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POPYT NA PRACĘ  

W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. 

 
Źródłem danych prezentowanych w opracowaniu sygnalnym jest badanie popytu na pracę 

prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu badań statystycznych na formularzu Z-05. Badanie 
obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Realizowane jest 
 z częstotliwością kwartalną przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, pozwalającej na uogólnianie 
wyników badania na populację generalną. 

Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, 
czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i wymaganego poziomu 
wykształcenia oraz o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym. 

W IV kwartale 2010 r. badaniem popytu na pracę w województwie świętokrzyskim objęto 
blisko 15,5 tys. podmiotów z czego zdecydowana większość (81,9%) funkcjonowała w sektorze 
prywatnym. Jednostki małe stanowiły 68,6% ogółu badanych podmiotów, średnie - 22,4%, natomiast 
duże - 8,9%.  

Popyt na pracę – jest to liczba miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych 
warunkach społeczno – ekonomicznych. Przez popyt na pracę rozumiemy: 

1) zagospodarowane miejsca, określane aktualną liczbą pracujących; 
2) wolne miejsca pracy. 

Do pracujących zalicza się wszystkie osoby pozostające w ewidencji jednostki badanej 
 w określonym dniu tj.: osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (łącznie z sezonowymi 
 i zatrudnionymi dorywczo), wykonujące pracę nakładczą, agentów we wszystkich systemach agencji 
(łącznie z osobami zatrudnionymi przez agentów), właścicieli i współwłaścicieli oraz członków 
spółdzielni produkcji rolniczej. 

Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo 
utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 

1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 

2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do 
natychmiastowego przyjęcia tych osób. 

Nowo utworzone miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku np. zmian 
organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności. W jednostkach nowo powstałych 
wszystkie miejsca pracy będą jednocześnie miejscami nowo utworzonymi. 
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Prezentowane informacje przedstawione zostały przy uwzględnieniu podmiotów 
klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących i obejmują jednostki: 

- małe- o liczbie pracujących do 9 osób, 

- średnie- o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 

- duże- o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 

W badaniu popytu na pracę w 2010 r. została zastosowana „Klasyfikacja zawodów 
i specjalności” wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności  dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu 
jej stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późniejszymi zmianami). Dane o miejscu pracy osób 
pracujących prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), 
wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251,poz.1885) 
obowiązującej od 1 stycznia 2008 r. 

 W stosunku do obowiązującej Klasyfikacji, w przypadku zbyt długich nazw sekcji zastosowano 
nazwy skrócone. 

Pełna nazwa Skrót 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami  
i odpadami; rekultywacja 

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 

Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 

Zakwaterowanie i gastronomia 

Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Obsługa rynku nieruchomości 

Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 

Administrowanie i działalność wspierająca 

 

 

PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 31 XII 2010 r. wyniosła 
254,8 tys. osób. Zdecydowana większość z nich, tj. 61,9% była zatrudniona w sektorze prywatnym, 
a 38,1% w sektorze publicznym. Najwięcej osób, bo 53,6% ogółu pracujących grupowały jednostki 
duże, 26,2% - średnie, a 20,2% - małe. 

W sektorze publicznym najwięcej osób znalazło zatrudnienie w jednostkach skupionych 
w sekcjach: edukacja (34,3% ogółu pracujących w tym sektorze), opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna (23,3%), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne (17,0%). Odmienna struktura zatrudnienia według rodzajów działalności charakteryzowała 
sektor prywatny. Największy odsetek osób pracujących skupiały jednostki prowadzące działalność 
w zakresie: przetwórstwa przemysłowego (37,0% ogółu pracujących w tym sektorze), handlu; 
naprawy pojazdów samochodowych (24,7%) oraz budownictwa (13,9%). 

Wśród ogółu pracujących najliczniejszą grupę zawodową według stanu na koniec 2010 r. 
stanowili specjaliści - 52,2 tys. osób oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 45,1 tys. Specjaliści 
najczęściej pracowali w sektorze publicznym 77,5% oraz w jednostkach dużych - 55,3%. Specjalistów 
zatrudniano głównie w edukacji - 24,1 tys. osób. Pracownicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 
17,7% ogółu pracujących. W sektorze prywatnym pracowało 89,1% osób z tej grupy zawodowej, 
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natomiast w jednostkach dużych - 56,6%. Większość robotników i rzemieślników (24,7 tys. osób, 
tj. 54,8%) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym. 

 

 
 

Najmniejszy udział wśród ogółu pracujących dotyczył rolników, ogrodników, leśników  
i rybaków (0,2% ogółu), przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników (6,7%) 
jak również pracowników usług osobistych i sprzedawców (7,2%).  

W obserwowanych jednostkach w końcu grudnia 2010 roku pracowało 117,5 tys. kobiet 
(46,1% ogółu pracujących). Jednostki duże zatrudniały 52,3% pań, średnie – 30,6%, a małe 17,1%. 
Większość kobiet pracowała w sektorze publicznym (53,8%), najczęściej w podmiotach prowadzących 
działalność w zakresie: edukacji (25,7 tys., tj.40,7% ogółu kobiet w tym sektorze) opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (18,2 tys.- 28,8%) oraz administracji publicznej i obrony narodowej; 
obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (10,9 tys. – 17,2%). 
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W sektorze prywatnym kobiety pracowały przede wszystkim w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (18,2 tys., tj. 33,6% ogółu kobiet 
pracujących w tym sektorze) i przetwórstwie przemysłowym (15,4 tys. – 28,4%). 

Zdecydowana większość (31,8%) kobiet uczestniczących w badaniu wykonywała zawody 
zaliczane do grupy specjalistów, co świadczy o ich wysokich kwalifikacjach zawodowych. Kolejną 
równie liczną grupą zawodową, w której kobiety stanowiły istotny odsetek była grupa pracowników 
biurowych- 16,9% ogółu pracujących kobiet. 

W badanych podmiotach gospodarczych w końcu IV kwartału 2010 r. pracowało 9,9 tys. osób 
niepełnosprawnych z czego 1,1 tys. osób pracowało na stanowiskach specjalnie dostosowanych do 
ich potrzeb, wynikających z niepełnosprawności. W porównaniu do roku poprzedniego liczba osób 
niepełnosprawnych zwiększyła się o 314 osób, tj. o 3,3%. 

 
Większość osób niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym - 72,7%. W przekroju 

sekcji najwięcej niepełnosprawnych znalazło pracę w zakładach działających w zakresie przetwórstwa 
przemysłowego - 28,9%, administrowania i działalności wspierającej – 18,9% oraz w zakresie opieki 
zdrowotnej i pomocy społecznej 16,1%. 

Spośród podmiotów objętych badaniem 443 jednostki były zainteresowane zwiększeniem 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Najczęściej były to jednostki sektora prywatnego – 76,7%. 
Większość zainteresowanych podmiotów zajmowała się przetwórstwem przemysłowym (26,4%), 
handlem; naprawami pojazdów samochodowych(19,2%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną 
(11,5%). 

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 
2010 r. można zauważyć, że najmniej odnotowano w końcu IV kwartału – 254,8 tys. osób, a najwięcej 
w końcu II kwartału – 264,7 tys. osób. Zmiany w liczbie pracujących w poszczególnych kwartałach 
wskazują na sezonowe wahania poziomu zatrudnienia. Największy jego wzrost obserwowano w końcu 
II kwartału, w którym w stosunku do I kwartału liczba pracujących wzrosła o 2,6%. Z kolei największy 
spadek wystąpił w IV kwartale, w którym w stosunku do III kwartału liczba pracujących zmniejszyła się 
o 2,9%. 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 
 Według stanu w końcu grudnia 2010 r. wśród 15,5 tys. podmiotów biorących udział w badaniu 
tylko 3,9%, tj. 609 zadeklarowało wolne miejsca pracy. Zdecydowana większość z nich (83,9%) 
należała do sektora prywatnego. Pod względem wielkości podmiotów, najliczniejszą grupę jednostek 
deklarujących wolne miejsca pracy stanowiły podmioty małe – 67,3% ogółu, w tym szczególnie 
jednostki realizujące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (27,8% ogółu 
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podmiotów małych) oraz budownictwa (27,6%). Jednostki średnie i duże miały mniejszy udział, 
odpowiednio 20,0% i 12,6%. 

 

W województwie świętokrzyskim na koniec 2010 r. badane jednostki posiadały 1121 wolnych 
miejsc pracy, tj. o 78,2% więcej niż przed rokiem. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie 
w sektorze prywatnym – 76,6% wszystkich wolnych miejsc. Najwięcej nieobsadzonych stanowisk było 
w jednostkach małych (610,tj.54,4%), jednostki średnie dysponowały 240 miejscami (21,4%) a duże 
271 (24,2%). 

 Największy udział wolnych miejsc pracy zaznaczył się w podmiotach realizujących działalność 
w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 26,2%, budownictwa – 22,7%, w zakresie 
usług administrowania i działalności wspierającej – 11,2%, oraz przetwórstwa przemysłowego 
 – 10,2%. 

 
 

 W województwie świętokrzyskim najwięcej wolnych miejsc pod koniec 2010 r. oczekiwało na 
pracowników prac prostych (298). Poszukiwano ich głównie w jednostkach działających w sekcji 
handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 78,2% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy tej grupy 
zawodowej. Sporą część ofert kierowano również do specjalistów (180), operatorów i monterów 
maszyn i urządzeń (161) oraz pracowników biurowych (158). 
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 Analizując liczbę wolnych miejsc pracy według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 
można  zauważyć, że najwięcej wakatów odnotowano na koniec I kwartału - 2150 miejsc, natomiast 
najmniej na koniec IV- 1121. 

 

 

 NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 

 Na przestrzeni roku 2010 w województwie świętokrzyskim powstało14,7 tys. nowych miejsc 
pracy, czyli o 42,0% więcej niż w 2009 r. Zdecydowana większość stanowisk, bo aż 84,1% powstała 
 w sektorze prywatnym. Prawie połowa (49,5%) nowo utworzonych miejsc znajdowała się 
w podmiotach małych. Jednostki średnie wykreowały 23,9% ogółu nowych miejsc, natomiast duże 
26,6%.  

 
 

 
 

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, nowe miejsca pracy tworzono przede wszystkim 
 w podmiotach działających w zakresie: budownictwa  - 25,9 % ogółu nowo utworzonych miejsc pracy, 
handlu, naprawy pojazdów samochodowych – 22,9% oraz w przetwórstwie przemysłowym – 20,7%. 

Spośród wszystkich miejsc nowo utworzonych w 2010 r. w końcu grudnia do obsadzenia 
pozostało jeszcze 424, tj. 2,9%. W analogicznym okresie roku poprzedniego było ich aż o 307 miejsc 
mniej. Według stanu w dniu 31 grudnia 2010 r. najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy posiadały 
jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 59,9% 
wszystkich nowo utworzonych miejsc w województwie. Najwięcej miejsc było utworzonych dla 
pracowników przy pracach prostych - 229, tj. 54,0%. 

 Analizując liczbę wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w poszczególnych kwartałach 
 2010 r., można zauważyć, że najwięcej miejsc do obsadzenia powstało w końcu IV kwartału. 

 

 

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

 Na przestrzeni roku 2010 w województwie świętokrzyskim zostało zlikwidowanych prawie 
12,3 tys. miejsc pracy, z czego głównie w sektorze prywatnym (85,0%). Redukcji dokonano przede 
wszystkim w jednostkach prowadzących działalność w zakresie budownictwa – 33,1% wszystkich 
zlikwidowanych miejsc oraz w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 25,9%. 
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 Bilans miejsc pracy w 2010 r. kształtował się pozytywnie, a liczba utworzonych miejsc o 2422 
przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów. Wśród rozpatrywanych sekcji w 11 przypadkach różnica 
między liczbą nowo utworzonych miejsc pracy a zlikwidowanych wskazywała na zwiększenie liczby 
stanowisk, a najwięcej w handlu i naprawach pojazdów samochodowych (2014). Ujemny bilans 
odnotowano w pozostałych 8 sekcjach, przy czym najwięcej stanowisk ubyło w podmiotach 
zajmujących się transportem i gospodarką magazynową - 468. 

 
 
PODSUMOWANIE 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2010 r. w województwie świętokrzyskim pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków: 
 

• jednostki sektora prywatnego dominowały pod względem liczby pracujących, 
• większość wolnych miejsc pracy zadeklarowały podmioty sektora prywatnego, 
• najwięcej wolnych miejsc oferowały jednostki małe, 
• wolne miejsca pracy przeznaczone były w większości dla pracowników prac prostych, sporą 

część ofert kierowano również do specjalistów, operatorów i monterów maszyn i urządzeń 
oraz pracowników biurowych, 

• najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w sektorze prywatnym w jednostkach 
prowadzących działalność w zakresie budownictwa, handlu; naprawy pojazdów 
samochodowych oraz w przetwórstwie przemysłowym. 
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Tabl. 1   Pracujący według sekcji w 2010 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
     

Ogółem................................................................................ 257989 264716 262434 254783 
     
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .......................... 1856 1819 1798 1809 

Górnictwo i wydobycie ......................................................... 2477 2482 2499 2519 

Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 62295 62611 63513 61982 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorąca wodę .................................................. 5506 5481 5282 2995 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja ......................................................................... 4186 4235 4261 4355 

Budownictwo ........................................................................ 19851 22320 22217 22333 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...................... 40307 44037 42490 39227 

Transport i gospodarka magazynowa ................................. 13804 13376 13425 12581 

Zakwaterowanie i gastronomia............................................. 5032 5024 5009 5169 

Informacja i komunikacja...................................................... 1540 1508 1673 1591 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa............................ 3898 3940 3639 3600 

Obsługa rynku nieruchomości .............................................. 3142 3292 3157 3206 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................ 5549 5581 5567 5495 

Administrowanie i działalność wspierająca........................... 4455 4460 4522 4471 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ................................................... 15843 16939 17118 16502 

Edukacja .............................................................................. 36018 35070 34435 35130 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.................................. 26703 27070 26270 26276 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją........... 3588 3423 3510 3567 

Pozostała działalność usługowa........................................... 1939 2048 2049 1975 
 
 
Tabl. 2   Pracujący według zawodów w 2010 r. 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 257989 264716 262434 254783 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 16315 17819 17273 17169 

Specjaliści ............................................................................ 53204 53639 52991 52154 

Technicy i inny średni personel ............................................ 33367 35564 33880 32675 

Pracownicy biurowi .............................................................. 28684 28479 28408 27230 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 18275 17571 18258 18376 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 562 612 615 577 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 46177 45278 44428 45140 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 29404 30161 30739 29215 

Pracownicy przy pracach prostych....................................... 32001 35593 35842 32247 
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Tabl. 2   Pracujące kobiety według sekcji w 2010 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 118424 118523 119128 117471 
     
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .......................... 358 362 355 348 

Górnictwo i wydobycie ......................................................... 368 366 365 368 

Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 16960 16319 17021 16520 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorąca wodę ................................................... 939 942 909 462 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja ......................................................................... 990 1049 1037 1071 

Budownictwo ........................................................................ 1921 1981 2197 2114 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...................... 18519 18323 19004 18323 

Transport i gospodarka magazynowa ................................. 2370 2468 2606 2294 

Zakwaterowanie i gastronomia............................................. 3492 3751 3785 3956 

Informacja i komunikacja...................................................... 661 656 726 706 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa............................ 2846 2938 2696 2706 

Obsługa rynku nieruchomości .............................................. 1448 1637 1565 1554 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................ 3104 3155 3029 3024 

Administrowanie i działalność wspierająca........................... 1793 1601 1726 1762 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ................................................... 10508 10891 11026 10851 

Edukacja .............................................................................. 27295 26986 26452 26864 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.................................. 21455 21867 21268 21240 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją........... 2193 2069 2180 2193 

Pozostała działalność usługowa........................................... 1204 1162 1181 1115 

 

Tabl. 4   Pracujące kobiety według zawodów w 2010 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 118424 118523 119128 117471 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 5324 6066 6069 6310 

Specjaliści ............................................................................ 37793 38469 37591 37336 

Technicy i inny średni personel ............................................ 17307 17878 17646 17120 

Pracownicy biurowi .............................................................. 20606 20464 20670 19889 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 12572 12069 11689 12466 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 62 93 90 58 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 5607 5282 5959 5686 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 2970 2670 2838 2882 

Pracownicy przy pracach prostych....................................... 16183 15532 16576 15724 
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Tabl. 5   Wolne miejsca pracy według sekcji w 2010 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 2150 1273 1586 1121 
     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .......................... 28 17 4 – 

Górnictwo i wydobycie ......................................................... 10 2 2 1 

Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 551 323 581 114 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorąca wodę .................................................. 5 5 3 3 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 
rekultywacja ......................................................................... 35 28 9 6 

Budownictwo ........................................................................ 682 389 340 254 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...................... 380 69 166 294 

Transport i gospodarka magazynowa ................................. 17 23 42 43 

Zakwaterowanie i gastronomia............................................. 33 28 35 39 

Informacja i komunikacja...................................................... 12 10 19 22 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa............................ 1 10 1 3 

Obsługa rynku nieruchomości .............................................. 5 4 3 4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ................ 61 98 62 65 

Administrowanie i działalność wspierająca........................... 31 8 27 26 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ................................................... 198 160 127 125 

Edukacja .............................................................................. 17 15 12 44 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.................................. 72 73 71 63 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją........... 12 10 33 13 

Pozostała działalność usługowa........................................... – 1 49 2 

 
Tabl. 6   Wolne miejsca pracy według zawodówi w 2010 r. 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 2150 1273 1586 1121 
     

w tym:     
     
Specjaliści ............................................................................ 209 237 213 180 

Technicy i inny średni personel ............................................ 212 166 145 131 

Pracownicy biurowi .............................................................. 286 107 124 158 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 39 14 105 49 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 1046 332 249 116 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 190 134 174 161 

Pracownicy przy pracach prostych....................................... 135 248 547 298 
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Tabl. 7  Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w 2010r.  
 

Sektory Jednostki wg wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe 

   

Ogółem........................................................
 

14679 
 

2328 
 

12351 
  

3903  
  

3514  
 

7262 
   

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..
 

126 
 

10 
 

116 
  

2  
  

41  
 

83 

Górnictwo i wydobycie .................................
 

86 
 

30 
 

56 
  

38  
  

31  
 

17 

Przetwórstwo przemysłowe..........................
 

3035 
 

18 
 

3017 
  

1627  
  

543  
 

865 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę wodną i gorąca 
wodę ...........................................................

 
7 

 
4 

 
3 

  
-  

  
7  

 
- 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 
odpadami; rekultywacja................................

 
243 

 
121 

 
122 

  
105  

  
67  

 
71 

Budownictwo ................................................
 

3795 
 

506 
 

3289 
  

876  
  

940  
 

1979 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych ..........................................

 
3362 

 
14 

 
3348 

  
475  

  
556  

 
2331 

Transport i gospodarka magazynowa .........
 

445 
 

3 
 

442 
  

81  
  

22  
 

342 

Zakwaterowanie i gastronomia.....................
 

840 
 

28 
 

812 
  

113  
  

110  
 

617 

Informacja i komunikacja..............................
 

65 
 

6 
 

59 
  

20  
  

15  
 

30 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa....
 

81 
 

13 
 

68 
  

43  
  

23  
 

15 

Obsługa rynku nieruchomości ......................
 

62 
 

23 
 

39 
  

2  
  

31  
 

29 

Działalność profesjonalna, naukowa i 
techniczna ....................................................

 
370 

 
42 

 
328 

  
27  

  
47  

 
296 

Administrowanie i działalność wspierająca...
 

352 
 

7 
 

345 
  

43  
  

43  
 

266 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 
społeczne .....................................................

 
598 

 
598 

 
- 

  
166  

  
429  

 
3 

Edukacja ......................................................
 

498 
 

372 
 

126 
  

119  
  

307  
 

72 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna..........
 

320 
 

264 
 

56 
  

83  
  

156  
 

81 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i 
rekreacją ......................................................

 
281 

 
269 

 
12 

  
83  

  
79  

 
119 

Pozostała działalność usługowa...................
 

113 
 

- 
 

113 
  

-  
  

67  
 

46 
 


