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  Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2005 r. 
  
 
 
 

Badanie popytu na pracę od 2005 r. prowadzone jest z częstotliwością kwartalną. Zosta-
ło ono dostosowane do wymagań Eurostatu tak, aby ujednolicić to badanie pod względem 
treści i metody we wszystkich krajach unijnych. Objęto nim podmioty zaliczane do wszyst-
kich rodzajów działalności, w których pracuje 10 lub więcej osób. 

Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z nowego 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.  

W badaniu za II kwartał 2005 r. wzięło udział 5,9 tys. jednostek, z czego 44,2% jedno-
stek należało do sektora publicznego, a 55,8% - do sektora prywatnego. Rozpatrując bada-
ne podmioty od strony wielkości mierzonej liczbą pracujących, w badaniu uczestniczyło 
28,4% podmiotów tzw. dużych (powyżej 49 osób) i 71,6% - średnich (10-49 osób). W zba-
danych jednostkach pracowało w końcu czerwca 2005 r. 368,4 tys. osób, przy czym w sek-
torze publicznym – 46,5%, sektorze prywatnym – 53,5%, w jednostkach dużych – 72,0% 
i w jednostkach średnich – 28,0%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabl. 1. Jednostki objęte badaniem popytu na pracę według rodzaju działalności, sektora    
      własności oraz wielkości 

Sektor  Wielkość  Wyszczególnienie 
a – I kwartał 2005 r. 
b – II kwartał 2005 r. 

Liczba   
jednostek publiczny prywatny duże średnie 

       
O G Ó Ł E M ..........................  a 5690 2554 3136 1651 4039
 b 5900 2610 3290 1674 4226

w tym:   

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo a 143 39 104 30 113
 b 146 39 107 30 116

Przetwórstwo przemysłowe a 1099 35 1064 433 666
 b 1163 33 1130 437 726

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz,  
wodę ........................................  a 88 65 23 36 52

 b 88 65 23 36 52

Budownictwo .............................  a 306 10 296 92 214
 b 311 9 302 94 217

Handel i naprawy ∆ ..................  a 723 7 716 122 601
 b 769 7 762 126 643

Hotele i restauracje ...............  a 118 29 89 19 99
 b 119 34 85 19 100

Transport, gospodarka maga-
zynowa i łączność ..................  a 224 46 178 80 144

 b 225 45 180 80 145

Pośrednictwo finansowe .........  a 138 12 126 45 93
 b 146 14 132 46 100

Obsługa nieruchomości i firm ∆ a 411 97 314 114 297
 b 422 100 322 119 303

Administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia  społeczne 
i zdrowotne ∆ .........................  a 252 252 - 127 125

 b 252 252 - 128 124

Edukacja ....................................  a 1554 1509 45 373 1181
 b 1606 1557 49 377 1229

Ochrona zdrowia i pomoc spo-
łeczna ......................................  a 386 287 99 130 256

 b 400 288 112 131 269
Działalność usługowa komunalna, 

społeczna  i  indywidualna, 
pozostała .................................  a 218 164 54 46 172

 b 222 165 57 47 175



 

 

Na ogólną liczbę 5,9 tys. zbadanych podmiotów, 0,5 tys. (9,0%) dysponowało w końcu 
II kwartału br. wolnymi miejscami pracy, w tym 30,9% stanowiły jednostki sektora 
publicznego. Wolne miejsca pracy (3,0 tys.) koncentrowały się w sektorze prywatnym 
(78,4%) i w jednostkach dużych (72,9%). 
 

Tabl. 2. Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji, sektorów własności i wielkości jednostek 
      Stan na koniec II kwartału 2005 r. 

Sektor  Wielkość  
Wyszczególnienie Liczba   

jednostek publiczny prywatny duże średnie 
      
O G Ó Ł E M ................................ 3047 658 2389 2222 825

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 16 4 12 5 11

Przetwórstwo przemysłowe ......... 1427 118 1309 1010 417

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz,  wodę 23 18 5 21 2

Budownictwo ................................... 160 2 158 110 50

Handel i naprawy ∆ ........................ 304 - 304 155 149

Hotele i restauracje ..................... 59 21 38 29 30

Transport, gospodarka maga-
zynowa i łączność ........................ 62 39 23 51 11

Pośrednictwo finansowe ............... 390 8 382 384 6

Obsługa nieruchomości i firm ∆ 153 28 125 114 39

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe ubez-
pieczenia społeczne i zdrowotne ∆ 239 239 - 211 28

Edukacja .......................................... 60 60 - 30 30

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 97 79 18 73 24

Działalność usługowa komunalna, 
społeczna  i  indywidualna, po-
została ........................................... 57 42 15 29 28
 
Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach przetwórstwa przemysłowego 

(1,4 tys.)., zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z produkcją pozostałego sprzętu 
transportowego, produkcją artykułów spożywczych i napojów oraz produkcją odzieży 
i wyrobów futrzarskich. 

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

 
 
 
 
 



 

 

Tabl. 3. Wolne miejsca pracy według oczekiwanych kwalifikacji pracowników 
       Stan na koniec II kwartału 2005 r. 

Z wykształceniem: 

Wyszczególnienie Ogółem   
wyższym 

średnim 
zawo-
dowym 

średnim 
ogólnym 

zasad-
niczym 
zawo-
dowym 

gimna-
zjalnym 

podsta-
wowym 

        
O G Ó Ł E M ................................ 3047 526 538 555 1213 163 52

w tym:  
Specjaliści ....................................... 465 465 - - - - -
Technicy i inny średni personel  343 - 343 - - - -
Pracownicy biurowi ........................ 450 - 118 332 - - -
Pracownicy usług osobistych 

i sprzedawcy ................................ 217 - 75 51 91 - -
Robotnicy przemysłowi i rze-

mieślnicy ....................................... 979 - - 104 875 - -
Operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń ..................................... 310 - - 67 243 - -
Pracownicy przy pracach prostych 215 - - - - 163 52

 
Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników 

z wykształceniem zasadniczym zawodowym (39,8%), a w drugiej kolejności dla pracowników 
z wykształceniem średnim (18,2%). Najwięcej wolnych miejsc pracy oczekiwało na 
robotników przemysłowych i rzemieślników (32,1%) oraz specjalistów (15,3%). 

W I półroczu 2005 r. powstało 10,8 tys. nowych miejsc pracy, z tego 18,3% w sektorze 
publicznym, a 81,7% w sektorze prywatnym. Ponad 41,7% nowych miejsc pracy zostało 
utworzonych w przetwórstwie przemysłowym, głównie w produkcji sprzętu i urządzeń 
radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych, produkcji wyrobów z metali bez maszyn 
i urządzeń oraz produkcji artykułów spożywczych i napojów.  

Nowe miejsca pracy powstały w jednostkach zaliczonych do wszystkich sekcji, głównie 
w przetwórstwie przemysłowym (41,7%), handlu i naprawach (11,2%), budownictwie (9,4%) 
oraz obsłudze nieruchomości i firm (7,8%). 

 



 

 

Spośród miejsc nowo utworzonych w I półroczu 2005 r., w końcu II kwartału nie 
obsadzone było jeszcze 651 miejsc. Nowo utworzone, wolne miejsca pracy przenaczone 
były dla pracowników ze wszystkich tzw. dużych grup zawodowych, a przede wszystkim 
dla robotników przemysłowych i rzemieślników (246), specjalistów (109) oraz techników 
i innego średniego personelu (74). 
 
Tabl. 4. Nowo utworzone, wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek 
       Stan na koniec II kwartału 2005 r. 

Z tego w jednostkach  
Wyszczególnienie Ogółem  

dużych średnich 
    
O G Ó Ł E M ..................................................................  651 395 256

w tym:  
Specjaliści .........................................................................  109 85 24
Technicy i inny średni personel ....................................  74 46 28
Pracownicy biurowi ..........................................................  39 17 22
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ................  71 52 19
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .........................  246 112 134
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ...............  49 33 16
Pracownicy przy pracach prostych ..............................  44 34 10

 
Najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy w I półroczu 2005 r. zanotowano w miastach 

na prawach powiatu: Gdańsku (2921), Gdyni (1389) i Słupsku (697) oraz w powiatach: tczewskim 
(1099), słupskim (554) i kartuskim (537). Najmniej miejsc pracy utworzono w powiatach 
bytowskim i sztumskim (po 79) oraz w powiecie nowodworskim (33). 
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