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Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2008 r. 
 

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

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD2007 opracowanej na 
podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (NACE Rev. 2). Dane te nie są w pełni 
porównywalne z opublikowanymi wcześniej według PKD2004. 

W badaniu za IV kwartał 2008 r. wzięło udział 27,9 tys. jednostek, z czego 87,8% jednostek na-
leżało do sektora prywatnego. Uwzględniając liczbę osób pracujących podmioty duże stanowiły 8,4% 
ogółu zbadanych jednostek, średnie – 22,2%, a małe – 69,4%. Największy udział w tym badaniu miały 
jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 31,8%, 
przetwórstwa przemysłowego – 13,6% oraz budownictwa – 10,0%.  

Liczba pracujących w zbadanych jednostkach w końcu grudnia 2008 r. wynosiła 535,3 tys. osób, 
w tym 66,9% pracowało w podmiotach sektora prywatnego. Uwzględniając wielkość przedsiębior-
stwa w zbadanych jednostkach 57,3% ogółu pracujących pracowało w jednostkach dużych, 24,3% 
w jednostkach średnich, a 18,4% w jednostkach małych. Najwyższą liczbą pracujących charakteryzowa-
ły się jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 26,7%, handlu; 
naprawy pojazdów samochodowych – 15,7%, edukacji – 12,9% oraz budownictwa – 7,3%. 

 
Tabl. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI,   

SEKTORA  WŁASNOŚCI  ORAZ  WIELKOŚCI 
Stan na koniec IV kwartału 

Sektor  Jednostki  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba 
jednostek 
ogółem publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m ..................................................  27859 3407 24452 2351 6182 19326
w tym:  

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 457 53 404 41 112 304
Przetwórstwo przemysłowe ........................  3789 36 3753 532 1027 2230
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę ∆ 66 23 43 19 18 29
Budownictwo................................................  2797 31 2766 125 401 2271
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 8863 8 8855 507 1535 6821
Transport i gospodarka magazynowa ..........  1364 60 1304 93 226 1045
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ .................  1391 25 1366 39 224 1128
Informacja i komunikacja ............................  485 4 481 29 71 385
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ...  516 14 502 158 58 300
Obsługa rynku nieruchomości ∆ ...................  443 38 405 39 126 278
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  1825 50 1775 40 161 1624
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  324 324 - 143 129 52
Edukacja .....................................................  2359 2035 324 308 1428 623
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ........  1023 380 643 140 308 575
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Na ogólną liczbę 27,9 tys. zbadanych podmiotów, 2,5 tys., tj. 8,9% dysponowało w końcu 2008 r. 
wolnymi miejscami pracy, z tego 87,5% to były jednostki sektora prywatnego.  

Wolne miejsca pracy – 7,5 tys., koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (83,7%), 
a uwzględniając klasę wielkości podmiotu – w jednostkach małych (42,6%) i dużych (36,1%). 
 
 
Tabl. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI,  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI                 

I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK 
Stan na koniec IV kwartału 

Sektor  Jednostki  
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m ..................................................  7483 1216 6267 2703 1590 3190

w tym:  

Przetwórstwo przemysłowe ........................  2481 297 2184 1345 519 617

Budownictwo................................................  1629 1 1628 81 262 1286

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 862 1 861 130 271 461

Transport i gospodarka magazynowa ..........  436 148 288 171 75 190

Zakwaterowanie i gastronomia ∆ .................  218 1 217 11 73 134

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  239 29 210 37 58 144

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ 221 2 219 112 77 32

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  326 326 - 263 48 15

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ........  274 216 58 206 35 33
 

 
Najwięcej wolnych miejsc 

pracy zanotowano w jednost-
kach przetwórstwa przemysło-
wego (33,2%), zwłaszcza zali-
czanych do działalności związa-
nej z produkcją artykułów spo-
żywczych, produkcją metalo-
wych wyrobów gotowych z wy-
łączeniem maszyn i urządzeń 
oraz z produkcją pozostałego 
sprzętu transportowego, głów-
nie w jednostkach sektora 
prywatnego i w jednostkach 
dużych. Znaczną liczbą wolnych 

miejsc pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa (21,8%), handlu; 
naprawy pojazdów samochodowych (11,5%), transportu i gospodarki magazynowej (5,8%), administracji 
publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (4,4%) oraz opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (3,7%). 

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy ważne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno–zawodowa 
pracowników poszukiwanych do pracy. 
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Tabl. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  OCZEKIWANYCH  KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW  
Stan na koniec IV kwartału  

W tym z wykształceniem 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

wyższym średnim za-
wodowym 

średnim 
ogólnym 

zasadniczym 
zawodowym

gimna-
zjalnym 

O g ó ł e m ................................................  7483 1077 955 473 4358 346
w tym:       

Specjaliści .................................................  957 957 - - - -
w tym pozostali specjaliści ....................  367 367 - - - -

Technicy i inny średni personel ..................  503 - 503 - - -
w tym:  

średni personel techniczny ...................  214 - 214 - - -
pracownicy  pozostałych  specjalności 206 - 206 - - -

Pracownicy biurowi ...................................  304 - 174 126 4 -
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 871 - 268 47 556 -

w  tym  modelki,  sprzedawcy  i  demon-
stratorzy ............................................  492 - 171 - 321 -

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .......... 3450 - - 158 3292 -
w tym:  

robotnicy obróbki metali i mechanicy 
maszyn i urządzeń ............................  868 - - 57 811 -

pozostali  robotnicy  przemysłowi  i  rze-
mieślnicy ............................................... 1204 - - 7 1197 -

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 613 - - 134 479 -
w tym operatorzy i monterzy maszyn 205 - - 65 140 -

Pracownicy przy pracach prostych ............... 620 - - - - 346
 
 
Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształce-

niem zasadniczym zawodowym (58,2%), a w dalszej kolejności dla pracowników z wykształceniem 
wyższym (14,4%) oraz średnim 
zawodowym (12,8%). Najwięcej 
wolnych miejsc pracy oczekiwa-
ło na  robotników przemysłowych 
i  rzemieślników (46,1%), spe-
cjalistów (12,8%) oraz pracow-
ników usług osobistych i sprze-
dawców (11,6%). 

W 2008 r. powstało 22,6 tys. 
nowych miejsc pracy, z tego 
88,7% w sektorze prywatnym. 
Ponad 25% nowych miejsc pra-
cy zostało utworzonych w prze-
twórstwie przemysłowym, głów-

nie w produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, artykułów spo-
żywczych oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń. Poza przetwórstwem 
przemysłowym nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach zaliczanych do sekcji: budownic-
two (20,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,0%) oraz działalność finansowa i ubez-
pieczeniowa (5,1%). 
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Spośród miejsc nowo utworzonych w 2008 r., w końcu IV kwartału nie obsadzonych było jeszcze 
0,9 tys. miejsc. Największe trudności z obsadzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc pracy miały 
jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu detalicznego 
i hurtowego oraz działalności finansowej i ubezpieczeniowej. Nowo utworzone, wolne miejsca pracy 
przeznaczone były głównie dla pracowników z tzw. dużych grup zawodowych, przede wszystkim dla 
specjalistów, pracowników usług osobistych i sprzedawców oraz robotników przemysłowych i rze-
mieślników. 

 
 

Tabl. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  ZAWODÓW  I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  
Stan na koniec IV kwartału  

Z tego w jednostkach 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

dużych średnich małych 

O g ó ł e m .................................................... 861 360 116 385 

w tym:     

Specjaliści ..................................................... 226 115 10 101 

w tym specjaliści nauk fizycznych, mate-
matycznych i fizycznych ....................... 127 40 - 87 

Technicy i inny średni personel .................... 51 47 - 4 

w tym średni personel techniczny ............. 27 27 - - 

Pracownicy biurowi ....................................... 73 15 12 46 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  216 100 2 114 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .......... 136 37 57 42 

w tym:     

górnicy i robotnicy budowlani .................... 77 11 24 42 

pozostali  robotnicy  przemysłowi  i  rze-
mieślnicy ............................................... 11 10 1 - 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ...... 98 28 16 54 

w tym kierowcy i operatorzy pojazdów ..... 83 13 16 54 

Pracownicy przy pracach prostych ............... 51 8 19 24 

w tym pracownicy przy pracach prostych 
w handlu i usługach .............................. 34 - 10 24 

 
 
Nie obsadzone miejsca pracy stanowiły na koniec grudnia 2008 r. 3,8% nowo utworzonych miejsc 

pracy w całym 2008 r. Największe kłopoty ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki duże 
i małe i to głównie jednostki sektora prywatnego. Należy zauważyć, że jednostki małe mają bardzo 
duży udział w zmianach zachodzących na rynku pracy. Jednostki te dysponowały na koniec 2008 r. 
największą liczbą wolnych miejsc pracy, a utworzone przez nie nowe miejsca pracy stanowiły 36,6% 
wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w województwie. 

 
 

 

Opracowanie, redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk, Małgorzata Kloz – Wydział Analiz i Udostępniania Informacji. 


