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Opracowania sygnalne

Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2010 r. 

 
 
 
 
 
 
W badaniu popytu na pracę za IV kwartał 2010 r. w województwie pomorskim wzięło udział 35,4 tys. jednostek, z czego 

89,1% jednostek należało do sektora prywatnego. Uwzględniając liczbę osób pracujących podmioty duże stanowiły 8,4% ogółu 
badanych jednostek, średnie – 20,5%, a małe – 71,1%. Największy udział w tym badaniu miały jednostki prowadzące działal-
ność w sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 28,8%, przetwórstwo przemysłowe – 14,2% oraz budownictwo                 
– 13,3%. 

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

I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI 
Stan na koniec IV kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Liczba 

jednostek 
ogółem 

Sektor Jednostki według wielkości 
publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ......................................................  35362 3849 31513 2959 7258 25145 
w tym:       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ........  778 38 740 33 135 610 
Przetwórstwo przemysłowe  ...............................  5004 12 4992 740 1266 2998 
Budownictwo ......................................................  4696 7 4689 202 748 3746 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  10193 16 10177 204 1672 8317 
Transport i gospodarka magazynowa ................  1749 71 1678 175 275 1299 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ ........................  1891 22 1869 70 307 1514 
Informacja i komunikacja  ...................................  542 11 531 29 75 438 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  709 10 699 305 34 370 
Obsługa rynku nieruchomości ∆  .........................  756 70 686 53 145 558 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2293 86 2207 65 225 2003 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆ .....  811 35 776 74 148 589 
Edukacja  ............................................................  2504 2159 345 514 1407 583 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...............  1201 470 731 198 374 629 
Pozostała działalność usługowa  ........................  1094 6 1088 13 61 1020 

 
Liczba pracujących w badanych jednostkach w końcu grudnia 2010 r. wyniosła 607,4 tys. osób, w tym 70,4% pracowało 

w podmiotach sektora prywatnego. Natomiast uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa 54,6% ogółu pracujących pracowało 
w jednostkach dużych, 24,6% w jednostkach średnich, a 20,9% w jednostkach małych. Najwyższą liczbą pracujących charakte-
ryzowały się jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 24,2%, handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych – 15,9%, edukacji – 12,2% oraz budownictwa – 8,2%. 

W zbadanych jednostkach w końcu grudnia 2010 r. pracowało 292,6 tys. kobiet, które stanowiły 48,2% ogółu pracujących, 
najwięcej w jednostkach dużych (54,4%), głównie w sektorze prywatnym (60,5%). Kobiety pracowały najczęściej w jednostkach 
prowadzących działalność w zakresie edukacji – 55,6 tys. osób, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 50,5 tys. osób, 
przetwórstwa przemysłowego – 49,1 tys. osób. 

Najwięcej kobiet pracowało w następujących grupach zawodowych: specjaliści – 28,5% ogółu pracujących kobiet, pracowni-
cy biurowi – 19,0%, technicy i inny średni personel – 14,1%. 

W końcu IV kwartału 2010 r. na ogólną liczbę 35,4 tys. badanych podmiotów 1,3 tys. (3,7%) dysponowało wolnymi miejscami 
pracy, w tym 86,2% stanowiły jednostki sektora prywatnego. 

Wolne miejsca pracy (3,0 tys.) koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (81,7%), a uwzględniając klasę wielkości 
podmiotu – w jednostkach dużych (41,8%) i małych (37,6%). 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysło-
wego (33,4%), zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z poligrafią i reprodukcją zapisanych nośników informacji, pro-
dukcją wyrobów z drewna oraz korka, wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania, produkcją metalowych wyro-
bów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń oraz w sekcji budownictwo (18,0%). 
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI,  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI 
Stan na koniec IV kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  Sektor Jednostki według wielkości 
publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ......................................................  3020 552 2468 1261 624 1135 
w tym:       

Przetwórstwo przemysłowe  ...............................  1008 35 973 419 334 255 
Budownictwo ......................................................  544 3 541 57 50 437 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  216 - 216 78 125 13 
Transport i gospodarka magazynowa ................  134 15 119 107 4 23 
Zakwaterowanie i gastronomia ∆ ........................  96 1 95 3 3 90 
Informacja i komunikacja  ...................................  171 2 169 56 4 111 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  105 3 102 22 6 77 
Administrowanie i działalność wspierająca ∆ .....  69 2 67 58 11 - 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia społeczne ............  220 220 - 203 12 5 
Edukacja  ............................................................  61 55 6 24 31 6 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...............  159 135 24 126 21 12 
Pozostała działalność usługowa  ........................  61 9 52 9 2 50 

 
Analiza struktury kwalifikacyjno-zawodowej osób poszukiwanych do pracy wykazała, że w końcu IV kwartału  2010 r. najwię-

cej wolnych miejsc pracy oczekiwało na specjalistów (22,3%), robotników przemysłowych i rzemieślników (19,5%), operatorów 
i monterów maszyn i urządzeń (18,7%) oraz techników i inny średni personel (16,3%). 

W ciągu 2010 r. utworzono 36,5 tys. nowych miejsc pracy (w tym 89,6% w sektorze prywatnym) powstałych w wyniku 
np. zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności. W jednostkach dużych zostało utworzonych 25,3% 
nowych miejsc pracy, natomiast w jednostkach małych 50,4%. Najwięcej – 25,8% – nowych miejsc pracy zostało utworzonych 
w jednostkach zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemysłowe, a także w sekcjach: budownictwo – 19,5%, handel; naprawa 
pojazdów samochodowych – 14,7% oraz administrowanie i działalność wspierająca – 6,5%. 

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

Stan na koniec IV kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

W tym 

przetwór-
stwo prze-
mysłowe 

budow-
nictwo 

handel; 
naprawa 
pojazdów 
samocho-
dowych ∆ 

informacja 
i komuni-

kacja 

administracja 
publiczna 
i obrona 

narodowa; 
obowiązko-
we zabez-
pieczenia 
społeczne  

opieka 
zdrowotna 
i pomoc 

społeczna 

O G Ó Ł E M  ..................................................... 3020 1008 544 216 171 220 159 
w tym:        

Specjaliści  ......................................................... 674 198 20 62 60 53 145 
w tym:        

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych 
i technicznych  ............................................ 201 133 5 8 41 1 - 

specjaliści nauk przyrodniczych i ochrony 
zdrowia  ...................................................... 138 - - 13 - 5 119 

pozostali specjaliści ....................................... 307 65 15 41 19 47 26 
Technicy i inny średni personel ......................... 492 70 123 69 46 76 10 

w tym:        
średni personel techniczny ............................ 148 59 6 38 22 2 2 
pracownicy pozostałych specjalności 331 11 117 31 24 73 3 

Pracownicy biurowi  ........................................... 267 39 - 33 58 41 1 
w tym pracownicy obsługi biurowej  ............... 183 37 - 31 1 41 - 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ............... 588 402 129 4 - 4 2 
w tym:        

robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, 
wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robotnicy 
poligraficzni i pokrewni ................................. 208 189 - - - - - 

pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 182 103 68 - - 4 2 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........ 564 181 259 4 - - 1 

w tym:        
operatorzy i monterzy maszyn  ...................... 290 169 119 2 - - - 
kierowcy i operatorzy pojazdów  .................... 263 2 140 2 - - 1 

Pracownicy przy pracach prostych .................... 181 69 10 4 7 14 - 
w  tym  pracownicy  przy  pracach  prostych 

w handlu i usługach  ...................................  154 65 2 3 7 3 - 
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Spośród miejsc nowo utworzonych w  2010 r. 
w końcu IV kwartału nie obsadzonych zostało 
1,2 tys. miejsc. Największe trudności z obsa-
dzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc 
pracy miały jednostki prowadzące działalność 
w zakresie przetwórstwa przemysłowego, bu-
downictwa oraz informacji i komunikacji. Nowo 
utworzone – wolne miejsca pracy przeznaczo-
ne były głównie dla pracowników z tzw. dużych 
grup zawodowych, przede wszystkim dla opera-
torów i monterów maszyn i urządzeń, robotników 
przemysłowych i rzemieślników, specjalistów 
oraz techników i innego średniego personelu.  

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

Stan na koniec IV kwartału 2010 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Sektor Jednostki według wielkości 
publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M  ..................................................... 1214 79 1135 339 280 595 
w tym:       

Specjaliści  ......................................................... 235 40 195 131 98 6 
w tym:       

specjaliści nauk fizycznych, matematycznych 
i technicznych  .........................................  97 11 86 52 45 - 

pozostali specjaliści ....................................... 135 26 109 76 53 6 
Technicy i inny średni personel ......................... 226 20 206 28 88 110 

w tym:       
średni personel techniczny ............................ 87 2 85 6 81 - 
pracownicy pozostałych specjalności ............ 133 12 121 22 1 110 

Pracownicy biurowi  ........................................... 81 1 80 15 10 56 
w tym pracownicy obrotu pieniężnego i ob-

sługi klientów  ............................................. 65 - 65 9 - 56 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ............... 282 - 282 72 52 158 

w tym:       
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 

i urządzeń  .................................................. 64 - 64 12 52 - 
robotnicy zawodów precyzyjnych, ceramicy, 

wytwórcy wyrobów galanteryjnych, robot-
nicy poligraficzni i pokrewni  ....................... 172 - 172 19 - 153 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........ 306 - 306 60 - 246 
w tym:       

operatorzy i monterzy maszyn  ...................... 128 - 128 19 - 109 
kierowcy i operatorzy pojazdów  .................... 178 - 178 41 - 137 
 
Spośród nowo utworzonych w 2010 r. miejsc pracy na koniec IV kwartału nie było obsadzonych 3,3%. Największe kłopoty 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 50,4% wszystkich nowo utworzonych miejsc pracy w woje-
wództwie w okresie I-IV kwartał 2010 r. 

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca IV kwartału 2010 r. wynosiła 30,3 tys. i była naj-
większa w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (31,8%), handlu; naprawy pojaz-
dów samochodowych (19,6%) oraz budownictwa (16,6%), przede wszystkim w sektorze prywatnym w jednostkach małych 
i średnich. W jednostkach małych najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w podmiotach prowadzących działalność 
w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 3,0 tys., przetwórstwa przemysłowego – 2,7 tys. oraz budownictwa        
– 2,4 tys. Natomiast w jednostkach średnich najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w budownictwie i handlu: naprawie pojazdów 
samochodowych – po 2,3 tys. oraz w przetwórstwie przemysłowym – 1,8 tys. 
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