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Popyt na pracę województwie pomorskim w I półroczu 2007 r. 
 
 

Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę, to popyt zrealizowany 
i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby 
nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym. Od 2007 r. rozszerzony został zakres 
podmiotowy badania o jednostki małe. Obecnie badaniem objęte są podmioty gospodarki narodowej 
o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. 

W badaniu za II kwartał 2007 r. w woj. pomorskim wzięło udział 31,2 tys. jednostek, z czego 
11,6% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,4% - do sektora prywatnego. Rozpatrując 
badane podmioty od strony wielkości mierzonej liczbą pracujących, w badaniu uczestniczyło 7,3% pod- 

podmiotów dużych, 18,8% 
średnich oraz 73,9% ma-
łych. Największy udział 
w badaniu popytu na 
pracę miały jednostki 
prowadzące działalność 
w zakresie handlu i na-
praw 34,6%, przetwór-
stwa przemysłowego 
14,8% oraz obsługi nie-
ruchomości i firm 9,9%. 

Liczba pracujących 
w zbadanych jednostkach 
w końcu czerwca 2007 r. 
wynosiła 547,9 tys. osób, 
przy czym w podmio-
tach sektora publicz-
nego 33,0%, sektora 
prywatnego 67,0%, w jed-
nostkach dużych 55,8%, 

w jednostkach średnich 23,7% oraz małych 20,5%. Najwięcej pracujących było w jednostkach pro-
wadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu i napraw (głównie w sekto-
rze prywatnym i jednostkach małych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek śred-
nich) oraz obsłudze nieruchomości i firm (głównie w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach 
dużych). 

Tabl. 1. Jednostki objęte badaniem popytu na pracę według rodzaju działalności,              
sektora własności oraz wielkości w I półroczu 2007 r.  

Sektor Jednostki według wielkości 
Wyszczególnienie 

Liczba 
jednostek 
ogółem publiczny prywatny duże średnie małe 

Ogółem .........................................  31228 3608 27620 2289 5859 23080 
w tym:       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....  428 42 386 38 122 268 
Przetwórstwo przemysłowe ...........  4607 49 4558 590 1069 2948 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz i wodę ........   133 71 62 38 52 43 
Budownictwo .................................  2631 23 2608 113 355 2163 
Handel i naprawyΔ .........................  10790 3 10787 405 1221 9164 
Hotele i restauracje .......................  1787 76 1711 34 225 1528 
Transport, gospodarka magazyno-

wa i łączność .............................  1648 51 1597 110 258 1280 
Pośrednictwo finansowe ................  621 12 609 186 51 384 
Obsługa nieruchomości i firmΔ  .....  3101 156 2945 147 406 2548 
Administracja publiczna i obrona na-

rodowa; obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotneΔ   309 309 - 135 126 48 

Edukacja ........................................  2417 2063 354 284 1420 713 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  1120 409 711 144 339 637 
Działalność usługowa, komunalna, 

społeczna i indywidualna, pozostała  1437 343 1094 59 184 1194 
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Na ogólną liczbę 31,2 tys. zbadanych podmiotów, 3,7 tys., tj. 11,7% dysponowało w końcu II kwar-
tału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 8,4% to były jednostki sektora publicznego, a 91,6% jed-
nostki sektora prywatnego. 

Wolne miejsca pra-
cy (13,3 tys.) koncen-
trowały się w sektorze 
prywatnym (85,1%) oraz 
w jednostkach małych 
(42,8%) i dużych (42,5%). 

Najwięcej wolnych 
miejsc pracy zanoto-
wano w jednostkach 
przetwórstwa prze-
mysłowego (36,6%), 
zwłaszcza zaliczanych 
do działalności zwią-
zanej z produkcją po-
zostałego sprzętu tran-
sportowego, produk-
cją metalowych wy-
robów gotowych z wy-
łączeniem maszyn i urzą-
dzeń, produkcją me-
bli; pozostałą działal-
nością produkcyjną, 
produkcją artykułów 
spożywczych i napo-

jów – głównie w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach dużych. Dość dużą liczbą wolnych 
miejsc pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa - 24,7%, han-
dlu i napraw - 14,3%, transportu gospodarki magazynowej i łączności - 6,2%, obsługi nieruchomości 
i firm - 4,9%, hoteli i restauracji - 3,0% oraz administracji publicznej i obrony narodowej; obowiąz-
kowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - 2,9%.  

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy istotne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno-zawodowa 
pracowników poszukiwanych do pracy.  

Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym (60,9%), a w drugiej kolejności dla pracowników z wykształceniem 
średnim zawodowym (16,0%) oraz wyższym (8,8%). Najwięcej wolnych miejsc pracy oczekiwało na 
robotników przemysłowych i rzemieślników (46,0%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń 
(11,5%) oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców (10,1%). 

Tabl. 2.  Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji, sektorów własności i wielkości 
jednostek 
Stan na koniec II kwartału 2007 r. 

Sektor Jednostki według wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe 

Ogółem .........................................  13301 1983 11318 5653 1950 5698 

w tym:       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....  71 7 64 7 29 35 

Górnictwo ......................................  13 - 13 8 - 5 

Przetwórstwo przemysłowe ...........  4863 911 3952 3201 759 903 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę ........   83 62 21 63 20 - 

Budownictwo .................................  3283 4 3279 614 285 2384 

Handel i naprawyΔ .........................  1897 - 1897 386 227 1284 

Hotele i restauracje .......................  401 28 373 46 102 253 

Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność .............................  825 191 634 378 155 292 

Pośrednictwo finansowe ................  109 2 107 57 17 35 

Obsługa nieruchomości i firmΔ ......  647 28 619 303 114 230 

Administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotneΔ  381 381 - 305 66 10 

Edukacja ........................................  157 129 28 41 56 60 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  286 171 115 178 32 76 

Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała  271 69 202 66 76 129 
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Tabl. 3.  Wolne miejsca pracy według oczekiwanych kwalifikacji pracowników 
Stan na koniec II kwartału 2007 r. 

W tym 
Wyszczególnienie Ogółem 

wyższe średnie 
zawodowe 

średnie 
ogólne 

zasadnicze 
zawodowe gimnazjalne 

Ogółem ................................................................................. 13301 1170 2126 796 8106 776 
w tym:       

Specjaliści ............................................................................. 1079 1079 - -  -  -  
w tym pozostali specjaliści ................................................ 461 461 - -  -  -  

Technicy i inny średni personel ............................................. 1277 - 1277 -  -  -  
w tym:       

średni personel techniczny ................................................ 665 - 665 -  -  -  
pracownicy pozostałych specjalności  ............................... 466 - 466 -  -  -  

Pracownicy biurowi ............................................................... 688 - 344 221 123 -  
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy .......................... 1342 - 504 278 560 - 

w tym modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ................... 791 - 360 189 242 -  
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ................................... 6112 - - 194 5918 -  

w tym:       
pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ................. 2244 - - 11 2233 -  
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń  1732 - - 78 1654 -  

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ............................ 1532 - - 102 1430 - 
w tym operatorzy i monterzy maszyn ................................ 549 - - 29 520 - 

Pracownicy przy pracach prostych ........................................ 1103 - - -  -  776  

W I półroczu 2007 r. powstało 19,4 tys. nowych miejsc pracy, z tego 6,6% w sektorze publicznym, 
a 93,4% w sektorze prywatnym. Ponad 30% nowych miejsc pracy zostało utworzonych w przetwór-
stwie przemysłowym, głównie w produkcji artykułów spożywczych i napojów, produkcji maszyn           
i urządzeń oraz w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych. Nowe miejsca pracy po-
wstały w jednostkach zaliczonych do wszystkich sekcji (za wyjątkiem przetwórstwa przemysłowe-
go), głównie w handlu i naprawach (19,9%), budownictwie (16,9%) oraz obsłudze nieruchomości i firm 

(10,6%). 
Spośród miejsc 

nowo utworzonych 
w I półroczu 2007 r., 
w końcu II kwar-
tału nie obsadzone 
było jeszcze 2,0 tys. 
miejsc. Największe 
trudności z obsa-
dzeniem wolnych 
nowo utworzonych 
miejsc pracy miały 
jednostki prowa-
dzące działalność 

w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w produkcji maszyn i urządzeń), budownictwa, 
obsłudze nieruchomości i firm. Nowo utworzone, wolne miejsca pracy przeznaczone były dla pracow-

Nowo utworzone miejsca pracy według wybranych sekcji w I półroczu 2007 r.
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ników ze wszystkich tzw. dużych grup zawodowych, a przede wszystkim dla robotników przemysło-
wych i rzemieślników (górników i robotników budowlanych), specjalistów, operatorów maszyn i urządzeń. 

 
Tabl. 4.  Nowo utworzone, wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek 

Stan na koniec II kwartału 2007 r. 
Z tego w jednostkach 

Wyszczególnienie Ogółem 
dużych średnich małych 

Ogółem ........................................................................................  2024 831 445 748 
w tym:     

Specjaliści ....................................................................................  352 166 85 101 
w tym pozostali specjaliści .......................................................  183 124 20 39 

Technicy i inny średni personel ....................................................  131 64 52 15 
w tym średni personel techniczny .........................................  59 26 33 - 

Pracownicy biurowi ......................................................................  152 115 13 24 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy .................................  206 81 - 125 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ..........................................  786 205 121 460 

w tym:     
górnicy i robotnicy budowlani ...................................................  378 53 41 284 
pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ........................  167 99 14 54 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ...................................  306 124 159 23 
w tym operatorzy i monterzy maszyn .......................................  119 83 36 - 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................................  63 54 9 - 
W tym pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach ...  18 9 9 - 

 
W ciągu I półrocza 2007 r. jednostki nie obsadziły 10,5% nowo utworzonych w tym czasie miejsc 

pracy. Największe kłopoty ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki duże i małe, głównie sek-
tora prywatnego. Należy zauważyć, że jednostki małe mają bardzo duży udział w zmianach zacho-
dzących na rynku pracy. Jednostki te dysponowały na koniec II kwartału drugą co do wielkości licz-
bą wolnych miejsc pracy a jednocześnie utworzyły 37,0% nowych miejsc pracy. 
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