
W badaniu popytu na pracę w końcu II kwartału 2015 r. w województwie pomorskim wzięło udział 47,0 tys. jednostek (o 5,8 tys. 
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r.), w tym, uwzględniając liczbę osób pracujących, podmioty duże stanowiły 8,1% ogól-
nej liczby badanych jednostek, średnie – 19,1%, a małe – 72,8%. W ogólnej liczbie badanych jednostek dominowały podmioty 
prowadzące działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,5% (spadek o 0,1 p.proc. w stosunku 
do analogicznego okresu 2014 r.), przetwórstwo przemysłowe – 13,4% (odpowiednio wzrost o 0,8 p.proc.) oraz budownictwo – 
11,4% (spadek o 0,1 p.proc.).

TABL. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI
  Stan w końcu II kwartału 2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Liczba jednostek 
ogółem

Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  .............................................................................. 47047 3798 8988 34261

w tym:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ............................... 863 50 148 665

Przetwórstwo przemysłowe  ....................................................... 6296 855 1697 3744

Budownictwo  .............................................................................  5370 116 872 4382

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle  .................................................... 14835 771 1701 12363

Transport i gospodarka magazynowa  ....................................... 2445 131 501 1813

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-
micznymi ................................................................................. 2475 49 562 1864

Informacja i komunikacja  ........................................................... 887 46 140 701

Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa ................................. 1010 411 84 515

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  .............. 1012 44 145 823

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ..................... 3321 55 369 2897

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca  ............................................................................ 1062 91 168 803

Edukacja  .................................................................................... 3285 614 1625 1046

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ....................................... 1577 276 471 830

Pozostała działalność usługowa  ................................................ 1217 4 53 1160

Liczba pracujących w badanych jednostkach w końcu 
II kwartału 2015 r. wyniosła 678,4 tys. osób (o 57,5 tys. 
więcej niż w analogicznym okresie ub. roku). Uwzględ-
niając wielkość przedsiębiorstwa 50,1% ogólnej liczby  
pracujących pracowało w jednostkach dużych, 26,2% 
w jednostkach średnich, a 23,8% w jednostkach ma-
łych. Największą  liczbą  pracujących  charakteryzo-
wały się jednostki prowadzące działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego – 23,2% ogólnej liczby 
pracujących, handlu; naprawy pojazdów samochodo-
wych – odpowiednio 17,9%, edukacji – 11,8% oraz 
budownictwa – 7,1%. Pod względem rodzaju wyko-
nywanego zawodu największą grupę pracujących sta-
nowili specjaliści (21,4%) oraz robotnicy przemysłowi 
i rzemieślnicy (16,5%). 0,0
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI
  Stan w końcu II kwartału 2015 r.

W końcu II kwartału 2015 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 2,2 tys. (4,6%) badanych podmiotów (o 1,3 p.proc. więcej 
niż w analogicznym okresie 2014 r.). 
Najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach średnich i dużych zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (odpo-
wiednio 11,2% i 10,9% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy) i  w jednostkach małych w handlu; naprawie pojazdów samocho-
dowych (9,7%).

W badanych jednostkach w końcu II kwartału 2015 r. pracowało 337,0 tys. kobiet (o 23,6 tys. więcej niż w analogicznym okresie 
2014 r.), w tym najwięcej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych 
– 63,0 tys. osób (18,7%), edukacji – 62,5 tys. osób (18,5%) oraz przetwórstwa przemysłowego – 56,7 tys. osób (16,8%). 
Natomiast pod względem rodzaju wykonywanego zawodu najwięcej kobiet pracowało jako: specjaliści – 28,9% ogólnej liczby 
pracujących kobiet, pracownicy biurowi – 18,6% oraz pracownicy usług i sprzedawcy – 16,8%.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ............................................................................. 4278 1379 1156 1743

w tym:

Przetwórstwo przemysłowe  ...................................................... 942 465 477 -

Budownictwo  ............................................................................ 519 50 57 412

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodo-
wych, włączając motocykle  ................................................... 675 100 160 415

Transport i gospodarka magazynowa  ...................................... 483 99 45 339

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-
nomicznymi ............................................................................ 152 36 - 116

Informacja i komunikacja  .......................................................... 446 164 178 104

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  ............. 26 10 6 10

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  .................... 98 39 19 40

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca  ........................................................................... 237 112 125 -

Admninistracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe                 
zabezpieczenia społeczne  .................................................... 126 120 4 2

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ...................................... 292 118 20 154
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TABL. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  ZAWODÓW  I  WYBRANYCH  SEKCJI
  Stan w końcu II kwartału 2015 r.

Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla operatorów 
i monterów maszyn i urządzeń – 1017 wolnych miejsc pracy (przede 
wszystkim w jednostkach zajmujących się transportem i gospodarką ma-
gazynową), robotników przemysłowych i rzemieślników – 851 miejsc 
(głównie w budownictwie), a także dla specjalistów – 807 miejsc 
(głównie w informacji i komunikacji).

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym

specjaliści
technicy                

i inny średni 
personel

pracownicy 
biurowi

pracownicy 
usług                     

i sprzedawcy

robotnicy 
przemysłowi 
i rzemieślnicy

operatorzy 
i monterzy 

maszyn                   
i urządzeń

pracownicy 
przy pracach 

prostych

O G Ó Ł E M  ......................................... 4278 807 333 332 564 851 1017 248

w tym:

Przetwórstwo przemysłowe  .................. 942 129 177 106 19 259 220 1

Budownictwo  ........................................ 519 18 1 16 - 464 13 5

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włącza-
jąc motocykle  .................................... 675 30 1 17 304 6 296 12

Transport i gospodarka magazynowa 483 5 6 3 5 13 429 -

Działalność związana z zakwaterowa-
niem i usługami gastronomicznymi .... 152 - - 1 58 58 - 31

Informacja i komunikacja  ...................... 446 326 49 59 - - - -

Działalność fi nansowa i ubezpieczenio-
wa  ..................................................... 13 2 - 8 - - - -

Działalność profesjonalna, naukowa                  
i techniczna  ....................................... 98 49 21 13 2 2 1 -

Działalność w zakresie usług admini-
strowania i działalność wspierająca 237 15 4 45 108 22 30 13

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 292 106 20 5 4 - - 144

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów
Budownictwo
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WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  .............................................................................. 853 214 77 562

w tym:

Specjaliści .................................................................................. 211 111 32 68

Technicy i inny średni personel .................................................. 40 20 6 14

Pracownicy biurowi  .................................................................... 73 28 - 45

Pracownicy usług i sprzedawcy  ................................................. 208 15 15 178

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ....................................... 120 15 - 105

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  ................................ 51 11 - 40

Pracownicy przy pracach prostych  ............................................ 114 - 2 112

TABL. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE   MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  ZAWODÓW
  Stan w końcu II kwartału 2015 r.

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca II kwartału 2015 r. wyniosła 8,8 tys. (o 2,5 tys. mniej 
w  stosunku do analogicznego okresu 2014 r.), w tym przede wszystkim w jednostkach prowadzących działalność w zakresie  
przetwórstwa przemysłowego (24,8%), budownictwa (14,0%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (11,7%). W jed-
nostkach małych najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w podmiotach prowadzących działalność w zakresie budownictwa 
– 0,9 tys., natomiast w jednostkach dużych najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w przetwórstwie przemysłowym – 0,7 tys.
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Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w końcu II kwartału 2015 r. 
wyniosła 27,2 tys. (o 0,1 tys. osób więcej w stosunku do analogicznego 
okresu 2014 r.), w tym najwięcej w administrowaniu i działalności wspierają-
cej – 26,9% oraz przetwórstwie przemysłowym – 24,0%. Z kolei liczba pra-
cujących niepełnosprawnych na stanowiskach specjalnie dostosowanych 
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności wyniosła 5,5 tys. wobec 
5,8 tys. w analogicznym okresie 2014 r.

U w a g a: Prezentowane informacje obejmują podmioty o liczbie pracujących:
                  – małe – do 9 osób, 
                  – średnie – od 10 do 49 osób, 
                  – duże – 50 osób i więcej. 

Największe trudności z obsadzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc pracy (0,9 tys.) miały jednostki prowadzące działalność 
w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych, informacji i komunikacji oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.


