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Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
W badaniu popytu na pracę za II kwartał 2010 r. w województwie pomorskim wzięło udział 34,4 tys. jednostek, z czego 

88,7% jednostek należało do sektora prywatnego. Uwzględniając liczbę osób pracujących podmioty duże stanowiły 8,3% ogółu 
badanych jednostek, średnie – 20,0%, a małe – 71,7%. Największy udział w tym badaniu miały jednostki prowadzące działal-
ność w sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 28,7%, przetwórstwo przemysłowe – 14,1% oraz budownictwo                 
– 13,1%. 

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

I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI 
Stan na koniec II kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba 

jednostek 
ogółem 

Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ......................................................  34374 3878 30496 2848 6890 24636 
w tym:       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ........  610 40 570 36 133 441 
Przetwórstwo przemysłowe  ...............................  4853 14 4839 716 1212 2925 
Budownictwo  ......................................................  4503 9 4494 181 646 3676 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  9878 16 9862 207 1436 8235 
Transport i gospodarka magazynowa  ................  1742 64 1678 151 309 1282 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ........................  1917 28 1889 71 303 1543 
Informacja i komunikacja  ...................................  590 11 579 28 68 494 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  681 12 669 290 41 350 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  .........................  745 69 676 56 139 550 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2106 88 2018 73 205 1828 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  .....  786 41 745 57 144 585 
Edukacja  ............................................................  2555 2181 374 515 1418 622 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...............  1110 471 639 177 395 538 
Pozostała działalność usługowa  ........................  1153 5 1148 7 59 1087 

 
Liczba pracujących w badanych jednostkach w końcu czerwca 2010 r. wyniosła 599,2 tys. osób, w tym 70,4% pracowało 

w podmiotach sektora prywatnego. Natomiast uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa 53,3% ogółu pracujących pracowało 
w jednostkach dużych, 24,4% w jednostkach średnich, a 22,3% w jednostkach małych. Najwyższą liczbą pracujących charakte-
ryzowały się jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 25,2%, handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych – 16,5%, edukacji – 12,4% oraz budownictwa – 8,3%. 

W końcu II kwartału 2010 r. na ogólną liczbę 34,4 tys. badanych podmiotów 1,8 tys. (5,2%) dysponowało wolnymi miejscami 
pracy, w tym 88,3% to były jednostki sektora prywatnego. 

Wolne miejsca pracy (3,9 tys.) koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (84,9%), a uwzględniając klasę wielkości 
podmiotu – w jednostkach małych (44,9%) i dużych (34,8%). 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w sekcji budownictwo (25,2%) oraz w jednostkach prowadzących działalność 
w zakresie przetwórstwa przemysłowego (24,9%), zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z produkcją wyrobów 
z drewna oraz korka, wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcją artykułów spożywczych oraz pro-
dukcją maszyn i urządzeń.  
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI 
Stan na koniec II kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Sektor Jednostki według wielkości 
publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ......................................................  3859 584 3275 1343 784 1732 
w tym:       

Przetwórstwo przemysłowe  ...............................  961 17 944 431 383 147 
Budownictwo ......................................................  974 2 972 69 29 876 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  316 - 316 127 189 - 
Transport i gospodarka magazynowa ................  227 13 214 75 1 151 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ ........................  200 15 185 16 32 152 
Informacja i komunikacja  ...................................  129 - 129 75 2 52 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  135 2 133 9 6 120 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆ .....  178 - 178 73 29 76 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia społeczne ............  200 200 - 180 8 12 
Edukacja  ............................................................  112 102 10 48 57 7 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...............  185 165 20 152 24 9 

 

Analiza struktury kwalifikacyjno-zawodowej osób poszukiwanych do pracy wykazała, że w końcu I półrocza 2010 r. najwięcej 
wolnych miejsc pracy oczekiwało na robotników przemysłowych i rzemieślników (25,7%), specjalistów (20,6%), techników i inny 
średni personel oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (po 13,1%). 

W I półroczu 2010 r. utworzono 20,2 tys. nowych miejsc pracy (w tym 91,3% w sektorze prywatnym) powstałych w wyniku 
np. zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności,. Najwięcej – 26,9% nowych miejsc pracy zostało utwo-
rzonych w jednostkach zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe, a także w sekcjach: budownictwo – 19,1%, handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – 17,1% oraz w sekcji administrowanie i działalność wspierająca – 6,3%. 

 
TABL. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  W  WYBRANYCH  SEKCJACH  WEDŁUG  ZAWODÓW   

Stan na koniec II kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przetwór-
stwo prze-
mysłowe 

budow-
nictwo 

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych ∆ 

transport 
i gospodar-
ka maga-    
zynowa 

zakwatero-
wanie i gas-
tronomia ∆ 

administracja 
publiczna 
i obrona 

narodowa; 
obowiązko-
we zabez-
pieczenia 
społeczne 

O G Ó Ł E M  .....................................................  3859 961 974 316 227 200 200 
w tym:        

Specjaliści  ......................................................... 795 243 31 26 25 1 80 
w tym:        

specjaliści nauk fizycznych, matematycz-
nych i technicznych  ...................................  173 56 17 8 2 - 7 

specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony 
zdrowia  ...................................................... 150 5 - - - - 12 

pozostali specjaliści ....................................... 407 182 14 18 23 - 61 
Technicy i inny średni personel ......................... 505 58 153 44 24 - 51 

w tym pracownicy pozostałych specjalności 408 36 146 42 19 - 42 
Pracownicy biurowi  ........................................... 261 62 1 37 20 2 33 

w tym pracownicy obsługi biurowej  ............... 186 56 1 34 20 - 33 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  ...... 419 1 - 150 3 137 8 

z tego:        
pracownicy usług osobistych i ochrony  ......... 244 1 - - 3 122 8 
modelki, sprzedawcy i demonstratorzy  ......... 175 - - 150 - 15 - 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ............... 993 409 523 16 10 1 - 
w tym:        

górnicy i robotnicy budowlani  ........................ 447 6 419 - - - - 
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 

i urządzeń  ..................................................  154 82 55 6 - - - 
pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 353 282 49 10 10 1 - 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........ 505 168 203 5 107 - - 
w tym:        

operatorzy i monterzy maszyn  ...................... 263 112 147 4 - - - 
kierowcy i operatorzy pojazdów  .................... 220 36 56 1 107 - - 

Pracownicy przy pracach prostych .................... 297 16 60 28 38 59 9 
w  tym  pracownicy  przy  pracach  prostych 

w handlu i usługach  ...................................  183 - 8 28 - 59 9 
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Spośród miejsc nowo utworzonych w  I pół-
roczu 2010 r. na koniec czerwca nie obsadzo-
nych zostało 1,1 tys. miejsc. Największe trud-
ności z obsadzeniem wolnych nowo utworzo-
nych miejsc pracy miały jednostki prowadzące 
działalność w zakresie budownictwa, przetwór-
stwa przemysłowego oraz działalności profe-
sjonalnej, naukowej i technicznej. Nowo utwo-
rzone – wolne miejsca pracy przeznaczone 
były głównie dla pracowników z tzw. dużych 
grup zawodowych, przede wszystkim dla spe-
cjalistów, robotników przemysłowych i rze-
mieślników oraz techników i innego średniego 
personelu.  

 
 

TABL. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK                  
I  ZAWODÓW   
Stan na koniec II kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Sektor Jednostki według wielkości 
publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  .....................................................  1067 77 990 338 232 497 
w tym:       

Specjaliści  .........................................................  305 53 252 149 156 - 
w tym:       

specjaliści nauk fizycznych, matematycz-
nych i technicznych 67 9 58 36 31 - 

pozostali specjaliści  .......................................  225 33 192 100 125 - 
Technicy i inny średni personel  .........................  158 5 153 20 27 111 

w tym pracownicy pozostałych specjalności  .  123 3 120 9 27 87 
Pracownicy biurowi  ...........................................  126 8 118 54 26 46 

z tego:       
pracownicy obsługi biurowej  ..........................  79 8 71 36 24 19 
pracownicy obrotu pieniężnego i obsługi 

klientów  ......................................................  47 - 47 18 2 27 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  ......  79 3 76 11 18 50 

w tym pracownicy usług osobistych i ochrony  57 3 54 6 16 35 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ...............  200 - 200 52 4 144 

w tym górnicy i robotnicy budowlani  ..............  163 - 163 17 2 144 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  ........  140 - 140 38 - 102 

w tym operatorzy i monterzy maszyn  ............  128 - 128 30 - 98 
 
Nie obsadzone nowo utworzone miejsca pracy stanowiły na koniec czerwca 2010 r. 5,3% nowo utworzonych miejsc pracy 

w I półroczu 2010 r. Największe kłopoty ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki małe i duże, głównie z sektora pry-
watnego. 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 54,9% wszystkich 
nowo utworzonych miejsc pracy w województwie w I półroczu 2010 r. 

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca II kwartału 2010 r. wynosiła 12,2 tys. i była naj-
większa w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (32,2%), budownictwa (17,5%) 
i handlu; naprawy pojazdów samochodowych (13,8%). 
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