
Urz d Statystyczny w Gda sku

OPRACOWANIA  SYGNALNE
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TABL. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  WIELKOŚCI  
JEDNOSTEK  I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI
Stan w końcu II kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ............................................................ 45907 3662 9223 33022
w tym: ..................................................................

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ............. 712 48 115 549
Przetwórstwo przemysłowe  ..................................... 5684 563 1450 3671
Budownictwo  ........................................................... 5143 120 811 4212
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  ....... 14867 1187 2259 11421
Transport i gospodarka magazynowa  ..................... 2535 99 530 1906
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ............................. 2651 39 426 2186
Informacja i komunikacja  ......................................... 911 41 145 725
Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa ............... 959 231 84 644
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ............................... 918 43 152 723
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ... 3059 95 397 2567
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ........... 1037 86 182 769
Edukacja  .................................................................. 3220 605 1614 1001
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ..................... 1622 213 498 911
Pozostała działalność usługowa  .............................. 1276 5 96 1175

Liczba pracujących w badanych jednostkach 
w końcu II kwartału 2016 r. wyniosła 670,7 tys. 
osób (o 1,1% mniej niż w analogicznym okre-
sie 2015 r.), w tym 51,6% ogólnej liczby pracu-
jących pracowało w jednostkach dużych, 27,1% 
w jednostkach średnich, a 21,3% w jednostkach 
małych. Największą liczbą pracujących charak-
teryzowały się jednostki prowadzące działalność 
w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 23,3% 
ogólnej liczby pracujących, handlu; naprawy po-
jazdów samochodowych – odpowiednio 17,8%, 
edukacji – 12,0% oraz opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej – 6,9%. Pod względem rodzaju wy-
konywanego zawodu największą grupę stanowili 
specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy – odpowiednio 21,1% oraz 16,8% ogólnej 
liczby pracujących.

W badaniu popytu na pracę w końcu II kwartału 2016 r. w województwie pomorskim wzięło udział 45,9 tys. jednostek 
(o 1,1 tys. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.), w tym uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa podmioty duże stanowiły 
8,0% ogólnej liczby badanych jednostek, średnie – 20,1%, a małe – 71,9%. W ogólnej liczbie badanych jednostek dominowa-
ły podmioty prowadzące działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 32,4% (wzrost o 0,9 p.proc. 
w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.), przetwórstwo przemysłowe – 12,4% (spadek o 1,0 p.proc.) oraz budownictwo 
– 11,2% (spadek o 0,2 p.proc.).
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI
Stan w końcu II kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ....................................................... 5082 2144 1290 1648
w tym: ..............................................................

Przetwórstwo przemysłowe  ................................ 1490 942 273 275

Budownictwo  ...................................................... 740 103 405 232

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 635 124 141 370

Transport i gospodarka magazynowa  ................ 416 54 202 160

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ........................ 172 25 16 131

Informacja i komunikacja  .................................... 329 268 22 39

Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa .......... 53 51 2 -

Obsługa rynku nieruchomości ∆  .......................... 80 18 24 38

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 267 71 46 150

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ...... 195 125 44 26

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ....... 145 134 4 7

Edukacja  ............................................................. 42 30 12 -

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................ 195 120 39 36

Pozostała działalność usługowa  ......................... 116 - 4 112

W badanych jednostkach w końcu II kwartału 2016 r. pracowało 336,5 tys. kobiet (o 0,4 tys. mniej niż w analogicznym 
okresie 2015 r.), w tym najwięcej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samo-
chodowych – 64,9 tys. osób (19,3%), edukacji – 62,9 tys. osób (18,7%) oraz przetwórstwa przemysłowego – 54,0 tys. osób 
(16,1%). Natomiast pod względem rodzaju wykonywanego zawodu najwięcej kobiet pracowało jako: specjaliści – 29,1% 
ogólnej liczby pracujących kobiet, pracownicy biurowi – 18,0% oraz pracownicy usług i sprzedawcy – 17,0%.

W końcu II kwartału 2016 r. wolnymi miej-
scami pracy dysponowało 2,3 tys. tj. 4,9% 
badanych podmiotów (o 0,3 p.proc. więcej 
niż w analogicznym okresie 2015 r.). Najwię-
cej wolnych miejsc pracy odnotowano w jed-
nostkach dużych zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym – 18,5% ogólnej liczby 
wolnych miejsc pracy oraz w jednostkach 
średnich w budownictwie – 8,0%. W jednost-
kach małych najwięcej wolnych miejsc pracy 
było w handlu; naprawie pojazdów samocho-
dowych – 7,3% ogólnej liczby wolnych miejsc 
pracy.



Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla robotników przemysłowych i rzemieślników – 1495 wolnych 
miejsc pracy, głównie w przetwórstwie przemysłowym, dla specjalistów – 825 miejsc, przede wszystkim w informacji i komuni-
kacji, a także dla pracowników usług i sprzedawców (głównie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych) – 773 miejsca.

TABL. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  ZAWODÓW  I  WYBRANYCH  SEKCJI
Stan w końcu II kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym

przetwór-
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mysłowe
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pojazdów 
samocho-
dowych ∆

transport 
i gospodarka 
magazynowa

informacja 
i komuni-

kacja

działalność 
profesjo-

nalna, 
naukowa 

i techniczna

administro-
wanie 

i działalność 
wspierająca ∆

administra-
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na i obrona 
narodowa, 
obowiązko-
we zabez-
pieczenia 
społeczne

O G Ó Ł E M  ............................................ 5082 1490 635 416 329 267 195 145
w tym: ...................................................

Specjaliści ................................................ 825 199 9 4 235 61 27 56
w tym: ...............................................

specjaliści nauk fi zycznych, matema-
tycznych i technicznych  ..................... 237 169 - 3 19 10 - 15

specjaliści do spraw ekonomicznych 
i zarządzania  ..................................... 207 22 9 1 47 5 10 30

specjaliści do spraw technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  ......... 194 7 - - 169 4 4 7

Technicy i inny średni personel ................ 312 37 6 6 40 85 13 41
Pracownicy biurowi  .................................. 420 35 24 127 9 60 27 28
Pracownicy usług i sprzedawcy  ............... 773 45 466 1 - 1 45 5

w tym sprzedawcy i pokrewni  ............... 536 26 465 - - 1 14 -
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..... 1495 893 103 47 - 33 22 4

w tym: ...............................................
robotnicy budowlani i pokrewni 

(z wyłączeniem elektryków)  .............. 297 59 - 3 - - - 4
robotnicy obróbki metali, mechanicy 

maszyn i urządzeń i pokrewni  ........... 424 199 77 43 - 20 - -
robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wyrobów 
tekstylnych i pokrewni  ....................... 602 554 19 - - - 22 -

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 642 234 5 194 - 24 2 1
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TABL. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  
I WYBRANYCH  ZAWODÓW
Stan w końcu II kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ...................................... 1143 525 283 335
w tym: 

Specjaliści .......................................... 308 226 8 74

Technicy i inny średni personel .......... 38 16 7 15

Pracownicy biurowi  ............................ 120 37 62 21

Pracownicy usług i sprzedawcy  ......... 91 32 3 56

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 433 117 177 139

Pracownicy przy pracach prostych  .... 17 12 5 -

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

W końcu II kwartału 2016 r. najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w jednost-
kach prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym (397 miejsc pracy), w informacji i komuni-
kacji (213 miejsc pracy) oraz w budownictwie (180 miejsc pracy).

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w okresie od początku roku do końca II kwartału 2016 r. wyniosła 
8,7 tys. (o 0,1 tys. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), przede wszystkim w jednostkach 
prowadzących działalność w zakresie: 
– handlu; naprawy pojazdów samochodowych (28,9%), 
– budownictwa (22,6%),
– przetwórstwa przemysłowego (11,2%). 
W jednostkach małych najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w podmiotach prowadzących działal-
ność w zakresie: 
– handlu; naprawy pojazdów samochodowych (1,9 tys.), 
– budownictwa (0,7 tys.), 
– zakwaterowania i gastronomii (0,4 tys.). 
W jednostkach dużych najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w: 
– przetwórstwie przemysłowym (0,3 tys.), 
– budownictwie (0,3 tys.), 
– działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (0,2 tys.).

Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w końcu II kwartału 2016 r. wyniosła 29,8 tys. (o 2,6 tys. 
więcej w stosunku do analogicznego okresu 2015 r.), w tym najwięcej w przetwórstwie przemysłowym 
– 24,0% oraz w administrowaniu i działalności wspierającej – 22,5%. Natomiast liczba osób pracujących na 
stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności wyniosła 5,2 tys.

Opracowanie: 
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych                                                                              Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła


