
 

 

 

 

 

 

 

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2013 R. 

 

Opracowanie zostało przygotowane na podstawie wyników badania popytu na pracę 
realizowanego na formularzu Z-05. Badanie to prowadzone jest metodą reprezentacyjną  
z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub 
więcej osób. 

W badaniu popytu na pracę za 2013 r. została zastosowana „Klasyfikacja zawodów  
i specjalności” wprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz 
zakresu jej stosowania (Dz. U. nr 82, z dnia 17 maja 2010,poz. 537) z późn. zm. Dane o miejscu pracy 
osób pracujących prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) wprowadzonej 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 z późn. zm.) 

 

Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego  
i niezrealizowanego, czyli pracujących i wolnych miejsc pracy, a także na temat nowo utworzonych  
i zlikwidowanych miejsc pracy.  

 

 

PODSTAWOWE POJĘCIA 

Popyt na pracę stanowią: 

1. zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących, 

2. wolne miejsca pracy. 

Podaż pracy (siła robocza) – jest to określona liczba ludności zainteresowana i gotowa 

wykonywać pracę. 

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 nie obsadzone, 

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 zmian 
organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy  
w jednostkach nowo powstałych. 

Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy jest to stosunek wolnych miejsc pracy do 

sumy zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy.  

Prezentowane informacje przedstawione zostały stosownie do zakresu badania przy 
uwzględnieniu podmiotów klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących i obejmują 

podmioty:  

1. małe - o liczbie pracujących do 9 osób,  

2. średnie - o liczbie pracujących 10 do 49 osób,  

3. duże - o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 



WPROWADZENIE 

Zarówno popyt na pracę, jak i podaż pracy stanowią pojęcia ściśle związane z rynkiem pracy. 

Najbardziej korzystny dla gospodarki jest układ równowagi obu tych elementów, ale w praktyce jest to 

trudne do osiągnięcia. Na wzajemne relacje między popytem a podażą na pracę znaczący wpływ 

wywierają mechanizmy rynkowe. Strona popytowa stanowi element bardziej dynamiczny, a przez to 

podatniejszy na oddziaływanie tych mechanizmów. Wielkość i struktura popytu na pracę jest zależna 

od wielu czynników, między innymi od zapotrzebowania na produkty i usługi, kondycji ekonomicznej 

przedsiębiorstwa, kosztów pracy.  

W województwie świętokrzyskim w IV kwartale 2013 r. badaniem popytu na pracę objętych 

zostało 16471 podmiotów, z czego 84,0% to jednostki sektora prywatnego, a 16,0% sektora 

publicznego. W badanej zbiorowości przeważały jednostki małe, tj o liczbie pracujących 9 osób  

i mniej, które stanowiły 64,4%. Podmioty średnie (o liczbie pracujących w przedziale 10 – 49 osób) 

stanowiły 27,0% ogółu, natomiast duże (powyżej 49 osób) - 8,6%. 

 

PRACUJĄCY 

Według stanu w dniu 31 XII 2013 r. liczba pracujących w jednostkach objętych badaniem 

popytu na pracę wyniosła 261440 osób (rok wcześniej 249681 osób). W sektorze prywatnym 

zatrudnionych było 167708 osób, tj. 64,1% ogółu pracujących, natomiast w sektorze publicznym 

93732 – 35,9%. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, prawie połowę wszystkich pracujących 

skupiały jednostki duże – 49,0%, 33,5% - jednostki średnie a 17,5% - jednostki małe.  

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność z sekcji przetwórstwo 

przemysłowe (22,7% ogółu pracujących), handel; naprawa pojazdów samochodowych (18,3%), 

edukacja (14,6%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (11,5%). 

 
Struktura pracujących według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r. 

Stan w końcu okresu 

 
W sektorze prywatnym najwyższy odsetek osób pracujących skupiały jednostki działające 

w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 33,7%, handlu; naprawy pojazdów samochodowych 

- 28,5% oraz budownictwa 11,5%. W przedsiębiorstwach sektora publicznego z kolei przeważali 

pracujący z sekcji: edukacja – 36,3%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 25,0%, oraz 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 17,8%. 



W podmiotach dużych pracujący najczęściej byli zatrudniani w firmach przetwórstwa 

przemysłowego (31,0% pracujących w tej grupie podmiotów), a także w jednostkach opieki zdrowotnej 

i pomocy społecznej (16,7%) i w edukacji (10,2%). W jednostkach średnich największy odsetek 

pracujących skupiały podmioty z sekcji: edukacja (25,4%) oraz handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (23,2%). W podmiotach małych najwięcej osób pracujących koncentrowały firmy  

z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (36,2%) i budownictwo (16,2%). 

 

Struktura pracujących według zawodów i wielkości jednostek w IV kwartale 

2013 r. 

Stan w końcu okresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod względem struktury zawodowej najliczniejszą grupę stanowili specjaliści (22,3%), którzy 

najczęściej pracowali w sektorze publicznym (73,6%) oraz w jednostkach dużych (52,7%). 

Specjalistów najchętniej zatrudniano w edukacji (46,8%) a także w sekcji ochrony zdrowia i pomocy 

społecznej (23,3%). Liczną grupę wśród pracujących tworzyli również robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (17,5% ogółu), z czego 90,3% przypadało na sektor prywatny i 54,6% na jednostki 

duże. Większość robotników przemysłowych i rzemieślników pracowało w zakładach przetwórstwa 

przemysłowego (61,1%). Na trzeciej lokacie uplasowali się pracownicy biurowi (13,3% ogółu) z czego 

72,4% odnotowano w sektorze prywatnym i 42,8% w jednostkach średnich. Pracownicy biurowi 

najczęściej byli zatrudniani w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (35,6%). Najmniej 

pracujących obejmowała grupa zawodowa rolników, ogrodników, leśników i rybaków - zaledwie 0,2% 

ogółu. 

W jednostkach dużych największy odsetek pracujących odnotowano wśród specjalistów 

(24,0%), robotników przemysłowych i rzemieślników (19,5%). W jednostkach średnich największe 

odsetki odnotowano dla specjalistów (25,8%) i pracowników biurowych (17,8%), natomiast  

w jednostkach małych – dla pracowników usług osobistych i sprzedawców (17,6%) oraz robotników 

przemysłowych i rzemieślników (17,2%). Niezależnie od wielkości jednostek, najmniejszy odsetek 

koncentrowała grupa zawodowa – rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (od 0,1% w jednostkach dużych 

do 0,3% w podmiotach małych). 



W jednostkach objętych badaniem popytu na pracę w województwie świętokrzyskim w końcu 

2013 r. kobiety (w liczbie 130649 osób) stanowiły 50,0% wszystkich pracujących. Najwięcej pań 

znalazło zatrudnienie w jednostkach dużych (46,1%), głównie w sektorze prywatnym (51,5%). Miejsce 

pracy kobiet najczęściej stanowiły podmioty należące do sekcji: edukacja (22,9% ogółu kobiet), 

handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,8%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

(18,3%). Najwięcej, bo 32,8% pań uczestniczących w badaniu wykonywało zawody zaliczane do 

grupy specjalistów. Następnie 18,6% ogółu pracujących kobiet było pracownikami biurowymi, a 14,2% 

- pracownikami usług i sprzedawcami. 

W podmiotach gospodarczych biorących udział w badaniu w końcu grudnia 2013 r. 

zatrudnionych było 16084 osób niepełnosprawnych (w 2012 r. 10948) z czego 994 pracowało na 

stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności.  

W 78,3% osoby niepełnosprawne były zatrudnione w jednostkach sektora prywatnego. Większość 

pracowała w podmiotach średnich – 53,3%. W przekroju sekcji najwięcej niepełnosprawnych znalazło 

pracę w zakładach działających w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (40,0%), 

przetwórstwo przemysłowe – 17,4%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 12,6% oraz 

administrowanie i działalność wspierająca – 10,3%. 

Spośród podmiotów objętych badaniem 775 jednostek było zainteresowanych zwiększeniem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Najczęściej były to jednostki sektora prywatnego – 87,4%. 

Prawie połowa (48,8%) zainteresowanych podmiotów zajmowała się handlem; naprawami pojazdów 

samochodowych. 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 

W województwie świętokrzyskim pod koniec IV kwartału 2013 r. jedynie 149 zakładów,  

tj. 0,9% spośród 16471 zadeklarowało wolne miejsca pracy, z czego 63,1% to jednostki sektora 

prywatnego.  

Pod względem wielkości podmiotów najliczniejszą grupę stanowiły zakłady duże – 45,0% 

ogółu, w tym szczególnie działające w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 23,9% 

ogółu podmiotów dużych. Jednostki małe stanowiły 28,2% ogółu deklarujących wolne miejsca pracy,  

a średnie – 26,8%. 

 
Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r. 

Stan w końcu okresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podmioty gospodarcze biorące udział w badaniu zadeklarowały 416 wolnych miejsc pracy,  

tj. o 8,2% mniej niż przed rokiem. Przeważająca liczba wakatów, bo 64,2% należała do sektora 

prywatnego. Jednostki duże miały do dyspozycji 67,8% wszystkich wolnych miejsc, średnie – 19,7% 

natomiast małe – 12,5%. Największą liczbą nieobsadzonych stanowisk pracy dysponowały jednostki 

realizujące działalność w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych 

zabezpieczeń społecznych (19,5%), przetwórstwa przemysłowego (16,6%) i handlu; naprawy 

pojazdów samochodowych (14,9%). 

 
Wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 

r. 

Stan w końcu okresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych, w końcu grudnia 2013 r. najwięcej ofert 

kierowanych było do specjalistów (25,7% wolnych miejsc). Zapotrzebowanie na pracowników tej grupy 

zawodowej zgłaszały przede wszystkim jednostki działające w sekcji opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna (32,7%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne (31,8%). Znaczna liczba ofert skierowana była również do robotników przemysłowych  

i rzemieślników (19,7%) z czego 48,8% ofert zgłosiły firmy z sekcji przetwórstwo przemysłowe. Na 

trzeciej lokacie uplasowała się grupa zawodowa operatorzy i monteży maszyn i urządzeń, do której 

skierowano 16,3% ofert wolnych miejsc pracy, z czego 51,5% zaoferowały firmy z sekcji transport  

i gospodarka magazynowa. 

 

 

NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 

W całym roku 2013 w województwie świętokrzyskim zostało utworzonych 14515 miejsc pracy 

(o 3,7% więcej niż w 2012 r.), z tego zdecydowana większość, bo 86,0% w sektorze prywatnym.  

Najwięcej nowych miejsc pracy wykreowały jednostki małe – 48,2%. Podmioty duże i średnie 

miały mniejsze udziały, odpowiednio: 14,9% i 36,9%.  

Większość nowo powstałych miejsc pracy utworzono w trzech sekcjach: handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (25,6% ogółu), przetwórstwo przemysłowe (20,2%) i budownictwo 

(20,0%). 



Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ogólnej liczbie nowo powstałych miejsc pracy część była niezagospodarowana. Według 

stanu w dniu 31 grudnia do obsadzenia pozostało jeszcze 54, tj. 0,4% wszystkich nowo utworzonych 

stanowisk pracy (w końcu 2012 roku nieobsadzonych było 78 miejsc stanowiących 0,6% wszystkich 

nowo powstałych w 2012 r.).  

Większość niezagospodarowanych miejsc pracy koncentrowała się w jednostkach 

prowadzących działalność z zakresu handlu; naprawy pojazdów samochodowych (42,6%) oraz 

administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (29,6%). 

Nowe, nieobsadzone stanowiska przeznaczone były przede wszystkim dla specjalistów (33,3%), oraz 

techników i innego średniego personelu (25,9%). 

 

 

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

W 2013 r. w województwie świętokrzyskim zostały zlikwidowane 9692 miejsca pracy, 

o 22,2% mniej niż w roku poprzednim. Redukcji dokonano przede wszystkim w sektorze prywatnym 

- 83,3%. Najwięcej stanowisk ubyło w przedsiębiorstwach realizujących działalność z zakresu 

budownictwa (28,1%), przetwórstwa przemysłowego (19,4%) oraz handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych (17,0%). 

Bilans miejsc pracy w województwie świętokrzyskim w 2013 r. kształtował się pozytywnie  

i zdecydowanie korzystniej niż w 2012 r. Liczba nowo utworzonych miejsc pracy przewyższała liczbę 

zlikwidowanych o 4823 etaty (w 2012 r. – o 1545).  

Dodatni bilans zaobserwowano w 17 sekcjach, z czego najkorzystniej wypadły 

przedsiębiorstwa realizujące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 

2063, przetwórstwa przemysłowego – 1044. Ujemny bilans dotyczył 2 sekcji, przy czym największą 

różnicę między liczbą nowo utworzonych miejsc pracy a zlikwidowanych zaobserwowano w informacji 

i komunikacji – 63. 



Zlikwidowane miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEKS TABELARYCZNY 

 

Tab. 1  Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r.    

            Stan w końcu okresu 

Wyszczególnienie Ogółem 
 Jednostki według wielkości 

kobiety duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  261440 130649 128133 87535 45772 

      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............  1628 340 345 886 397 

Przemysł ................................................................  70564 18528 48729 16213 5622 

    Przetwórstwo przemysłowe ...............................  59450 16347 39697 14730 5023 

Budownictwo .........................................................  19289 2366 5771 6123 7395 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆
 ......  47830 27173 10927 20322 16581 

Transport i gospodarka magazynowa ...................  10736 2006 5920 1954 2862 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
  ...........................  5376 3485 951 2254 2171 

Informacja i komunikacja .......................................  1638 777 784 278 576 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  3508 2577 2372 740 396 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  2935 1440 1278 1221 436 

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna ...........................................................  3753 2078 971 1332 1450 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
 ..........  3911 1509 2169 983 759 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............  16711 11094 12241 4348 122 

Edukacja................................................................  38075 29900 13007 22193 2875 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................  29977 23927 21341 6573 2063 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją ..............................................................  4221 2607 1327 2020 874 

Pozostałą działalność usługowa ............................  1288 842 - 95 1193 



Tab. 2  Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r.    

            Stan w końcu okresu 

Wyszczególnienie Ogółem 
 Jednostki według wielkości 

kobiety duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  261440 130649 128133 87535 45772 

      

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy............................................  19820 7611 8211 5261 6348 

Specjaliści .............................................................  58395 42892 30795 22569 5031 

Technicy i inny średni personel .............................  24629 15173 15401 5535 3693 

Pracownicy biurowi ................................................  34802 24324 13018 14892 6892 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ...........  28163 18543 8334 11793 8036 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy .......................  417 60 134 153 130 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..................  45726 6540 24981 12881 7864 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ............  28378 2520 16338 6900 5140 

Pracownicy przy pracach prostych ........................  21110 12986 10921 7551 2638 

 

 

Tab. 3  Pracujący niepełnosprawni według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r.    

            Stan w końcu okresu 

Wyszczególnienie Ogółem 

 Jednostki według wielkości 

na 
stanowiskach 

specjalnie 
dostosowanych 

do potrzeb 

duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  16084 994 6870 8570 644 

      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............  23 - 4 19 - 

Przemysł ................................................................  3055 498 2043 860 152 

    Przetwórstwo przemysłowe ...............................  2793 489 1823 820 150 

Budownictwo .........................................................  495 12 150 263 82 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆
 ......  6435 11 564 5871 - 

Transport i gospodarka magazynowa ...................  113 1 100 13 - 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
  ...........................  201 39 35 166 - 

Informacja i komunikacja .......................................  65 - 13 3 49 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  104 32 52 42 10 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  122 10 40 61 21 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ...........................................................  174 45 60 96 18 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
 ..........  1657 118 1289 256 112 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............  949 55 715 232 2 

Edukacja................................................................  421 17 248 138 35 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................  2033 154 1502 484 47 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją ..............................................................  126 2 55 59 12 

Pozostałą działalność usługowa ............................  111 - - 7 104 
 



Tab. 4  Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r.    

            Stan w końcu okresu 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  416 282 82 52 

     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............  17 - 2 15 

Przemysł ................................................................  86 82 3 1 

    Przetwórstwo przemysłowe ...............................  69 69 - - 

Budownictwo .........................................................  2 2 - - 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆
 ......  62 50 12 - 

Transport i gospodarka magazynowa ...................  35 7 12 16 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
  ...........................  2 - 2 0 

Informacja i komunikacja .......................................  14 2 - 12 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  4 4 - - 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  3 - 3 - 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ...........................................................  19 9 10 - 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
 ..........  33 7 26 - 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............  81 72 8 1 

Edukacja................................................................  6 5 1 - 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................  47 40 - 7 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją ..............................................................  5 2 3 - 

Pozostałą działalność usługowa ............................  - - - - 

 

 

Tab. 5  Wolne miejsca pracy według zawodów i wielkości jednostek w IV kwartale 2013 r.    

            Stan w końcu okresu 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  416 282 82 52 

     

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 

urzędnicy i kierownicy............................................  19 18 1 - 

Specjaliści .............................................................  107 93 13 1 

Technicy i inny średni personel .............................  45 22 15 8 

Pracownicy biurowi ................................................  43 23 8 12 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ...........  22 21 1 - 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy .......................  - - - - 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..................  82 52 25 5 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ............  68 26 16 26 

Pracownicy przy pracach prostych ........................  30 27 3 - 



Tab. 6  Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r 

Wyszczególnienie Ogółem 

 Jednostki według wielkości 

nieobsadzone 
31 XII 2013 r. 

duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  14515 54 2165 5354 6996 

      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............  120 - 3 21 96 

Przemysł ................................................................  3203 4 841 1485 877 

    Przetwórstwo przemysłowe ...............................  2925 3 758 1394 773 

Budownictwo .........................................................  2905 - 364 1398 1143 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆
 ......  3710 23 242 513 2955 

Transport i gospodarka magazynowa ...................  448 - 55 137 256 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
  ...........................  764 - 44 70 650 

Informacja i komunikacja .......................................  91 - 15 10 66 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  93 - 13 20 60 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  110 1 3 65 42 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ...........................................................  240 
- 

47 63 130 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
 ..........  374 2 70 217 87 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............  627 
16 

158 464 5 

Edukacja................................................................  697 - 106 458 133 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................  579 7 180 285 114 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją ..............................................................  285 
1 

24 143 118 

Pozostałą działalność usługowa ............................  269 - - 5 264 

 

Tab. 7  Zlikwidowane miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

Ogółem  ................................................................  9692 2319 3942 3431 

     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ............  78 1 31 46 

Przemysł ................................................................  2097 870 791 436 

    Przetwórstwo przemysłowe ...............................  1881 775 724 382 

Budownictwo .........................................................  2720 413 1204 1103 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆
 ......  1647 270 493 884 

Transport i gospodarka magazynowa ...................  427 106 159 162 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
  ...........................  447 19 84 344 

Informacja i komunikacja .......................................  154 14 30 110 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  68 19 22 27 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  79 23 49 7 

Działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ...........................................................  156 52 71 33 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆
 ..........  209 28 141 40 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..............  419 55 364 - 

Edukacja................................................................  582 196 362 24 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................  372 250 91 31 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją ..............................................................  82 3 38 41 

Pozostałą działalność usługowa ............................  155 - 12 143 
 


