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Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2011 r. 

 

 

 

 

 

W badaniu popytu na pracę za II kwartał 2011 r. w województwie pomorskim wzięło udział 36,6 tys. jednostek, w tym 89,3% 

należało do sektora prywatnego. Uwzględniając liczbę osób pracujących, podmioty duże stanowiły 7,4% ogółu badanych jed-

nostek, średnie – 22,2%, a małe – 70,4%. Największy udział w badaniu miały jednostki prowadzące działalność w sekcjach: 

handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,1%, przetwórstwo przemysłowe – 13,8% oraz budownictwo – 12,2%. 

 
TABL. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK          

I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI 
Stan na koniec II kwartału 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba jedno-
stek ogółem 

Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M ................................................................  36644 3924 32720 2728 8130 25786 

w tym:       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  .................  610 41 569 29 132 449 

Przetwórstwo przemysłowe  .........................................  5047 11 5036 595 1285 3167 

Budownictwo  ...............................................................  4484 9 4475 136 799 3549 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ...........  11398 - 11398 368 2153 8877 

Transport i gospodarka magazynowa  .........................  1868 46 1822 106 285 1477 

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .................................  1947 55 1892 58 427 1462 

Informacja i komunikacja  .............................................  645 14 631 36 87 522 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..................  644 14 630 245 40 359 

Obsługa rynku nieruchomości ∆ ...................................  790 72 718 41 157 592 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .........  2273 157 2116 72 260 1941 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ..............  807 3 804 53 165 589 

Edukacja  ......................................................................  2638 2200 438 552 1426 660 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .........................  1199 483 716 180 388 631 

Pozostała działalność usługowa ..................................  1109 3 1106 4 93 1012 

 

Liczba pracujących w badanych jednostkach w końcu czerwca 2011 r. wyniosła 587,2 tys. osób, w tym 70,6% pracowało 

w podmiotach sektora prywatnego. Natomiast uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa 52,2% ogółu pracujących pracowało 

w jednostkach dużych, 26,5% w jednostkach średnich, a 21,3% w jednostkach małych. Najwyższą liczbą pracujących charakte-

ryzowały się jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 23,1%, handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 16,9%, edukacji – 12,6% oraz budownictwa – 8,5%. 

W badanych jednostkach w końcu czerwca 2011 r. pracowało 284,4 tys. kobiet (48,4% ogółu pracujących), w tym najwięcej 

w jednostkach dużych (52,3%), natomiast biorąc pod uwagę formy własności – w sektorze prywatnym (60,3%). Kobiety najczę-

ściej pracowały w jednostkach prowadzących działalność w zakresie edukacji – 55,4 tys. osób, handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 48,4 tys. osób, przetwórstwa przemysłowego – 47,5 tys. osób oraz w następujących grupach zawodowych: 

specjaliści – 28,9% ogółu pracujących kobiet, pracownicy biurowi – 20,4% oraz pracownicy usług i sprzedawcy – 13,8%. 

W końcu II kwartału 2011 r. na ogólną liczbę 36,6 tys. badanych podmiotów 1,5 tys. (4,2%) dysponowało wolnymi miejscami 

pracy, w tym 87,5% stanowiły jednostki sektora prywatnego. 

Wolne miejsca pracy (3,6 tys.) koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (85,3%), a uwzględniając klasę wielkości 

podmiotu – w jednostkach dużych (48,1%) i małych (38,8%). 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysło-

wego (34,0%), zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń, 

produkcją artykułów spożywczych, produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych oraz w sekcji handlu; napra-

wy pojazdów samochodowych (16,6%). 
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI 
Stan na koniec II kwartału 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  
Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M ................................................................  3564 525 3039 1716 464 1384 
w tym:       

Przetwórstwo przemysłowe  .........................................  1210 37 1173 777 99 334 
Budownictwo  ...............................................................  451 3 448 82 81 288 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ...........  591 - 591 107 59 425 
Transport i gospodarka magazynowa  .........................  88 17 71 49 1 38 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  .................................  125 - 125 26 4 95 
Informacja i komunikacja  .............................................  150 - 150 81 12 57 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .......  87 19 68 36 15 36 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ...............  202 - 202 168 14 20 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-

kowe zabezpieczenia społeczne  ...........................  254 254 - 195 56 3 
Edukacja  ......................................................................  64 59 5 19 40 5 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .........................  86 73 13 78 8 - 

 

Wśród osób poszukiwanych do pracy w końcu II kwartału 2011 r. najwięcej wolnych miejsc pracy oczekiwało na operatorów 

i monterów maszyn i urządzeń (22,1%), robotników przemysłowych i rzemieślników (21,5%), pracowników usług i sprzedawców 

(17,3%) oraz specjalistów (15,5%). 

W I półroczu 2011 r. utworzono 18,6 tys. nowych miejsc pracy (w tym 92,0% w sektorze prywatnym) powstałych w wyniku 

m.in. zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności. W jednostkach dużych utworzonych zostało 28,6% 

nowych miejsc pracy, natomiast w jednostkach małych 43,7%. Najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w jednost-

kach zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe – 22,8%, a także w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodo-

wych – 21,6%, budownictwo – 18,4% oraz administrowanie i działalność wspierająca – 5,7%. 

 
TABL. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI  I  ZAWODÓW   

Stan na koniec II kwartału 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przetwórstwo 
przemysłowe 

budownictwo 

handel; na-
prawa pojaz-
dów samo-

chodowych  

informacja 
i komunikacja 

administrowa-
nie i działal-
ność wspie-

rająca  

administracja 
publiczna 
i obrona 

narodowa; 
obowiązkowe 
zabezpiecze-
nia społeczne 

O G Ó Ł E M  ..............................................................  3564 1210 451 591 150 202 254 
w tym:        

Specjaliści  ..................................................................  553 99 19 20 126 20 94 
w tym:        

specjaliści  nauk  fizycznych,  matematycznych 
i technicznych  ....................................................  112 23 14 9 21 - 19 

specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania  163 65 4 11 3 - 45 
specjaliści do spraw technologii informacyjno-ko-

munikacyjnych  ...................................................  128 11 - - 101 10 1 
Technicy i inny średni personel  .................................  237 58 10 7 7 - 96 

w tym:        
średni personel do spraw biznesu i administracji 123 11 1 - - - 87 

Pracownicy biurowi  ....................................................  323 57 6 119 17 - 36 
w tym pracownicy obsługi klienta  ..........................  166 5 6 101 17 - - 

Pracownicy usług i sprzedawcy  .................................  616 13 72 221 - 152 6 
w tym:        

pracownicy usług osobistych  .................................  120 10 - - - - 1 
sprzedawcy i pokrewni  ..........................................  265 2 - 220 - - - 
pracownicy usług ochrony  .....................................  231 1 72 1 - 152 5 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  .......................  765 369 324 26 - 14 - 
w tym:        

robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem 
elektryków)  ........................................................  378 15 313 21 - 14 - 

robotnicy  obróbki  metali  i  mechanicy  maszyn 
i urządzeń i pokrewni  ........................................  214 198 6 5 - - - 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  ................  789 479 5 167 - 6 - 
w tym:        

operatorzy  maszyn  i  urządzeń  wydobywczych 
i przetwórczych  .................................................  240 238 - - - - - 

monterzy  ................................................................  186 182 - 4 - - - 
kierowcy i operatorzy pojazdów  ............................  363 59 5 163 - 6 - 

Pracownicy przy pracach prostych  ............................  188 110 6 16 - 10 3 
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Spośród miejsc nowo utworzonych 

w I półroczu 2011 r. nie obsadzonych 

zostało 1,1 tys. (6,1%). Największe 

trudności z obsadzeniem wolnych nowo 

utworzonych miejsc pracy miały jed-

nostki prowadzące działalność w za-

kresie przetwórstwa przemysłowego, 

budownictwa oraz handlu; naprawy 

pojazdów samochodowych. Nowo utwo-

rzone – wolne miejsca pracy przezna-

czone były głównie dla pracowników 

z tzw. dużych grup zawodowych, przede 

wszystkim dla robotników przemysłowych 

i rzemieślników, operatorów i monterów 

maszyn i urządzeń oraz specjalistów.  

 
TABL. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK                  

I  ZAWODÓW   
Stan na koniec II kwartału 2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 
Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ..............................................................  1132 63 1069 529 122 481 
w tym:       

Specjaliści  ..................................................................  142 32 110 96 26 20 
Technicy i inny średni personel  .................................  65 7 58 51 4 10 
Pracownicy biurowi  ....................................................  68 9 59 20 17 31 
Pracownicy usług i sprzedawcy  .................................  58 1 57 56 2 - 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  .......................  338 - 338 83 38 217 

w tym robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłącze-
niem elektryków)  ...............................................  238 - 238 1 20 217 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  ................  312 2 310 154 - 158 
w tym:       

operatorzy  maszyn  i  urządzeń  wydobywczych 
i przetwórczych ..................................................  154 2 152 154 - - 

kierowcy i operatorzy pojazdów  ............................  158 - 158 - - 158 

Pracownicy przy pracach prostych  ............................  108 3 105 45 23 40 

w tym pracownicy pomocniczy przygotowujący 
posiłki  ................................................................  66 - 66 10 21 35 

 

Trudności ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki małe i duże, głównie z sektora prywatnego. Należy zauważyć, że 

jednostki małe mają bardzo duży udział w zmianach zachodzących na rynku pracy. Jednostki te dysponowały największą liczbą 

wolnych miejsc pracy, a utworzone przez nie nowe miejsca pracy stanowiły 43,7% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy 

w województwie w I półroczu 2011 r. 

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca II kwartału 2011 r. wynosiła 9,8 tys. i była najwięk-

sza w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (27,8%), przetwórstwa 

przemysłowego (19,9%) oraz budownictwa (14,1%). Dotyczyła przede wszystkim sektora prywatnego, głównie jednostek ma-

łych (36,6%). W jednostkach małych najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w podmiotach prowadzących działalność 

w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 1,2 tys. oraz przetwórstwa przemysłowego i budownictwa – po 0,5 tys. 
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