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Popyt na pracę w województwie pomorskim w 2007 r. 
 
 

Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę to popyt zrealizowany, 
czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo utworzonych 
miejsc pracy w okresie sprawozdawczym. Od 2007 r. badanie prowadzone jest metodą reprezenta-
cyjną, zakres podmiotowy badania został rozszerzony o jednostki małe. Obecnie badaniem objęte są 
podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. 

W badaniu za IV kwartał 2007 r. wzięło udział 30,0 tys. jednostek, 11,9% jednostek należało do 
sektora publicznego, a 88,1% - do sektora prywatnego. Uwzględniając liczbę osób pracujących, 
w badaniu uczestniczyło 7,5% podmiotów dużych, 19,0% średnich oraz 73,5% małych. Największy 
udział w tym badaniu miały jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw - 33,8%, 
przetwórstwa przemysłowego - 15,1% oraz obsługi nieruchomości i firm - 10,3%.  

Liczba pracujących w zbadanych jednostkach w końcu grudnia 2007 r. wynosiła 549,1 tys. osób, 
przy czym w podmiotach sektora publicznego 32,9%, sektora prywatnego 67,1%, w jednostkach 
dużych 56,1%, w jednostkach średnich 23,6% oraz małych 20,3%. Najwięcej pracujących odnoto-
wano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, handlu 
i napraw (głównie w sektorze prywatnym i jednostkach małych), edukacji (z przewagą sektora 
publicznego i jednostek średnich) oraz obsłudze nieruchomości i firm (głównie w jednostkach 
sektora prywatnego i jednostkach dużych). 

 
 

Tabl. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  RODZAJU  DZIAŁALNOŚCI,   
SEKTORA  WŁASNOŚCI  ORAZ  WIELKOŚCI 
Stan na koniec IV kwartału 

Sektor  Jednostki  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba 
jednostek 
ogółem publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m ..................................................  30043 3566 26477 2257 5708 22078
w tym:  

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................  414 41 373 38 115 261
Przetwórstwo przemysłowe ........................  4546 51 4495 565 1050 2931
Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię 

elektryczną, gaz, wodę ...........................  133 71 62 38 51 44
Budownictwo................................................  2523 23 2500 112 348 2063
Handel i naprawy ∆.......................................  10166 3 10163 400 1148 8618
Hotele i restauracje .....................................  1609 64 1545 33 208 1368
Transport, gospodarka magazynowa i łącz-

ność ........................................................  1576 58 1518 118 251 1207
Pośrednictwo finansowe .............................  586 12 574 170 57 359
Obsługa nieruchomości i firm ∆ ....................  3099 151 2948 146 403 2550
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne ∆ ...........................................  315 315 - 138 126 51

Edukacja .....................................................  2384 2042 342 287 1405 692
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ..........  1118 405 713 146 338 634
Działalność usługowa komunalna, społecz-

na i indywidualna, pozostała ...................  1378 329 1049 60 181 1137
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Na ogólną liczbę 30,0 tys. zbadanych podmiotów, 3,0 tys., tj. 10,0% dysponowało w końcu 2007 r. 
wolnymi miejscami pracy, z tego 10,4% to były jednostki sektora publicznego, a 89,6% jednostki 
sektora prywatnego.  

Wolne miejsca pracy – 10,8 tys., koncentrowały się w sektorze prywatnym (82,1%) oraz w jed-
nostkach dużych (45,9%) i małych (38,6%). 
 
 
Tabl. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI,  SEKTORÓW  WŁASNOŚCI                 

I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK 
Stan na koniec IV kwartału 

Sektor  Jednostki  
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem  

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m ..................................................  10840 1936 8904 4979 1675 4186
w tym:  

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................  43 9 34 9 10 24
Przetwórstwo przemysłowe ........................  4316 875 3441 2965 700 651
Wytwarzanie  i  zaopatrywanie  w  energię 

elektryczną, gaz, wodę ...........................  49 31 18 34 15 -
Budownictwo................................................  1845 21 1824 288 305 1252
Handel i naprawy ∆.......................................  1681 1 1680 295 184 1202
Hotele i restauracje .....................................  235 6 229 15 58 162
Transport, gospodarka magazynowa i łącz-

ność ........................................................  730 214 516 330 65 335
Pośrednictwo finansowe .............................  149 1 148 69 41 39
Obsługa nieruchomości i firm ∆ ....................  684 31 653 299 89 296
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne ∆ ...........................................  377 377 - 318 48 11

Edukacja .....................................................  128 102 26 48 44 36
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ..........  359 187 172 246 44 69
Działalność usługowa komunalna, społecz-

na i indywidualna, pozostała ...................  225 81 144 58 70 97
 
 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach przetwórstwa przemysłowego 
(39,8%), zwłaszcza zaliczanych do działalności związanej z produkcją pozostałego sprzętu transpor-
towego, produkcją metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcją arty-

kułów spożywczych i napojów, 
najwięcej w jednostkach sek-
tora prywatnego i jednostkach 
dużych. Dość dużą liczbą wol-
nych miejsc pracy dysponowały 
jednostki prowadzące działal-
ność w zakresie budownictwa 
(17,0%), handlu i napraw (15,5%), 
transportu, gospodarki maga-
zynowej i łączności (6,7%), ob-
sługi nieruchomości i firm 
(6,3%), administracji publicz-
nej i obrony narodowej; obo-
wiązkowych ubezpieczeń spo-
łecznych i zdrowotnych (3,5%) 
oraz ochrony zdrowia i pomocy 
społecznej (3,3%). 

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy ważne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno–zawodowa 
pracowników poszukiwanych do pracy. 

STRUKTURA  WOLNYCH  MIEJSC  PRACY  
WEDŁUG  WYMAGANEGO  DLA  STANOWISKA  POZIOMU  WYKSZTAŁCENIA
Stan na koniec IV kwartału 2007 r.

Wykształcenie:

             wyższe

             średnie zawodowe

             średnie ogólne

             zasadnicze zawodowe

             gimnazjalne

             podstawowe

12,2%

14,5%

8,9%

57,6%

4,5% 2,3%
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Tabl. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  OCZEKIWANYCH  KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW  
Stan na koniec IV kwartału  

W tym z wykształceniem 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

wyższym średnim za-
wodowym 

średnim 
ogólnym 

zasadniczym 
zawodowym

gimna-
zjalnym 

O g ó ł e m ................................................  10840 1324 1575 960 6239 493
w tym:       

Specjaliści .................................................  1168 1168 - - - -

w tym pozostali specjaliści ....................  528 528 - - - -

Technicy i inny średni personel ..................  918 - 918 - - -

w tym:  

średni personel techniczny ...................  453 - 453 - - - 

pracownicy  pozostałych  specjalności 410 - 410 - - - 

Pracownicy biurowi ...................................  798 - 396 272 130 - 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 849 - 257 314 278 -

w  tym  modelki,  sprzedawcy  i  demon-
stratorzy ............................................  476 - 93 241 142 - 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .......... 4993 - - 186 4807 - 

w tym:  

pozostali  robotnicy  przemysłowi  i  rze-
mieślnicy ............................................... 1833 - - 79 1754 - 

robotnicy obróbki metali i mechanicy 
maszyn i urządzeń ............................  1362 - - 75 1287 - 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1173 - - 187 986 -

w tym operatorzy i monterzy maszyn 307 - - 8 299 -

Pracownicy przy pracach prostych ............... 742 - - - - 493
 
 
Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem 

zasadniczym zawodowym (57,6%), a w dalszej kolejności dla pracowników z wykształceniem średnim 
zawodowym (14,5%) oraz wyż-
szym (12,2%). Najwięcej wol-
nych miejsc pracy oczekiwało 
na  robotników przemysłowych 
i  rzemieślników (46,1%), ope-
ratorów i monterów maszyn 
i  urządzeń oraz specjalistów 
(po 10,8%). 

W 2007 r. powstało 30,7 tys. 
nowych miejsc pracy, z tego 
8,0% w sektorze publicznym, 
a 92,0% w sektorze prywatnym. 
Ponad 27% nowych miejsc pra-
cy zostało utworzone w prze-
twórstwie przemysłowym, głównie w produkcji artykułów spożywczych i napojów, produkcji maszyn 
i urządzeń, w produkcji wyrobów z metali oraz w produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucz-
nych. Nowe miejsca pracy powstały w jednostkach zaliczanych do wszystkich sekcji, poza przetwór-

NOWO  UTWORZONE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI
Stan na koniec IV kwartału 2007 r.
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 -4-

stwem przemysłowym, głównie w handlu i naprawach (25,4%), budownictwie (12,9%) oraz obsłudze 
nieruchomości i firm (10,8%). 

Spośród miejsc nowo utworzonych w 2007 r., w końcu IV kwartału nie obsadzonych było jeszcze 
1,2 tys. miejsc. Największe trudności z obsadzeniem wolnych nowo utworzonych miejsc pracy miały 
jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, przetwórstwa prze-
mysłowego, budownictwa, obsłudze nieruchomości i firm. Nowo utworzone, wolne miejsca pracy 
przeznaczone były głównie dla pracowników z tzw. dużych grup zawodowych, przede wszystkim dla 
specjalistów (pozostałych specjalistów), robotników przemysłowych i rzemieślników (górników i ro-
botników budowlanych), operatorów maszyn i urządzeń. 

 
 

Tabl. 4. NOWO  UTWORZONE  WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  ZAWODÓW  I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK  
Stan na koniec IV kwartału  

Z tego w jednostkach 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

dużych średnich małych 

O g ó ł e m .................................................... 1232 416 163 653 
w tym:     

Specjaliści ..................................................... 388 168 69 151 
w tym pozostali specjaliści ........................ 186 122 47 17 

Technicy i inny średni personel .................... 97 38 18 41 
w tym średni personel techniczny ............. 24 15 2 7 

Pracownicy biurowi ....................................... 132 30 14 88 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  112 49 21 42 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .......... 224 64 - 160 

w tym:     
górnicy i robotnicy budowlani .................... 133 5 - 128 
pozostali  robotnicy  przemysłowi  i  rze-

mieślnicy ............................................... 58 26 - 32 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ...... 157 36 10 111 

w tym operatorzy i monterzy maszyn ....... 25 18 7 - 
Pracownicy przy pracach prostych ............... 76 5 13 58 

w tym pracownicy przy pracach prostych 
w handlu i usługach .............................. 74 3 13 58 

 
 
Nie obsadzone miejsca pracy stanowiły na koniec grudnia 2007 r. 4,0% nowo utworzonych miejsc 

pracy w całym 2007 r. Największe kłopoty ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki duże 
i małe, głównie jednostki sektora prywatnego. Należy zauważyć, że jednostki małe mają bardzo duży 
udział w zmianach zachodzących na rynku pracy. Jednostki te dysponowały na koniec 2007 r. drugą 
co do wielkości liczbą wolnych miejsc pracy, a jednocześnie utworzyły 53,0% nowych miejsc pracy. 

W przekroju terytorialnym najwięcej nowo utworzonych w ciągu 2007 r. miejsc pracy zanotowano 
w Gdańsku (8,6 tys.) i Gdyni (4,6 tys.) oraz w powiatach: kartuskim (2,4 tys.), tczewskim (1,9 tys.) i wej-
herowskim (1,5 tys.). Najmniejszą aktywność w tworzeniu nowych miejsc pracy przejawiały jednostki 
w powiatach: nowodworskim (0,1 tys.) i lęborskim (0,2 tys.). 
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Tabl. 5. PODSTAWOWE  INFORMACJE  O  POPYCIE  NA  PRACĘ  WEDŁUG  PODREGIONÓW  I  POWIATÓW  
W  2007  R.  
Stan na koniec IV kwartału  

Pracujący  
WYSZCZEGÓLNIENIE 

ogółem w tym kobiety 
Liczba wolnych 

miejsc pracy 
Nowo utworzone 
miejsca pracy a 

W O J E W Ó D Z T W O ................................ 549084 265922 10840 30716 

Podregion słupski ....................................... 104069 49713 1692 4531 

Powiaty:     
bytowski .................................................... 14975 7128 567 832 
chojnicki .................................................... 20075 9328 301 1154 
człuchowski ............................................... 9523 4356 102 431 
lęborski ...................................................... 11226 5999 109 244 
słupski ....................................................... 18636 8188 303 822 

Miasto na prawach powiatu:     
Słupsk ....................................................... 29634 14714 310 1048 

Podregion gdański ...................................... 190304 92706 3077 11681 

Powiaty:     
gdański ...................................................... 14745 7226 273 1182 
kartuski ...................................................... 23184 11096 502 2409 
kościerski .................................................. 14233 7363 354 1005 
kwidzyński ................................................. 25587 11966 165 652 
malborski ................................................... 10959 5593 146 482 
nowodworski ............................................. 4622 2630 32 108 
pucki .......................................................... 10611 4931 170 806 
starogardzki .............................................. 24405 13062 208 1167 
sztumski .................................................... 8425 4512 179 339 
tczewski .................................................... 24448 11508 438 1993 
wejherowski .............................................. 29085 12819 610 1538 

Podregion Gdańsk-Gdynia-Sopot ........... 254711 123503 6071 14504 

Miasta na prawach powiatu:     
Gdańsk ...................................................... 154245 77359 3639 8628 
Gdynia ....................................................... 86842 39288 1979 4570 
Sopot ......................................................... 13624 6856 453 1306 

a W okresie I-IV kwartał. 
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