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Tabl. 1. Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji PKD w 2015 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
o – ogółem
k – w tym kobiety

2014 2015

w tys.

O G Ó Ł E M  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������   o 473,4 479,8
k 239,0 243,7

sektor publiczny .............................................................................................................. o 161,1 161,6
k 107,2 108,1

sektor prywatny .............................................................................................................. o 312,3 318,2
k 131,8 135,6

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

k 1,7 1,8
Przemysł   ........................................................................................................................... o 140,9 143,7

k 48,3 50,2
w tym:

przetwórstwo przemysłowe ............................................................................................ o 127,0 129,7
k 44,5 46,2

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ∆ o 5,6 5,7
k 1,8 2,0

dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ............................. o 7,4 7,4
k 1,8 1,9

Budownictwo  ..................................................................................................................... o 27,4 27,8
k 4,1 4,1

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  ................................................................. o 50,7 51,1
k 26,1 26,5

Transport i gospodarka magazynowa  ............................................................................... o 24,5 25,4
k 5,4 5,7

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ....................................................................................... o 8,1 8,0
k 5,4 5,3

Informacja i komunikacja  ................................................................................................... o 10,5 10,9
k 3,7 3,9

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ......................................................................... o 21,1 19,5
k 15,6 14,5

Obsługa rynku nieruchomości ∆  ......................................................................................... o 10,5 10,2
k 7,1 6,8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ............................................................. o 11,0 11,4
k 5,4 5,8

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ..................................................................... o 17,8 19,4
k 7,6 8,7

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

Edukacja  ............................................................................................................................ o 66,3 67,7
k 51,7 53,2

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ............................................................................... o 33,8 34,2
k 28,2 28,6

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ........................................................ o 6,8 6,9
k 4,4 4,4

1 Według siedziby zarządu jednostki.

a Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, rolnictwa indywidualnego, duchowieństwa, fundacji, stowarzyszeń i innych 
organizacji oraz jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego.

Według stanu z końca 2015 r. liczba pracujących w województwie pomorskim w skali roku zwiększyła się  
o 1,4%, tj. 6,4 tys. osób, przy czym liczba pracujących kobiet zwiększyła się o 2,0%, a mężczyzn odpowiednio
o 0,7%.

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących uległ niewielkim zmianom w stosunku do 2014 r. i wyniósł 50,8% 
(wzrost o 0,3 p.proc.). Najwyższy odsetek kobiet odnotowano w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc społeczna 
(83,6%), edukacja (78,6%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (74,4%), a najniższy w budownictwie 
(14,8%), górnictwie i wydobywaniu (18,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (22,5%).
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a Według siedziby zarządu jednostki.

STRUKTURA  PRACUJĄCYCH a  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI 
I  SEKCJI  PKD  W  2015  R.

Stan w dniu 31 XII

Ogółem

Przetwórstwo przemysłowe

W porównaniu z 2014 r. zmniejszyła się liczba pracują-
cych niepełnosprawnych (o 1,8%), a ich udział w ogólnej 
liczbie pracujących wyniósł 4,0%.

Pracujący właściciele i współwłaściciele oraz poma-
gający członkowie rodzin stanowili 0,8% ogólnej liczby 
pracujących (o 0,1 p.proc. mniej niż w 2014 r.).

Liczba pracujących w skali roku wzrosła zarówno w sektorze publicznym, jak i w prywatnym - odpowiednio  
o 0,4% i 1,9%, przy czym udział osób pracujących w sektorze prywatnym w ogólnej liczbie pracujących zwiększył
się nieznacznie w porównaniu z 2014 r. i wyniósł 66,3%.

W 2015 r. przyjęto do pracy 92,3 tys. osób, o 4,7% więcej niż rok wcześniej, natomiast zwolniono 84,4 tys. osób,  
o 7,4% więcej niż w 2014 r. Zdecydowanie więcej przyjęć do pracy miało miejsce w sektorze prywatnym niż publicznym
(75,9 tys. wobec 16,4 tys.).

Najwięcej przyjęć do pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym – 28,3% ogólnej liczby przyjęć do pracy,  
w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – odpowiednio 13,8%, w administrowaniu i działalności wspierającej – 
12,1%, w budownictwie – 7,8% oraz w edukacji – 6,3%.

Budownictwo

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2015/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2015-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-1
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PRACUJĄCY a   WEDŁUG  POWIATÓW  W  2015  R.
Stan w dniu 31 XII

15,0 i mniej

25,1 - 35,0

35,1 i więcej

15,1 - 25,0

529,1 tys.

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

W 2015 r. w przemyśle i budownictwie pracowało 32,7% ogólnej liczby pracujących w województwie (według 
faktycznego miejsca pracy pracownika). Najwyższy udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do 
ogólnej liczby pracujących danego powiatu odnotowano w powiatach: słupskim (54,7%), tczewskim (53,0%), bytow-
skim (49,6%) i kwidzyńskim (49,3%).

Wśród ogólnej liczby pracowników peł-
nozatrudnionych przyjętych do pracy  
12,1 tys. (10,3 tys. w 2014 r.) stanowiły oso-
by podejmujące pracę po raz pierwszy,  
w tym 8,3 tys. (7,6 tys. w 2014 r.) absolwen-
tów szkół, z czego z wykształceniem wyż-
szym – 3,8 tys. osób, policealnym i średnim 
zawodowym – 1,7 tys., ogólnokształcącym 
– 1,0 tys. oraz zasadniczym zawodowym –
1,7 tys. Do pracy przyjęto także 55,2 tys.
osób (54,2 tys. w 2014 r.), które poprzednio
pracowały oraz 1,1 tys. osób (odpowiednio
1,2 tys.), które powróciły z urlopów wycho-
wawczych.

 Z ogólnej liczby pracujących w województwie pomorskim (według faktycznego miejsca pracy pracownika) naj-
więcej osób pracowało w Gdańsku – 29,5% ogólnej liczby pracujących w województwie, w Gdyni – odpowied-
nio 13,2%, w powiecie wejherowskim – 5,8% i tczewskim – 5,1%, a najmniej w powiatach: nowodworskim (0,8%),  
sztumskim (1,1%), malborskim (1,7%) i człuchowskim (1,9%). 

http://gdansk.stat.gov.pl/wykresy/pozostale-wykresy-interaktywne/opracowania-sygnalne/rok2015/pracujacy-w-wojewodztwie-pomorskim-w-2015-r-wykresy-interaktywne/#!/strona-2


Tabl. 2. Pracujący a według podregionów i powiatów w 2015 r. 
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ogółem W tym

ogółem w tym 
kobiety

rolnictwo, 
leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

przemysł 
i 

budownictwo

handel; napra-
wa pojazdów 
samochodo-

wych Δ; transport 
i gospodarka 
magazynowa; 

zakwaterowanie 
i gastronomia Δ 
oraz informacja  
i komunikacja

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku nierucho-
mości Δ oraz pozostałe 

usługi

WOJEWÓDZTWO   ������������ 529109 271179 6292 173216 134347 215254
Podregion chojnicki  �������� 42933 21280 1530 17665 8720 15018
Powiaty:     

chojnicki .......................... 19893 9369 471 8646 4390 6386
człuchowski .................... 10173 5184 857 3591 1394 4331
kościerski ........................ 12867 6727 202 5428 2936 4301

Podregion gdański  ���������� 92515 48129 1203 35302 24281 31729
Powiaty:     

gdański ........................... 22481 10803 231 8010 7610 6630
kartuski ........................... 21890 11004 211 10140 4707 6832
nowodworski ................... 4483 2389 138 1506 895 1944
pucki ............................... 13030 6657 186 4997 3341 4506
wejherowski .................... 30631 17276 437 10649 7728 11817

Podregion słupski  ����������� 69529 36513 1838 29689 11381 26621
Powiaty:     

bytowski .......................... 14780 6637 736 7327 2011 4706
lęborski ........................... 11185 6327 187 4425 1840 4733
słupski ............................. 17780 9194 883 9723 2296 4878

Miasto na prawach powiatu: 
Słupsk .............................  25784 14355 32 8214 5234 12304

Podregion starogardzki 85897 43399 1493 39621 14267 30516
Powiaty:     

kwidzyński ...................... 19995 10163 256 9865 3007 6867
malborski ........................ 9138 4949 278 2641 1970 4249
starogardzki .................... 24095 12184 374 10745 4250 8726
sztumski .......................... 5558 2715 375 2003 675 2505
tczewski .......................... 27111 13388 210 14367 4365 8169

Podregion trójmiejski  ������ 238235 121858 228 50939 75698 111370
Miasta na prawach powiatu: 

Gdańsk ........................... 156336 79592 103 33677 45765 76791
Gdynia ............................ 70040 35537 106 15466 25885 28583
Sopot .............................. 11859 6729 19 1796 4048 5996

a Według faktycznego miejsca pracy pracownika.

Opracowanie: 
Wiesława Brylowska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.
Redakcja i skład komputerowy: 
Magdalena Poleszuk, Ewa Bujarska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

Więcej informacji z zakresu rynku pracy w województwie pomorskim można znaleźć na stronie 
internetowej: http://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html?topic=16

oraz w Banku Danych Lokalnych:
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat

U w a g a.  Δ – Nazwy skrócone

http://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html?topic-16
http://gdansk.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/szukaj.html?topic=16
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