6 – 10,0
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA

3
20
29

14
43
331
260
95

5

331

12

4

24

Ideą Budżetu Obywatelskiego (BO) jest włączenie mieszkańców
w podejmowanie decyzji, na jakie cele przeznaczona będzie część budżetu
gminy. BO to forma konsultacji społecznych, która jest doskonałym
narzędziem współpracy między władzami samorządowymi a wspólnotą
mieszkańców. Jego celem jest wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej,
aktywizacja mieszkańców i pobudzenie zainteresowania życiem publicznym.
Pierwszym samorządem w OMGGS, który wprowadził BO był w 2011 r. Sopot.
Od tego czasu ideę BO wdraża coraz więcej samorządów (obecnie 15).
Model BO z roku na rok ewoluuje i zgłaszane są nowe typy projektów.
W Gdańsku i Gdyni wydzielono część budżetu na projekty ekologiczne,
a w Tczewie – skierowane do uczniów.
The idea of the Civic Budget is to involve residents in taking decisions
regarding the allocation of part of the gmina's budget. The Civic Budget is
a form of public consultation, which is an excellent tool for cooperation
between local authorities and local community. Its aim is to strengthen the
sense of local identity, activate residents and boost interest in the public life.
Sopot was the first local government in GGSMA to introduce the Civic Budget
in 2011. Since then, Civic Budgets have been implemented by more and more
local governments (currently 15). The Civic Budget model has evolved from
year to year, new types of projects are being submitted. In Gdańsk and
Gdynia, part of the budget was allocated to ecological projects, while in Tczew
– addressed to pupils.
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35

Projekty poddane pod głosowanie
Projects put to the vote

Gospodarka
Economy

ECONOMY – REGIONAL ACCOUNTS AND PUBLIC FINANCE
Produkt krajowy brutto według podregionów (ceny bieżące)
Gross domestic product by subregions (current prices)

Odchylenia względne od przeciętnej wartości w kraju produktu krajowego
brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące) według podregionów
Relative deviations from the national average of gross domestic product
per capita (current prices) by subregions

na 1 mieszkańca
per capita
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
Podregiony:
Subregions:

Województwo pomorskie
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Wartość dodana brutto według rodzajów działalności i podregionów
(ceny bieżące) w 2018 r.
Gross value added by kind of activity and subregions (current prices) in 2018
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GOSPODARKA – RACHUNKI REGIONALNE I FINANSE PUBLICZNE

Dofinansowanie ZIT

Dofinansowanie ZIT
Co-financing of ITI

zł

Obszar realizacji ZIT zgodnie z RPO WP obejmuje 30 gmin (wskazanych
w Sekcji 4.2. RPO WP) i jest tożsamy z zasięgiem wskazanym w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego
z 2009 r. Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, przedsięwzięcia
wynikające ze Strategii ZIT mogą być realizowane w sąsiadujących
gminach na terenie powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego,
kartuskiego, malborskiego, tczewskiego i nowodworskiego.

The area of ITI implementation in accordance with ROP PV covers
30 gminas (indicated in Section 4.2. of ROP PV) and corresponds to the
scope indicated in Spatial Development Plan for Pomorskie Voivodship
of 2009. Additionally, in justified cases, undertakings resulting from the
ITI Strategy may be implemented in neighbouring gminas in the
following Powiats: Pucki, Wejherowski, Lęborski, Kartuski, Malborski,
Tczewski and Nowodworski.

Ostatecznie nie wszystkie gminy z obszaru wskazanego w Strategii ZIT
realizują projekty dofinansowane w ramach mechanizmu ZIT
(np. Kolbudy, Kosakowo, Suchy Dąb i Tczew). Z drugiej strony projekty
infrastrukturalne dofinansowane w ramach ZIT są realizowane przez
gminy znajdujące się poza obszarem ZIT (np. Stężyca, Sierakowice,
Nowy Dwór Gdański, Krokowa, Sulęczyno, Pelplin, Gniew).

Not all gminas from the area indicated in the ITI Strategy implement
projects co-financed under the ITI mechanism (e.g. Kolbudy,
Kosakowo, Suchy Dąb and Tczew). By contrast, the infrastructure
projects co-financed under the ITI are implemented by gminas outside
the ITI area (e.g. Stężyca, Sierakowice, Nowy Dwór Gdański, Krokowa,
Sulęczyno, Pelplin, Gniew).

W przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego realizacją objętych jest 9 powiatów (Gdańsk, Gdynia,
Sopot, powiat: gdański, kartuski, nowodworski, pucki, tczewski,
wejherowski). Projekty dotyczą aktywizacji zawodowej, społecznej,
a także usług społecznych. Na terenie wskazanych powiatów jest także
realizowany projekt OWES „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Nine powiats are implementing projects financed from the European
Social Fund (Gdańsk, Gdynia, Sopot, Powiats: Gdański, Kartuski,
Nowodworski, Pucki, Tczewski, Wejherowski). The projects concern
professional and social activation as well as social services. The "Social
Economy Support Centre" project is also being implemented in the
aforementioned powiats.
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ECONOMY – REGIONAL ACCOUNTS AND PUBLIC FINANCE
Dofinansowanie gmin należących do obszaru ZIT środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w 2020 r.
EU funding for gminas belonging to the ITI area in 2020

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
1051 – 1513
551 – 1050
301 – 550
176 – 300
101 – 175
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
gminy, które nie skorzystały z finansowania
gminas which did not apply for the funds
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
gminy, które skorzystały z finansowania poprzez
projekty powiatów
gminas which received financing through
powiat projects

Na mapie przedstawiono dofinansowanie projektów gmin w ramach
mechanizmu ZIT RPO 2014-2020 (bez POIiŚ). Nie zostały uwzględnione
projekty ZIT, w których beneficjentami są powiaty oraz SKM.
The map shows the co-financing of gminas' projects under the ITI ROP
2014-2020 mechanism (without I&E OP). ITI projects the beneficiaries of
which are powiats and Fast Urban Railway have not been included.
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GOSPODARKA – RACHUNKI REGIONALNE I FINANSE PUBLICZNE
Dofinansowanie powiatów należących do obszaru ZIT środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w 2020 r.
EU funding for powiats belonging to the ITI area in 2020

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
1001 – 1513
501 – 1000
251 – 500
87 – 250
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
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ECONOMY – REGIONAL ACCOUNTS AND PUBLIC FINANCE
Dochody budżetów gmin i miast na prawach powiatu w 2019 r.
Revenue of budgets of gminas and cities with powiat status in 2019
Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
11001 – 23041
8001 – 11000
7001 – 8000
6001 – 7000
5001 – 6000
4548 – 5000
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 6401
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 6756
GGSMA

Budżet gminy składa się z 4 elementów: dochodów własnych (z czego
dominującą częścią są dochody z podatków od mieszkańców), subwencji
ogólnej (przyznawanej z budżetu Skarbu Państwa w części oświatowej oraz
części wyrównawczej zwanej „janosikowym”), dotacji celowych (również
z budżetu państwa) oraz dochodów z innych źródeł (obecnie głównie
z funduszy europejskich).
Średnia wysokość dochodów na 1 mieszkańca województwa pomorskiego
w 2019 r. wyniosła 6,4 tys. zł. Najwyższy wskaźnik dochodów gminy na
1 mieszkańca odnotowano w Krynicy Morskiej – 23,0 tys. zł – prawie 4 razy
więcej niż dochód na 1 mieszkańca województwa pomorskiego.
The gmina's budget consists of 4 elements: own income (mainly supplied by
taxes from residents), general subsidy (granted from the State Treasury
budget in the educational part and the compensatory part called "Robin
Hood tax"), targeted grants (also from the state budget) and other revenue
(currently mainly from the European funds).
The average income per resident of Pomorskie Voivodship in 2019 was
PLN 6.4 thousand. Krynica Morska was the gmina to record the highest
income rate per capita – PLN 23.0 thousand – almost 4 times more than the
income per resident of Pomorskie Voivodship.
Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.
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Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
98,0
80,0
wzrost
increase

60,0
40,0
20,0

spadek
decrease

0,0
-3,6

GOSPODARKA – RACHUNKI REGIONALNE I FINANSE PUBLICZNE
Wydatki budżetów gmin i miast na prawach powiatu w 2019 r.
Expenditure of budgets of gminas and cities with powiat status in 2019

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
10001 – 15649
8001 – 10000
7001 – 8000
6001 – 7000
5001 – 6000
4639 – 5000
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 6526
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 6930
GGSMA

W wydatkach samorządów dominują te skierowane na oświatę oraz na
świadczenia społeczne w dziale „Rodzina”. W 2019 r. udział wydatków gmin
OMGGS w dziale „Oświata i wychowanie” oscyluje od 12,0% w Krynicy
Morskiej do 43,2% w Kolbudach. Krynica Morska 34,0% wydatków ogółem
przeznacza na transport i łączność – więcej niż m.in. Gdynia (22,8%), Gdańsk
(22,0%) oraz Sopot (10,8%). Średnio 25% wydatków gmin pochłaniają również
wydatki w dziale „Rodzina”, z którego wypłacane jest m.in. świadczenie
rodzinne „500+”, najwięcej w Linii (36,8% wydatków ogółem), a najmniej
w Krynicy Morskiej (6,3%).
The expenditure on education and social benefits prevailed in local
government spending in the "Family" division. In 2019, the expenditures of
GGSMA gminas in the "Education" division ranged from 12.0% in
Krynica Morska to 43.2% in Kolbudy. Krynica Morska earmarks 34.0% of its
total expenditure for transport and communication – more than Gdynia
(22.8%), Gdańsk (22.0%) and Sopot (10.8%), etc. On average, 25% of the
expenditures are also allocated to the "Family" division, including "500+"
family benefit, the most in Linia (36.8% of total expenditure), and the least
in Krynica Morska (6.3%).

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
127,4
120,0
100,0
wzrost
increase

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

spadek
decrease

-20,0
-41,4

Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.
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ECONOMY – REGIONAL ACCOUNTS AND PUBLIC FINANCE
Środki w dochodach budżetów powiatów i miast na prawach powiatu na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów unijnych
Funds in the revenues of budgets of powiats and cities with powiat status for financing
and co-financing EU programs and projects
Wyszczególnienie
Specification

2014

Środki w dochodach budżetu województwa na finansowanie
i współfinansowanie programów i projektów unijnych w 2019 r.
Funds in the revenue of the Voivodship's budget for financing
and co-financing EU programs and projects in 2019

2019

w mln zł in million PLN

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

584,1

511,3

OMGGS
GGSMA

494,8

425,4

gdański

11,1

6,0

kartuski

4,9

5,2

lęborski

4,8

6,4

malborski

2,9

5,1

nowodworski

1,0

1,3

pucki

1,9

9,9

tczewski

0,7

6,6

wejherowski

2,5

9,1

Gdańsk

373,8

165,3

Gdynia

77,8

194,9

Sopot

13,3

15,6

413
mln zł
PLN
413
million

Powiaty: Powiats:

Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Finansów.
S o u r c e: data of the Ministry of Finance.

Wartość całkowita projektów oraz wartość do nansowania ze środków Unii Europejskiej projektów zrealizowanych w ramach Umowy Partnerstwa
2014-2020 na terenie województwa do końca 2019 r. a
Total value of projects and Euopean Union co-funding of projects implemented under the Partnership Agreement 2014-2020 in the Voivodship by the end of 2019 a

Wyszczególnienie
Specification

Ogółem
Total

W tym dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej
Of which cofinancing from
the European Union resources

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN

W odsetkach
(Polska=100)
In percent
(Poland=100)

w mln zł in million PLN
Ogółem
Total b

b

27 068,4

16 381,9

11 579

6,1

12 729,7

7 153,0

5 445

6,6

3 360,4

1 716,8

1 437

6,3

Polska Cyfrowa
Digital Poland

272,1

168,1

116

2,2

Wiedza Edukacja Rozwój
Knowledge Education Development

493,3

418,3

211

2,7

10 212,8

6 925,6

4 369

6,5

programy operacyjne:
operational programmes
Infrastruktura i Środowisko
Infrastructure and Environment
Inteligentny Rozwój
Smart Growth

Regionalny Program Operacyjny
Regional Operational Programme

a Dane szacunkowe; miejsce realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie; dane dotyczą podpisanych umów o dofinansowanie; bez środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. b Dla Polski
łącznie ze środkami Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
Ź r ó d ł o : dane Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
a Estimated data; investment location in accordance with the financing agreement; data relate to signed co-financing agreements; excluding the funds of the Technical Assistance Operational Programme.
b For Poland, including the funds of operational programme Eastern Poland.
S o u r c e: data of the Ministry of Investment and Economic Development.
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GOSPODARKA – RACHUNKI REGIONALNE I FINANSE PUBLICZNE
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do budżetów gmin w 2019 r.
Revenue from personal income tax in the gminas' budgets in 2019

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
1601 – 2307
1201 – 1600
801 – 1200
401 – 800
152 – 400
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 1106
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 1266
GGSMA

Z roku na rok udziały wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych
w budżetach gmin systematycznie rosną. W niektórych gminach wzrost ten
był ponad dwukrotny (np. Krynica Morska, Luzino, Stężyca, Przodkowo). Pod
koniec 2019 r. podjęto decyzję o wprowadzeniu ulgi od podatku dla młodych
(do 26 roku życia), co w dużym stopniu spowodowało obniżenie wpływu
z podatku PIT do budżetów gmin.
The share of gminas in the personal income tax has been systematically
growing year by year. This increase was more than double in some gminas
(e.g. Krynica Morska, Luzino, Stężyca, Przodkowo). At the end of 2019,
a decision was made to introduce a tax allowance for young people (up to the
age of 26), which largely reduced the gminas' revenue from personal income
tax.

Wzrost w porównaniu z 2014 r. w %
Increase in relation to 2014 in %
150,5
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

Ź r ó d ł o: Ministerstwo Finansów.
S o u r c e: Ministry of Finance.
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ECONOMY – REGIONAL ACCOUNTS AND PUBLIC FINANCE
Wartość udzielonych zamówień publicznych w 2019 r.
Value of public contracts awarded in 2019

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN
8001 – 12626
4001 – 8000
2001 – 4000
1001 – 2000
123 – 1000
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA

OMGGS pracuje nad wspólną polityką zakupową, która zapewnić ma
równowagę w wydatkach gmin pomiędzy wydatkami ponoszonymi lokalnie
oraz poza gminą. Pod tym względem, przy użyciu narzędzia opracowanego
przez ekspertów z Manchesteru, pilotażowo przeanalizowane zostały budżety
7 urzędów: Starostwa Powiatowego w Kartuzach, Urzędu Gminy w Przywidzu,
Urzędu Gminy w Pszczółkach, Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
Urzędu Miejskiego w Gdyni, Urzędu Miejskiego w Sopocie oraz
Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Ustalono, że 76,2% wydatków samorządów
uczestniczących w projekcie zrealizowano na terenie OMGGS.
GGSMA is working on a common procurement policy which is to ensure the
balance in gminas' spending incurred locally and outside the gmina. In this
respect, a pilot analysis of the budgets of 7 offices was carried out using a tool
developed by experts from Manchester: the Powiat Starost's Office in Kartuzy,
the Gmina Office in Przywidz, the Gmina Office in Pszczółki, the City Office in
Gdańsk, the City Office in Gdynia, the City Office in Sopot and the City Office
in Wejherowo. It was established that 76.2% of the spending of local
governments participating in the project was incurred in GGSMA.
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Struktura zamówień publicznych w %
Structure of public contracts in %
usługi
services
dostawy
delivery
roboty budowlane
construction works

GOSPODARKA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
a

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w 2019 r.
Entities of the national economy registered in the REGON register in 2019

Na 10 tys. ludności
Per 10 thousand population
2001 – 3655
1401 – 2000
1101 – 1400
901 – 1100
648 – 900
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 1311
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 1466
GGSMA

W OMGGS działa Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej „Dobra Robota”,
w ramach którego funkcjonuje ponad 100 przedsiębiorstw społecznych.
Działają one w obszarze gastronomii, usług opiekuńczych, branży czasu
wolnego, rolnictwa, kultury, zero-waste i innych. Przedsiębiorcy aktywnie
współpracują z samorządami. Działają również spółdzielnie, które założone
zostały przez samorządy.
GGSMA hosts the "Good Job" Social Economy Support Centre which
concentrates over 100 social enterprises. They operate in the area of catering,
care services, leisure, agriculture, culture, zero-waste and others.
The entrepreneurs liaise with local governments. There are also cooperatives
established by local governments.

Zmiana w porównaniu z 2014 r. w %
Change in relation to 2014 in %
26,2
20,0
wzrost
increase

15,0
10,0
5,0

spadek
decrease

0,0
-0,7

a Stan w dniu 31 grudnia; bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie.
a As of 31 December; excluding persons tending private farms in agriculture.
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ECONOMY – ENTREPRENEURSHIP
Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki narodowej a w rejestrze REGON według grup sekcji
Newly registered entities of the national economy a in the REGON register by groups of sections

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship
2019

2018

Nowo zarejestrowane podmioty gospodarki
narodowej w rejestrze REGON według wybranych
form prawnych w 2019 r.
Newly registered entities of the national economy
in the REGON register by selected legal forms in 2019

2017

2016

2015

Ogółem
Total

20 015

2014

2 933
0

20

40

60

80

100%

Spółki
Companies and partnerships
w tym
of which:

OMGGS
GGSMA
2019

2 664

handlowe
commercial

269

cywilne
civil law

2018

7

Spółdzielnie
Cooperatives

137

Fundacje
Foundations

2015

189

Stowarzyszenia i organizacje społeczne
Associations and social organisations

2014

16 324

Osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą
Natural persons conducting economic
activity

2017

2016

0

20

60

80

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo
Agriculture, forestry and fishing

Przemysł i budownictwo
Industry and construction

Δ
Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Trade; repair of motor vehicles Δ

Transport i gospodarka magazynowa
Transportation and storage

Pozostałe sekcje
Other sections

a Stan w dniu 31 grudnia.
a As of 31 December.
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40

100%

GOSPODARKA – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
a

Pracujący (personel wewnętrzny) w działalności badawczej i rozwojowej
w województwie pomorskim
Internal R&D personnel a in research and development in Pomorskie Voivodship
14000

12000

Pracujący (personel wewnętrzny) a w działalności badawczej
i rozwojowej według podregionów w 2019 r.
Internal R&D personnel a in research and development by subregions
in 2019

Podregiony:
Subregions:

10000

8000

chojnicki

76

gdański

398

słupski

543

starogardzki

589

6000

4000

trójmiejski

11 875

2000

0
2016

2017

2018

2019

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową
w województwie pomorskim
Intramural expenditures on research and development in Pomorskie Voivodship

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczą i rozwojową
według podregionów w 2019 r.
Intramural expenditures on research and development by subregions
in 2019

na 1 mieszkańca w zł
per capita in PLN

Na 1 mieszkańca w zł
Per capita in PLN

1200

Podregiony:
Subregions:

1000

chojnicki

71

gdański

81

słupski

223

starogardzki

401

800

600

400

200

trójmiejski

2 633

0
2016

2017

2018

2019

a Uwzględniono wszystkie osoby, które w danym roku przeznaczyły na działalność B+R minimum 10% całkowitego czasu pracy lub ich wkład w działalność B+R był bardzo istotny.
a Including all persons who in a given year allocated a minimum 10% of their total working time to R&D or their contribution to R&D was very significant.
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ECONOMY – ENTREPRENEURSHIP
Wynalazki zgłoszone i udzielone patenty a w 2019 r.
Patent applications and patents granted a in 2019

Wynalazki zgłoszone
na 1 mln mieszkańców
Patent applications
per million inhabitants
161 – 244
81 – 160
31 – 80
12 – 30
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

14

Województwo pomorskie = 83
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 113
GGSMA
122
140

197
51

51

Pomiędzy zgłoszeniem wynalazku a udzieleniem patentu przez Urząd
Patentowy obowiązuje procedura sprawdzająca, która w niektórych
przypadkach jest długotrwała, dlatego są powiaty (np. powiat malborski),
w których w 2019 r. nie zgłoszono wynalazków do Urzędu Patentowego,
ale w których udzielono 32 patenty (np. zgłoszone w roku poprzednim).
Po udzieleniu patentu dokonuje się wpisu do rejestru patentowego. Patent
obowiązuje przez dwadzieścia lat od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie
Patentowym.
There is a checking procedure, sometimes lengthy, between the filing of
an invention and the granting of a patent by the Patent Office. Therefore,
no inventions were submitted to the Patent Office in some powiats (e.g.
Malborski Powiat) in 2019, although 32 patents were granted (e.g. filed in
the previous year). After the patent has been granted, an entry is made in
the patent register. The patent is valid for twenty years from the date of filing
the invention with the Patent Office.
a Według siedziby pierwszego zgłaszającego w przypadku wynalazków zgłaszanych wspólnie przez wielu autorów.
Ź r ó d ł o: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
a By first applicant’s place of residence if inventions are filed together by many inventors.
S o u r c e: Patent Office of the Republic of Poland.
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32

43

197

Udzielone patenty na 1 mln mieszkańców
Patents granted per million inhabitants

Województwo pomorskie = 68
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 94
GGSMA
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero

GOSPODARKA – TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
a

Zarejestrowane samochody osobowe w 2019 r.
Registered passenger cars a in 2019
Na 1000 ludności
Per 1,000 population
701 – 762
651 – 700
601 – 650
551 – 600
536 – 550
Województwo pomorskie = 621
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 620
GGSMA

Struktura samochodów osobowych
według wieku w %
Structure of passenger cars
by age in %
5 lat i mniej
years and less
6-11

Zarówno w Polsce, jak i OMGGS obserwujemy wzrost wartości wskaźnika
samochody osobowe na 1000 ludności. Wielkość tego wskaźnika plasuje
nasz kraj w ścisłej europejskiej czołówce, co w kontekście zrównoważonego
rozwoju nie jest zjawiskiem pozytywnym, a z uwagi na jego szybkie tempo
zmian niebawem Polska może znaleźć się w pierwszej trójce (w latach
2010-2018 omawiany wskaźnik dla Polski zwiększył się).

12-20
21 lat i więcej
years and more

Both in GGSMA and countrywide, we observe an increase in the ratio of
passenger cars per 1,000 population. The volume of this ratio places our
country at the forefront of the European countries, which is not a positive
phenomenon in the context of sustainable development. Its rapid change
may soon place Poland within the top three countries (in 2010-2018,
the indicator for Poland increased).

Liczba samochodów osobowych
Number of passenger cars

0

10000 20000
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80000

100000

200000

301243

a Stan w dniu 31 grudnia; według centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
a As of 31 December; according to central vehicle register maintained by the Ministry of Digital Aﬀairs.

77

ECONOMY – TRANSPORT AND MARITIME ECONOMY
Zarejestrowane samochody osobowe a według rodzaju stosowanego paliwa w 2019 r.
Registered passenger cars a by type of fuel in 2019
Powiaty:
Powiats:
gdański
kartuski
lęborski

Rodzaj stosowanego paliwa
Type of fuel used

malborski

benzyna
petrol

nowodworski

olej napędowy
diesel oil

pucki

skroplony gaz
ropopochodny (LPG)
liquefied petroleum
gas (LPG)

tczewski
wejherowski

pozostałe
others

Gdańsk
Gdynia
Sopot
0

20

60

40

80

100%

Taksówki oraz licencje na przewóz osób taksówkami
Taxis and lincences for passenger transport by taxi

Wyszczególnienie
Specification

Licencje na przewóz
Lincences for transport

Taksówki
Taxis
2018

2019

2018

2019

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

7 507

7 376

7 948

7 364

OMGGS
GGSMA

6 937

6 783

6 928

6 771

78

68

78

68
34

Powiaty: Powiats:
gdański
kartuski

35

34

35

lęborski

57

49

57

49

malborski

40

45

40

45

15

14

15

14

pucki

220

230

211

218

tczewski

142

145

142

145

nowodworski

348

353

348

353

Gdańsk

3 109

2 819

3 109

2 819

Gdynia

2 260

2 313

2 260

2 313

633

713

633

713

wejherowski

Sopot

a Stan w dniu 31 grudnia; według centralnej ewidencji pojazdów prowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji.
a As of 31 December; according to central vehicle register maintained by the Ministry of Digital Aﬀairs.
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W 2019 r. w województwie pomorskim zarejestrowanych
było 7376 taksówek (o 131 mniej niż w 2018 r.).
Na przewóz osób taksówkami wydano 7364 licencji
(o 584 licencje mniej niż w 2018 r.).
W 2019 r. na terenie OMGGS zarejestrowane były
6783 taksówki (o 154 mniej niż w 2018 r.), co stanowiło
92,0% ogólnej liczby taksówek zarejestrowanych
w województwie pomorskim. Na przewóz osób wydano
6771 licencji (o 157 mniej w skali roku).
7,376 taxis were registered in Pomorskie Voivodship
in 2019 (131 fewer than in 2018). 7,364 licenses for
passenger transport by taxi were granted (584 licenses
fewer than in 2018).
6,783 taxis were registered in GGSMA in 2019 (by
154 fewer than in 2018), which represented 92.0% of the
total number of taxis registered in Pomorskie
Voivodship. 6,771 licenses were granted for passenger
transport (by 157 fewer on a yearly basis).

GOSPODARKA – TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
Czynne przystanki autobusowe (łącznie z trolejbusowymi) i tramwajowe
Active bus (including trolleybus) and tram stops

W 2019 r. w województwie pomorskim znajdowało się 9340
przystanków autobusowych i trolejbusowych (o 2,8% więcej niż
w 2018 r.) oraz 222 przystanki tramwajowe (analogicznie o 7,9%
mniej).
Na terenie OMGGS istniały 4833 przystanki autobusowe
i trolejbusowe, o 2,7% więcej niż w 2018 r. (51,7% przystanków
województwa) oraz 222 przystanki tramwajowe (100% przystanków
województwa).
There were 9,340 bus and trolleybus stops in Pomorskie Voivodship
in 2019 (2.8% more than in 2018) and 222 tram stops (respectively,
7.9% fewer).
There were 4,833 bus and trolleybus stops within GGSMA, by 2.7%
more than in 2018 (51.7% of the stops in the Voivodship) and 222
tram stops (100% of the stops in the Voivodship).

Długość bus-pasów
Length of bus pases
W 2019 r. w województwie pomorskim bus-pasy mierzyły 13,5 km
długości (o 6,0 km więcej w odniesieniu do roku poprzedniego oraz
o 11,4 km w odniesieniu do 2014 r.).
Na terenie OMGGS w 2019 r. bus-pasy mierzyły 13,3 km (o 6,0 km więcej
w odniesieniu do roku poprzedniego oraz o 11,3 km więcej w odniesieniu
do 2014 r.), co stanowiło 98,5% łącznej długości bus-pasów
w województwie pomorskim. Wśród gmin OMGGS bus-pasy znajdowały
się w Gdyni (7,9 km) i w Gdańsku (5,4 km).
In 2019, bus lanes were 13.5 km long in Pomorskie Voivodship (6.0 km
longer than in the previous year and 11.4 km longer than in 2014).
In 2019, bus lanes within GGSMA were 13.3 km long (6.0 km longer than
in the previous year and 11.3 km longer than in 2014), which accounted
for 98.5% of the total length of bus lanes in Pomorskie Voivodship.
Bus lanes were 7.9 km long in Gdynia and 5.4 km long in Gdańsk.

Pasażerowie a kolei aglomeracyjnej SKM i PKM
Passengers a of agglomeration railway
tys.
thousands
250

200
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0
2016
Na liniach kolejowych:
On railways:

2017
aglomeracyjnej (Gdańsk-Port Lotniczy-Gdynia)
agglomeration (Gdańsk-Airport-Gdynia)

2018
Gdańsk-Kartuzy

2019
Gdynia-Kościerzyna

a Stan w dniu 31 października.
a As of 31 October.
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ECONOMY – TRANSPORT AND MARITIME ECONOMY

Kolej aglomeracyjna
Agglomeration railway

80

Pomorska Kolej Metropolitalna (PKM) to wieloletni i największy
projekt komunikacyjny Samorządu Województwa Pomorskiego. Jego
celem jest wdrożenie systemu kolei regionalnej zintegrowanego
z komunikacją publiczną metropolii pod nazwą Pomorska Kolej
Metropolitalna (PKM). Na uruchomieniu PKM najbardziej skorzystali
mieszkańcy nowych gdańskich osiedli, budowanych w sąsiedztwie
przystanków Gdańsk Kiełpinek i Gdańsk Jasień, na których ma mieszkać
nawet 40 tys. osób. PKM stworzyła także szybkie i wygodne połączenie
centrum Gdańska i Gdyni z Portem Lotniczym. Z obu miast do lotniska
można dojechać w nieco ponad 20 minut.

The Pomeranian Metropolitan Railway is a long-term and largest
transportation project of Pomorskie Voivodship Local Government. Its
purpose is to implement a regional rail system integrated with the
metropolitan public transport under the name Pomeranian
Metropolitan Railway. Its launch has been most beneficial for the
residents of the new housing estates, built in the vicinity of the Gdańsk
Kiełpinek and Gdańsk Jasień stops, where up to 40,000 people are
expected to live. PKM has also created a quick and convenient
connection between the centre of Gdańsk and Gdynia and the Airport.
The journey from both cities to the airport takes just over 20 minutes.

W ramach projektu PKM, trójmiejska SKM obsługuje cztery trasy:
ź jedną aglomeracyjną: Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk Osowa-Gdynia Główna,
ź oraz trzy regionalne:
ź
Gdańsk Główny-Kartuzy,
ź
Kościerzyna-Gdańsk Osowa-Gdynia Główna,
ź
Kościerzyna-Gdańsk Wrzeszcz-Gdynia Główna.

As part of the PKM project, the Tri-City SKM serves four routes:
ź one agglomeration route: Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk Osowa-Gdynia Główna,
ź and three regional routes:
ź
Gdańsk Główny-Kartuzy,
ź
Kościerzyna-Gdańsk Osowa-Gdynia Główna,
ź
Kościerzyna-Gdańsk Wrzeszcz-Gdynia Główna.

I to właśnie ta regionalna część projektu PKM rozwija się
najdynamiczniej. Dzięki dojazdowi koleją z głębi województwa
pomorskiego do metropolii Trójmiasta pasażerowie mogą zaoszczędzić
więcej czasu i pieniędzy.

It is precisely this regional part of the PKM project that is developing the
most dynamically. Passengers commuting by fast train from distant
locations in Pomorskie Voivodship to the Tri-City metropolis can save
more time and money.

GOSPODARKA – TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
a

Wypadki drogowe i ich ofiary w 2019 r.
Road accidents a and their casualties in 2019

Na 100 tys. ludności
Per 100 thousand population
121 – 143
101 – 120
81 – 100
61 – 80
41 – 60
Województwo pomorskie = 98
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 95
GGSMA

W porównaniu z 2014 r. odnotowano spadek liczby wypadków drogowych
z ofiarami w ludziach, a największy w powiecie nowodworskim i Sopocie.
Natomiast najwięcej wypadków drogowych odnotowano w powiecie
tczewskim i gdańskim.
Compared to 2014, there has been a decrease in road accidents resulting in
casualties, the highest in Nowodworski Powiat and in Sopot. However, the
most road accidents were recorded in the Powiats of Tczew and Gdańsk.

Ofiary wypadków drogowych – spadek
w porównaniu z 2014 r. w %
Casualties of road accidents – decrease
in realtion to 2014 in %
0,0
-10,0
-20,0
-30,0
-40,0

a Zarejestrowane przez Policję.
Ź r ó d ł o: dane Komendy Głównej Policji.
a Registered by the Police.
S o u r c e: data of the National Police Headquarters.

-50,0
-58,3

81
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Ścieżki rowerowe w 2019 r.
Bicycle lanes in 2019
Na 100 km22w km
Per 100 km in km
100,1 – 167,3
80,1 – 100,0
20,1 – 80,0
10,1 – 20,0
0,0 – 10,0
zjawisko nie wystąpiło
magnitude zero
obszar niewchodzący w skład OMGGS
area not included in GGSMA
Województwo pomorskie = 7,4
Pomorskie Voivodship
OMGGS = 10,5
GGSMA

Zmiana długości ścieżek rowerowych
w porównaniu z 2014 r. w km
Change of length of bicycle lanes
in relation to 2014 in km
45,1
40,0
30,0
wzrost
increase

20,0
10,0
0,0

spadek
decrease
-10,8

82

GOSPODARKA – TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
a

Ruch pasażerów w Porcie Lotniczym Gdańsk
Passenger traffic a at Gdańsk Airport
W ruchu zagranicznym
In international traﬃc

W ruchu krajowym
In domestic traffic

2019

2018

2017

Pasażerowie przybyli b
z portów
Passenger arrivals b
from airports

2016

Pasażerowie odprawieni c
do portów
Passenger departures c
to airports

2015

2014
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Obroty ładunkowe w portach morskich województwa
Cargo turnover in the Voivodship’s seaports
mln ton
million tonnes

Porty morskie województwa w 2019 r.
Seaports in the Voivodship in 2019

70

Władysławowo

60
Ustka

50

Hel
Gdynia
Krynica
Sopot
Morska
Gdańsk

40
30
20
10
0
2014

2015

2016

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

2017
Gdańsk

2018

2019

Gdynia

a W lotach komunikacyjnych. bc Pasażerowie, dla których port Gdańsk jest: b – portem zakończenia podróży rozpoczętej w porcie krajowym lub zagranicznym, c – portem rozpoczęcia podróży kończącej się
w porcie krajowym lub zagranicznym.
a In transport ights. bc Passengers for whom the Gdańsk airport is: b – the nal destination of a journey begun at a domestic or foreign airport, c – the point of departure for a journey terminating at a domestic
or foreign airport.
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Obroty ładunkowe w portach morskich według grup ładunków
Cargo turnover in seaports by cargo groups

2014

Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodship

2019

Zarządy portów morskich stale zwiększają zdolności przeładunkowe
portów, m.in. poprzez modernizacje wewnętrznych układów drogowych
i kolejowych. Mimo tego zdolności przeładunkowe portów nie są w pełni
wykorzystane. Poprawa dostępu do portów stanowi jeden z głównych
celów operacyjnych Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą
do 2030 r.). Wynika to z kluczowej roli portów morskich jako węzłowych
punktów krajowego układu transportowego oraz wpływu ich działalności
na jakość życia mieszkańców.

%

%

2014

W latach 2018-2019 porty morskie w Gdańsku i Gdyni znalazły się
w rankingu 20 największych portów w basenie Morza Bałtyckiego (Port
Gdańsk był ulokowany na 5. miejscu, a Port Gdynia na 10. miejscu).

Gdańsk

Funkcją gospodarczą polskich portów morskich o podstawowym znaczeniu
dla gospodarki narodowej pozostaje funkcja transportowa. Po odejściu od
specjalizacji w obsłudze określonych grup ładunkowych, jaka istniała do
1989 r., porty morskie dostosowują ofertę usługową do potrzeb rynkowych,
w tym do zmian w strukturze przedmiotowej polskiej produkcji
przemysłowej i, będącej jej następstwem, strukturze polskiego handlu
zagranicznego. Spadek znaczenia surowców naturalnych w krajowym
eksporcie morskim (zwłaszcza węgla kamiennego) oraz wzrost w eksporcie
wielkości ładunków przetworzonych (transportowanych głównie jako
tzw. drobnica zjednostkowana) przełożył się na priorytety inwestycyjne
realizowane w poszczególnych portach.

2019

Ograniczono obsługę ładunków (np. rudy żelaza), które transportowane są
obecnie w zdecydowanej większości z wykorzystaniem innych gałęzi
transportu.

%

%

In 2018-2019, the seaports in Gdańsk and Gdynia participated in the
ranking of the 20 largest ports in the Baltic Sea basin (the Port of Gdańsk
was ranked 5th, while the Port of Gdynia was 10th).

2014

Gdynia

2019

The transport function of Polish seaports is of fundamental importance for
the national economy. After departing from specialisation in servicing
specific cargo groups applied until 1989, the seaports adjust their service
offer to the market needs, including changes in the structure of Polish
industrial production and the resulting change in the structure of Polish
foreign trade. The declining role of natural resources in domestic sea
exports (especially hard coal) and the increase in exports of processed
cargo (transported mainly as unitised cargo) translated into investment
priorities implemented in individual ports.

%

%
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Seaport managements are constantly increasing port handling capacities,
e.g. by modernising internal road and rail systems. Nevertheless,
the reloading capacity of the ports is not fully used. Improving access to
ports is one of the main operational goals set out in the Transport
Development Strategy until 2020 (with an outlook until 2030). This is due to
the key role of seaports as nods in the national transport system and their
impact on the quality of life of the inhabitants.

Masowe suche
Dry bulk goods

Masowe ciekłe
Liquid bulk goods

Ładunki toczne
Roll-on cargos

Pozostałe ładunki drobnicowe
Other general cargo

Kontenery duże
Large containers

The handling of cargoes (e.g. iron ore), which are now transported mostly
by other modes of transport, has been limited.

GOSPODARKA – TRANSPORT I GOSPODARKA MORSKA
Międzynarodowy ruch pasażerów w portach morskich
International passenger traffic in seaports
Wyjazdy z kraju b
Departures from Poland b

Przyjazdy do kraju a
Arrivals to Poland a
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Rynek pracy w gospodarce morskiej w województwie pomorskim
Labour market in maritime economy in Pomorskie Voivodship

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w zł
Average monthly gross wages
and salaries in PLN

Pracujący c
Employed persons c

2014

2019

2014

2019

45 727

61 130

4 875,87

6 133,25

ab Pasażerowie, którzy na statkach pasażerskich, towarowych i promach: a – przyjechali z portów zagranicznych do portów polskich jako portów docelowych, b – wyjechali z portów polskich do portów
zagranicznych. c Stan w dniu 31 grudnia.
ab Passengers of passenger ships, cargo ships and ferries who: a – arrived from foreign ports to Polish ports as the ports of destination, b – departed from Polish ports to foreign ports. a As of 31 December.

85

Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot
Gdansk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area
Dane teleadresowe
Contact details
ul. Długi Targ 39/40
80-434 Gdańsk
Długi Targ Street 39/40

Tel. 58 526 81 42
Fax 58 303 63 07

biuro@metropoliagdansk.pl

https://www.metropoliagdansk.pl/

@metropoliagdn

@MetropoliaGGS

Działania
Activities

Centrum
Kompetencji

Zintegrowane
Inwestycje Terytorialne

System
Roweru Metropolitalnego

Plan Zrównoważonej
Mobilności

Urząd Statystyczny w Gdańsku
Statistical Office in Gdańsk

Dane teleadresowe
Contact details
ul. Danusi 4
80-434 Gdańsk
Danusi Street 4

Tel. 58 768 31 00
Fax 58 768 32 70

SekretariatUSGDK@stat.gov.pl

https://gdansk.stat.gov.pl/

@gdansk_stat

@urzadstatystycznywgdansku

Bank Danych Lokalnych (BDL)
Local Data Bank
http://bdl.stat.gov.pl/

Cele Zrównoważonego Rozwoju
Sustainable Development Goals
https://sdg.gov.pl/

Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW)
Knowledge Databases (DBW)
http://swaid.stat.gov.pl/

Baza Demografia
Demography Database
https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/

Portal Geostatystyczny
Geostatistics Portal
https://geo.stat.gov.pl/

STRATEG
https://strateg.stat.gov.pl/

Portal API GUS
https://api.stat.gov.pl/

Dashboard gospodarczy
Economic dashboard
https://dashboard.stat.gov.pl/

Banki i bazy danych
Data banks and databases

Bank Danych Makroekonomicznych
Macroeconomic Data Bank
https://bdm.stat.gov.pl/
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