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Popyt na pracę w województwie pomorskim w I półroczu 2008 r. 
 
 

Podstawowe informacje, jakie można uzyskać z badania popytu na pracę, to popyt zrealizowany 
i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby 
nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym. Obecnie badaniem objęte są podmioty 
gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. 

W badaniu za II kwartał 2008 r. w województwie pomorskim wzięło udział 29,1 tys. jednostek, 
z czego 12,0% jednostek należało do sektora publicznego, a 88,0% - do sektora prywatnego. Wśród 
badanych podmiotów (biorąc pod uwagę liczbę pracujących) 8,4% stanowiły podmioty duże, 21,6% 
średnie a 70,0% to podmioty małe. Największy udział w badaniu popytu na pracę miały jednostki 
prowadzące działalność w zakresie handlu i napraw – 32,8%, przetwórstwa przemysłowego – 14,9% 
oraz obsługi nieruchomości i firm – 10,7%. 

Liczba pracujących w zba-
danych jednostkach w koń-
cu czerwca 2008 r. wy-
niosła 544,8 tys. osób, 
z czego w sektorze pu-
blicznym pracowało 32,9% 
osób, a w sektorze pry-
watnym – 67,1%. Z kolei 
uwzględniając wielkość 
jednostki – 57,4% ogółu 
pracujących pracowało 
w  jednostkach dużych, 
24,1% w jednostkach śred-
nich oraz 18,5% w jed-
nostkach małych. Naj-
więcej pracujących było 
w jednostkach prowadzą-
cych działalność w zakre-
sie przetwórstwa przemy-
słowego (głównie w sek-
torze prywatnym w jed-
nostkach dużych), handlu 
i napraw (głównie w sek-
torze prywatnym i jed-

TABL. 1. JEDNOSTKI  OBJĘTE  BADANIEM  POPYTU  NA  PRACĘ  WEDŁUG  RODZAJU  
DZIAŁALNOŚCI,  SEKTORA  WŁASNOŚCI  ORAZ  WIELKOŚCI                          
W  I  PÓŁROCZU  2008  R.  

Sektor Jednostki według wielkości 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba 
jednostek 
ogółem publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M .................................  29066 3501 25565 2451 6268 20347 

w tym:       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....  388 51 337 34 122 232 

Przetwórstwo przemysłowe ...........  4341 38 4303 570 1098 2673 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę ........  134 74 60 36 54 44 

Budownictwo .................................  2791 30 2761 116 394 2281 

Handel i naprawy∆ .........................  9532 4 9528 573 1534 7425 

Hotele i restauracje .......................  1406 28 1378 43 199 1164 

Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność .............................  1525 60 1465 100 241 1184 

Pośrednictwo finansowe ................  504 14 490 157 57 290 

Obsługa nieruchomości i firm∆  .....  3111 112 2999 162 452 2497 

Administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne∆   325 325 - 141 129 55 

Edukacja ........................................  2377 2076 301 308 1429 640 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  1103 404 699 140 326 637 

Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała  1353 283 1070 64 210 1079 
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nostkach małych), edukacji (z przewagą sektora publicznego i jednostek średnich) oraz obsłudze 
nieruchomości i firm (głównie w jednostkach sektora prywatnego i jednostkach dużych). 

Na ogólną liczbę 29,1 tys. zbadanych podmiotów, 3,4 tys., tj. 11,5% dysponowało w końcu II kwar-
tału br. wolnymi miejscami pracy, z tego 8,3% to były jednostki sektora publicznego, a 91,7% jed-
nostki sektora prywatnego. 

Wolne miejsca pracy (12,3 tys.) koncentrowały się w sektorze prywatnym (86,0%) oraz w jed-
nostkach dużych (42,7%) i małych (36,3%). 

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w jednostkach przetwórstwa przemysłowego (39,9%), 
prowadzących działal-
ność związaną z pro-
dukcją pozostałego 
sprzętu transporto-
wego, produkcją me-
talowych wyrobów go-
towych z wyłączeniem 
maszyn i urządzeń, 
produkcją artykułów 
spożywczych i napo-
jów, produkcją mebli; 
pozostałą działalno-
ścią gdzie indziej nie 
sklasyfikowaną – głów-
nie w jednostkach 
sektora prywatnego 
i jednostkach dużych. 
Znaczną liczbą wol-
nych miejsc pracy dys-
ponowały także jed-
nostki prowadzące dzia-
łalność w zakresie 
budownictwa – 22,6%, 
handlu i napraw - 12,3%, 
obsługi nieruchomości 
i firm – 7,0%. 

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy istotne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno-zawodowa 
pracowników poszukiwanych do pracy.  

Najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym (63,1%), a w drugiej kolejności dla pracowników z wykształceniem 
średnim zawodowym (12,0%) oraz wyższym (10,2%). Najwięcej wolnych miejsc pracy oczekiwało na 
robotników przemysłowych i rzemieślników (53,0%), pracowników usług osobistych i sprzedawców 
(9,2%) oraz specjalistów (9,0%). 

TABL. 2. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  WYBRANYCH  SEKCJI,  SEKTORÓW  
WŁASNOŚCI  I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK 
Stan na koniec II kwartału 2008 r. 

Sektor Jednostki według wielkości 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M .................................  12346 1727 10619 5266 2593 4487 

w tym:       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo ....  77 2 75 2 27 48 

Górnictwo ......................................  6 - 6 - - 6 

Przetwórstwo przemysłowe ...........  4924 620 4304 3285 813 826 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w ener-
gię elektryczną, gaz i wodę ........  62 48 14 44 13 5 

Budownictwo .................................  2786 3 2783 252 719 1815 

Handel i naprawy∆ .........................  1521 - 1521 266 443 812 

Hotele i restauracje .......................  245 2 243 14 98 133 

Transport, gospodarka magazyno-
wa i łączność .............................  702 245 457 300 74 328 

Pośrednictwo finansowe ................  106 - 106 76 9 21 

Obsługa nieruchomości i firm∆ ......  865 55 810 396 217 252 

Administracja publiczna i obrona na-
rodowa; obowiązkowe ubezpie-
czenia społeczne i zdrowotne∆  421 421 - 348 57 16 

Edukacja ........................................  85 79 6 32 25 28 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  307 202 105 207 38 62 

Działalność usługowa, komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała  234 50 184 44 60 130 
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TABL. 3. WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  OCZEKIWANYCH  KWALIFIKACJI  PRACOWNIKÓW 
Stan na koniec II kwartału 2008 r. 

W tym 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

wyższe średnie 
zawodowe 

średnie 
ogólne 

zasadnicze 
zawodowe gimnazjalne 

O G Ó Ł E M ......................................................................... 12346 1256 1478 904 7790 635 
w tym:       

Specjaliści ............................................................................. 1114 1114 - -  -  -  
w tym pozostali specjaliści ................................................ 477 477 - -  -  -  

Technicy i inny średni personel ............................................. 872 - 872 -  -  -  
w tym:       

średni personel techniczny ................................................ 364 - 364 -  -  -  
pracownicy pozostałych specjalności ................................ 379 - 379 -  -  -  

Pracownicy biurowi ............................................................... 456 - 309 128 19 -  
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy .......................... 1142 - 296 222 624 - 

w tym modelki, sprzedawcy i demonstratorzy ................... 766 - 202 124 440 -  
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ................................... 6545 - - 410 6135 -  

w tym:       
pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ................. 1857 - - 37 1820 -  
robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń  2151 - - 135 2016 -  

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ............................ 1083 - - 131 952 - 
w tym operatorzy i monterzy maszyn ................................ 464 - - 61 403 - 

Pracownicy przy pracach prostych ........................................ 918 - - -  -  635 

 
W I półroczu 2008 r. powstało 12,2 tys. nowych miejsc pracy, z tego 11,0% w sektorze publicz-

nym, a 89,0% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy powstały we wszystkich sekcjach. Ponad 
32% nowych miejsc pracy zostało utworzonych w przetwórstwie przemysłowym, głównie w produkcji 
metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcji artykułów spożywczych 
i napojów oraz w produkcji pozostałego sprzętu transportowego. A ponadto w handlu i naprawach             

– 14,3%, budownictwie – 13,8% 
oraz obsłudze nieruchomości 
i firm – 11,7%. 

Spośród miejsc nowo utwo-
rzonych w I półroczu 2008 r., 
na koniec czerwca nie obsa-
dzonych zostało 1,3 tys. miejsc 
(10,2% nowo utworzonych w tym 
czasie miejsc pracy). Największe 
trudności z  obsadzeniem wol-
nych nowo utworzonych miejsc 
pracy miały jednostki małe i du-
że, głównie sektora prywatnego 

oraz prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (głównie w produkcji sprzętu 
i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych), obsłudze nieruchomości i firm, budow-
nictwa. Nowo utworzone wolne miejsca pracy przeznaczone były dla pracowników ze wszystkich tzw. 
dużych grup zawodowych, a przede wszystkim dla robotników przemysłowych i rzemieślników (górni-
ków i robotników budowlanych), specjalistów, operatorów i monterów maszyn i urządzeń. 
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TABL. 4. NOWO  UTWORZONE,  WOLNE  MIEJSCA  PRACY  WEDŁUG  ZAWODÓW  I  WIELKOŚCI  JEDNOSTEK 
Stan na koniec II kwartału 2008 r. 

Z tego w jednostkach 
WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

dużych średnich małych 

O G Ó Ł E M ................................................................................  1250 473 292 485 
  w tym:     

Specjaliści ....................................................................................  267 142 42 83 

w tym pozostali specjaliści .......................................................  114 66 19 29 

Technicy i inny średni personel ....................................................  117 62 39 16 

 w tym średni personel techniczny .............................................  66 39 19 8 

Pracownicy biurowi ......................................................................  105 25 29 51 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy .................................  124 98 19 7 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ..........................................  329 106 129 94 

w tym:     

górnicy i robotnicy budowlani ...................................................  195 25 112 58 

pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ........................  73 29 8 36 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ...................................  145 18 24 103 

w tym kierowcy i operatorzy pojazdów .....................................  112 12 16 84 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................................  108 11 9 88 

w tym pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach 70 9 8 53 

 
Na koniec II kwartału największą liczbą nowo utworzonych wolnych miejsc pracy – 38,8% – dyspo-

nowały jednostki małe mające bardzo duży udział w zmianach zachodzących na rynku pracy. 
 
 
 
Opracowanie: Ewa Irla – Wydział Statystyki Społecznej. 
Redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk, Małgorzata Kloz – Wydział Analiz i Udostępniania Informacji. 


