
Urz d Statystyczny w Gda sku
OPRACOWANIA  SYGNALNE
czerwiec 2017 w województwie pomorskim w 2016 r.
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TABL. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  WIELKOŚCI  
JEDNOSTEK  I  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI
Stan w końcu IV kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ............................................................ 43652 3418 9145 31089
w tym:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ............. 716 50 115 551
Przetwórstwo przemysłowe  ..................................... 5442 559 1454 3429
Budownictwo  ........................................................... 4817 125 782 3910
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆  ....... 13939 944 2280 10715
Transport i gospodarka magazynowa  ..................... 2397 105 516 1776
Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ............................. 2484 71 425 1988
Informacja i komunikacja  ......................................... 862 43 133 686
Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa ............... 884 243 92 549
Obsługa rynku nieruchomości ∆  ............................... 904 42 153 709
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  ... 3031 94 420 2517
Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ........... 1042 86 179 777
Edukacja  .................................................................. 3017 560 1559 898
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ..................... 1606 203 484 919
Pozostała działalność usługowa  .............................. 1243 5 97 1141

Liczba pracujących w badanych jednostkach 
w końcu IV kwartału 2016 r. wyniosła 676,4 tys. 
osób (o 1,7% więcej niż w analogicznym okre-
sie 2015 r.), w tym 50,1% ogólnej liczby pracu-
jących pracowało w jednostkach dużych, 28,3% 
w jednostkach średnich, a 21,5% w jednostkach 
małych. Największą liczbą pracujących charak-
teryzowały się jednostki prowadzące działalność 
w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 22,9% 
ogólnej liczby pracujących, handlu; naprawy po-
jazdów samochodowych – odpowiednio 19,2%, 
edukacji – 12,0% oraz opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej – 6,5%. Pod względem rodzaju wy-
konywanego zawodu największą grupę stanowili 
specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieśl-
nicy – odpowiednio 20,9% oraz 16,9% ogólnej 
liczby pracujących.

W badaniu popytu na pracę w końcu IV kwartału 2016 r. w województwie pomorskim wzięło udział 43,7 tys. jednostek (o 0,7 tys. 
mniej niż w analogicznym okresie 2015 r.), w tym uwzględniając wielkość przedsiębiorstwa podmioty duże stanowiły 7,8% ogól-
nej liczby badanych jednostek, średnie – 20,9%, a małe – 71,2%. W ogólnej liczbie badanych jednostek dominowały podmioty 
prowadzące działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,9% (wzrost o 2,6 p.proc. w stosunku 
do analogicznego okresu 2015 r.), przetwórstwo przemysłowe – 12,5% (spadek odpowiednio o 1,0 p.proc.) oraz budownictwo 
– 11,0% (spadek o 0,5 p.proc.).
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TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  I  WYBRANYCH  SEKCJI
Stan w końcu IV kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ....................................................... 3369 1563 695 1111
w tym:

Przetwórstwo przemysłowe  ................................ 1061 585 64 412

Budownictwo  ...................................................... 412 52 215 145

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ 333 84 115 134

Transport i gospodarka magazynowa  ................ 202 96 12 94

Zakwaterowanie i gastronomia ∆  ........................ 114 41 28 45

Informacja i komunikacja  .................................... 248 169 12 67

Działalność fi nansowa i ubezpieczeniowa .......... 69 38 1 30

Obsługa rynku nieruchomości ∆  .......................... 35 16 11 8

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 225 29 161 35

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ...... 138 82 30 26

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ....... 216 189 24 3

Edukacja  ............................................................. 76 26 14 36

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................ 163 112 - 51

W badanych jednostkach w końcu IV kwartału 2016 r. pracowało 336,2 tys. kobiet (o 5,2 tys. więcej niż w analogicznym 
okresie 2015 r.), w tym najwięcej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samo-
chodowych – 68,6 tys. osób (20,4%), edukacji – 63,6 tys. osób (18,9%) oraz przetwórstwa przemysłowego – 52,7 tys. osób 
(15,7%). Natomiast pod względem rodzaju wykonywanego zawodu najwięcej kobiet pracowało jako: specjaliści – 28,7% 
ogólnej liczby pracujących kobiet, pracownicy biurowi – 18,2% oraz pracownicy usług i sprzedawcy – 17,5%.

W końcu IV kwartału 2016 r. wolnymi miej-
scami pracy dysponowało 3,4 tys.,tj. 7,7% 
badanych podmiotów (o 0,2 p.proc. mniej niż 
w analogicznym okresie 2015 r.). Najwięcej wol-
nych miejsc pracy odnotowano w jednostkach 
dużych i małych zajmujących się przetwór-
stwem przemysłowym – odpowiednio 17,4% 
i 12,2% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. 
W jednostkach średnich najwięcej wolnych 
miejsc pracy było w budownictwie – 6,4% ogól-
nej liczby wolnych miejsc pracy.



Najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla specjalistów – 910 wolnych miejsc pracy, głównie w informacji 
i komunikacji, dla robotników przemysłowych i rzemieślników – 716 miejsc, przede wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, 
a także dla pracowników usług i sprzedawców (głównie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych) – 392 miejsca.

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

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem

W tym
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O G Ó Ł E M  ............................................ 3369 1061 333 202 248 225 138 216
w tym:

Specjaliści ................................................ 910 153 12 2 207 82 27 80
w tym: ...............................................

specjaliści nauk fi zycznych, matema-
tycznych i technicznych  ..................... 155 113 2 2 7 10 - 12

specjaliści do spraw ekonomicznych 
i zarządzania  ..................................... 302 26 10 - 47 19 6 56

specjaliści do spraw technologii 
informacyjno-komunikacyjnych  ......... 192 14 - - 153 2 8 4

Technicy i inny średni personel ................ 337 101 3 38 28 53 8 73
Pracownicy biurowi  .................................. 278 75 20 4 70 11 36 28
Pracownicy usług i sprzedawcy  ............... 392 3 264 1 - - 29 15

w tym sprzedawcy i pokrewni  ............... 300 2 264 1 - - 14 -
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..... 716 460 17 10 - 13 11 -

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

(z wyłączeniem elektryków)  .............. 180 29 - 4 - - 1 -
robotnicy obróbki metali, mechanicy 

maszyn i urządzeń i pokrewni  ........... 215 187 7 2 - 1 - -
robotnicy w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wyrobów 
tekstylnych i pokrewni  ....................... 206 186 10 - - - 10 -

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 363 166 5 146 - - 14 1
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TABL. 4. NOWO  UTWORZONE – WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  
I WYBRANYCH  ZAWODÓW
Stan w końcu IV kwartału 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem
Jednostki według wielkości

duże średnie małe

O G Ó Ł E M  ................................................ 872 302 101 469
w tym: 

Specjaliści .................................................... 401 189 18 194

Technicy i inny średni personel .................... 110 22 13 75

Pracownicy biurowi  ...................................... 127 10 44 73

Pracownicy usług i sprzedawcy  ................... 33 12 21 -

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 151 21 3 127

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ... 17 17 - -

Pracownicy przy pracach prostych  .............. 11 9 2 -

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 IV kwartału 2016 r. najwięcej nowo utworzonych wolnych miejsc pracy odnotowano w jendnostkach 
prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym (249 miejsc pracy), w informacji i komunikacji 
(156) oraz w budownictwie (146).

Liczba zlikwidowanych miejsc pracy od początku roku do końca IV kwartału 2016 r. wyniosła 17,4 tys. 
(o 2,5 tys. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r.), przede wszystkim w jednostkach prowa-
dzących działalność w zakresie:
- handlu; naprawy pojazdów samochodowych (27,8%),
- budownictwa (15,1%)
- przetwórstwa przemysłowego (13,6%). 
W jednostkach małych najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w podmiotach prowadzących dzia-
łalność w zakresie:
- handlu; naprawy pojazdów samochodowych (3,8 tys.),
- budownictwa (1,5 tys.),
- przetwórstwa przemysłowego (1,1 tys.).
W jednostkach dużych najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w:
- przetwórstwie przemysłowym (0,6 tys.),
- edukacji (0,4 tys.),
- budownictwie (0,3 tys.). 

Liczba pracujących osób niepełnosprawnych w końcu IV kwartału 2016 r. wyniosła 29,7 tys. (o 13,8% 
więcej w stosunku do analogicznyego okresu 2015 r.), w tym najwięcej w przetwórstwie przemysłowym 
– 24,4% oraz w administrowaniu i działalności wspierającej – 21,9%. Natomiast liczba osób pracujących na 
stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności wyniosła 4,4 tys.

Opracowanie: 
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych,
Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła


