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POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. 

Wrocław, kwiecień 2015 r. 

 

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z–05, prowadzone jest w ramach programu badań 

statystyki publicznej. Realizowane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, 

która umożliwia uogólnienie wyników na wszystkie podmioty gospodarki narodowej.  

Podstawowymi informacjami, jakie uzyskujemy z badania popytu na pracę jest popyt zrealizowany 

i niezrealizowany, czyli pracujący i wolne miejsca pracy według zawodów oraz dane na temat liczby nowo 

utworzonych oraz zlikwidowanych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym według cech charakteryzujących 

zakłady pracy, a mianowicie rozmieszczenie przestrzenne, sektor własności, rodzaj działalności oraz wielkość 

jednostek. 

Badaniem popytu na pracę w IV kwartale 2014 r. w województwie dolnośląskim objęto 47,8 tys. 

podmiotów, z czego 89,3% pochodziło z sektora prywatnego, a 10,7% – z publicznego. Jednostki małe 

stanowiły 69,8% zbiorowości, jednostki średnie – 21,7%, a duże – 8,5%. 

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, np. zmian organizacyjnych, 

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

Prezentowane informacje przedstawione zostały stosownie do zakresu badania przy uwzględnieniu 

podmiotów klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących i obejmują podmioty o liczbie pracujących: 

 do 9 osób – małe, 

 10 do 49 osób – średnie, 

 powyżej 49 osób – duże. 
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Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy 

(w ciągu roku) 

POPYT NA PRACĘ – PODSTAWOWE DANE  

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 

Wolne miejsca pracy – w końcu roku 3598 2687 3576 6640 

Nowo utworzone miejsca pracy – w ciągu roku 38317 33224 42735 44632 

Wolne nowo utworzone miejsca pracy – w końcu roku 464 576 789 1984 

Zlikwidowane miejsca pracy – w ciągu roku 27033 28612 24087 26520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Wolne miejsca pracy 

Stan w dniu 31 XII 

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według sekcji 

(w ciągu roku) 

Wolne miejsca pracy według sekcji  

Stan w dniu 31 XII 
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PRACUJĄCY 
 

Liczba pracujących w podmiotach objętych badaniem według stanu w dniu 31 grudnia 2014 roku 

w województwie dolnośląskim wynosiła 898,4 tys. osób (wzrost o 5,0% w skali roku), w tym ponad 
3
/4 

to pracujący w podmiotach należących do sektora prywatnego (75,8%). Najwięcej osób (62,6% ogółu 

pracujących) było zatrudnionych w jednostkach dużych, w tym najczęściej w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego (30,1% ogółu pracujących w tej kategorii jednostek), 

handlu; naprawy pojazdów samochodowych (10,0%) oraz administrowania i działalności wspierającej 

(9,1%). 

W jednostkach średnich najwięcej osób pracowało w sekcjach: edukacja (24,2%), handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (17,4%) oraz w przetwórstwo przemysłowe (15,5%).  

Natomiast w jednostkach małych najwięcej osób znalazło zatrudnienie w podmiotach prowadzących 

działalność w handlu; naprawach pojazdów samochodowych (33,2%), budownictwie (13,0%) i przetwórstwie 

przemysłowym (11,0%). 

W jednostkach objętych badaniem w końcu grudnia 2014 r. pracowało 454,1 tys. kobiet, które 

stanowiły 50,5% ogółu pracujących. Kobiety częściej niż mężczyźni pracowali w sektorze publicznym 

69,1% wobec 44,6% w sektorze prywatnym. Najwięcej kobiet pracowało w jednostkach prowadzących 

działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 17,4%, przetwórstwa przemysłowego 

– 16,7%, edukacji – 16,1% oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 10,7%. 

Wśród ogółu pracujących było 40,3 tys. osób niepełnosprawnych, z czego zdecydowana większość 

(85,7%) w sektorze prywatnym. Najwięcej niepełnosprawnych zatrudniały jednostki duże (85,8%). Ponad 

połowa niepełnosprawnych (50,1%) pracowała w jednostkach zajmujących się administrowaniem  

i działalnością wspierającą. Znaczny odsetek zatrudnionych odnotowano w przetwórstwie przemysłowym 

(12,6%), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (9,5%). Na stanowiskach specjalnie 

dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracowało 3,4 tys. osób niepełnosprawnych, 

z czego 75,7%, a najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (31,1%) oraz w sekcji administrowanie 

i działalność wspierająca (29,5%). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu 2014 r. zgłosiły 1452 zakłady 

w województwie (z sektora prywatnego – 1168 zakładów), w tym przede wszystkim jednostki zajmujące się 

handlem; naprawą pojazdów samochodowych (319 zakładów, tj. 22,0%). 

W ogólnej liczbie pracujących najliczniejszą grupę zawodową stanowili specjaliści – 199,3 tys. osób, 

tj. 22,2% ogółu pracujących. Specjaliści najczęściej pracowali w jednostkach dużych – 65,9%; a najczęściej 

w sekcjach: edukacja – 31,7%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 13,6% oraz w przetwórstwo 

przemysłowe – 9,9%. 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 14,2% ogółu pracujących, w tym najliczniejszą grupę 

stanowili robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń (44,1% tej grupy zawodowej). 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zatrudniani byli najczęściej w jednostkach dużych (64,2%) oraz 

w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 59,9%. 

Znaczny udział wśród ogółu pracujących tworzyli operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń – 13,6% 

ogółu pracujących. Prawie połowa (49,4%) z nich pracowała w przetwórstwie przemysłowym. 

Blisko ⅓ ogółu pracujących kobiet (29,4%) zatrudniona była na stanowiskach specjalistycznych – 

wymagających wysokich kwalifikacjach. Drugą co do wielkości grupą zawodową, w której pracowało dużo 

kobiet to pracownicy biurowi – 16,5%, a trzecia grupa to pracownicy usług i sprzedawcy – 15,6% ogółu 

pracujących kobiet. 
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WOLNE MIEJSCA PRACY 
 

W końcu 2014 r. spośród 47,8 tys. jednostek biorących udział w badaniu tylko 1,8 tys. (tj. 3,7%) 

dysponowało wolnymi miejscami pracy. Z ogólnej liczby jednostek dysponujących wolnymi miejscami 

pracy w końcu grudnia 2014 r. 56,1% stanowiły jednostki małe, 25,6% – jednostki średnie, a 18,3% – jednostki 

duże. 

W końcu grudnia 2014 r. badane podmioty posiadały 6,6 tys. wolnych miejsc pracy (o 85,7% więcej 

niż rok wcześniej) i głównie należały do sektora prywatnego – 92,0% oraz  były to jednostki duże 

skupiające ponad połowę (58,2%) wszystkich wolnych miejsc pracy. 

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty realizujące działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 1,5 tys. (tj. 22,5%) oraz informacji i komunikacji – 1,4 tys. (tj. 20,5%) 

wolnych miejsc pracy. Dużą gotowość przyjęcia nowych pracowników wykazywały także jednostki 

prowadzące działalność w zakresie, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 0,9 tys. (tj. 13,9%) 

wolnych miejsc pracy oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 0,8 tys. (tj. 12,6%). 

W większości sekcji w porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby wolnych miejsc 

pracy, w tym największy wzrost wystąpił w sekcjach: działalność związana z obsługą rynku nieruchomości  

(o 260,0%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 151,4%), zakwaterowanie  

i gastronomia (129,9%),  działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 114,9%). Znacznie mniejszą niż 

rok wcześniej liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność m.in. w sekcji 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodna i gorącą wodę (o 75,0%), edukacja 

(o 64,6%) oraz budownictwo (o 28,8%). 

W końcu grudnia 2014 r. najwięcej wolnych miejsc pracy oczekiwało na pracowników o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych. Dla specjalistów przeznaczonych było 2,1 tys., tj. 31,3% wolnych miejsc 

pracy. Najwięcej w podmiotach prowadzących działalność w sekcji informacja i komunikacja – 57,3% oraz 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 16,2% wolnych miejsc pracy. 

Wolne miejsca pracy były przeznaczone dla pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych.  

Na operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 1,4 tys. (20,9%), na robotników przemysłowych  

i rzemieślników oraz na pracowników usług i sprzedawców oczekiwało po 0,6 tys. (tj. 9,4%  

i 8,6% wolnych miejsc pracy). 

 

 

  

Wolne miejsca pracy według wybranych grup zawodów 

Stan w dniu 31 XII  
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NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 
 

W ciągu 2014 r. powstało 44,6 tys. nowych miejsc pracy (o 4,4% więcej niż przed rokiem), w tym 

90,9% w sektorze prywatnym. W jednostkach małych zostało utworzonych 41,1% nowych miejsc pracy, 

w dużych – 31,8%, a w jednostkach średnich – 27,1%. 

Nowe miejsca pracy tworzono przede wszystkim w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 24,6% ogółu nowo utworzonych miejsc pracy (głównie w jednostkach 

dużych), handlu; napraw pojazdów samochodowych – 22,0% (głównie w jednostkach małych), oraz 

budownictwo – 10,0% (głównie w jednostkach małych).  

Największy wzrost nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w sekcjach: pozostała działalność 

usługowa (210,1%), przetwórstwo przemysłowe (40,5%), edukacja (38,8%) oraz działalność finansowa 

i ubezpieczeniowa (o 25,2%). 

W ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy część z nich została niezagospodarowana. W końcu 

2014 r. było 2,0 tys. nowych miejsc jeszcze nieobsadzonych, w tym przede wszystkim w przetwórstwie 

przemysłowym – 0,7 tys. (36,8%), handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 0,3 tys. (14,0%) oraz 

w działalności profesjonalnej naukowej i technicznej – 0,2 tys. (tj. 9,6%). 

Ponad 33%, spośród wolnych nowo utworzonych miejsc pracy, to miejsca przeznaczone dla 

specjalistów. Znaczny odsetek stanowiły miejsca pracy dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń 

(23,5%), techników oraz innego średniego personelu (10,8%). 

 

 

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 
 

W 2014 roku zlikwidowano 26,5 tys. miejsc pracy (więcej o 10,1% niż przed rokiem), w tym najwięcej 

w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 7,0 

tys. (26,5%), przetwórstwa przemysłowego – 5,2 tys. (19,8%) i budownictwa – 3,9 tys. (14,6%). 

Zlikwidowane miejsca pracy w większości dotyczyły sektora prywatnego oraz podmiotów gospodarczych 

o najniższej liczbie pracujących. 

W jednostkach dużych najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w przetwórstwie przemysłowym – 2,4 tys. 

(31,9%). W jednostkach średnich większość miejsc pracy zlikwidowano w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 2,5 tys. (31,7%). 
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PODSUMOWANIE 
 

Wyniki badania popytu na pracę przeprowadzonego w 2014 r. wskazują, że: 

 Liczba nowych miejsc pracy oraz wolnych miejsc pracy była znacznie wyższa niż w roku 

poprzednim, 

 Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki małe, a najwyższy odsetek wolnych miejsc 

pracy obejmował działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz sekcji informacja 

i komunikacja, 

 Wolne miejsca pracy przeznaczone były głównie dla specjalistów oraz operatorów i monterów 

maszyn i urządzeń, 

 Bilans nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy był dodatni – utworzono o 18,1 tys. 

miejsc pracy więcej niż zlikwidowano (zwłaszcza w sektorze prywatnym),  

 Liczba nowo utworzonych miejsc pracy przewyższała liczbę zlikwidowanych w 17 sekcjach; 

największy dodatni bilans wystąpił w sekcji przetwórstwo przemysłowe –  przybyło 5,7 tys. 

stanowisk. Niekorzystny bilans odnotowano w 2 sekcjach, w tym największy w sekcji górnictwo 

i wydobywanie  – mniej o 374 stanowiska. 

 Biorąc po uwagę liczbę zlikwidowanych miejsc pracy, to ponad 30% dotyczyło sekcji handel; 

naprawa pojazdów samochodowych, a największa redukcja miejsc pracy dotyczyła jednostek 

małych. 
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TABL. 1. PRACUJĄCY ORAZ POPYT NA PRACĘ WEDŁUG SEKCJI PKD  

SEKCJE PKD 

a – 2013 

b – 2014 

Liczba 

jednostek 
Pracujący

1
 

Wolne miejsca pracy
1
 Miejsca pracy 

ogółem 

w tym 

nowo 

utworzone 

nowo 

utworzone 
zlikwidowane 

O G Ó Ł E M .........................................................  a 42598 855637 3576 789 42735 24087 

 b 47782 898401 6640 1984 44632 26520 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo ...........................................................  a 554 8081 13 - 291 249 

 b 604 8464 30 - 401 174 

Górnictwo i wydobywanie ......................................  a 123 20726 3 - 60 189 

 b 134 19988 5 - 46 420 

Przetwórstwo przemysłowe ...................................  a 5556 204851 832 141 7803 4736 

 b 5351 214981 1495 731 10965 5248 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
∆
 .....  a 89 9308 4 - 53 107 

 b 95 8024 1 - 23 178 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacja
∆
 ...................................  a 319 12394 35 - 517 295 

 b 348 13002 88 - 424 294 

Budownictwo .........................................................  a 5270 44796 274 - 3958 3180 

 b 5717 45792 195 - 4472 3881 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆ 
 ......  a 11961 133046 693 191 10719 5357 

 b 15177 137944 922 277 9839 7023 

Transport i gospodarka magazynowa ....................  a 2061 31642 283 5 1775 950 

 b 2312 34703 485 116 1842 803 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
 .............................  a 2163 25777 127 16 2242 1159 

 b 2427 26873 292 - 1637 619 

Informacja i komunikacja .......................................  a 852 14242 169 53 1990 394 

 b 989 16676 1358 509 2386 409 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .............  a 1141 29681 185 12 794 1095 

 b 1091 32705 286 49 994 454 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ..............................  a 1105 12699 15 - 409 569 

 b 958 13121 54 - 420 283 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 
 ...  a 3014 34382 389 209 4532 972 

 b 3873 57485 836 191 3991 2171 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆ 
 ..........  a 932 61219 127 56 2487 1260 

 b 1149 61126 130 5 1938 1565 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczna
 
 ............  a 508 35697 107 14 1254 691 

 b 531 36748 147 28 879 628 

Edukacja ...............................................................  a 3564 91420 164 72 1783 1129 

 b 3479 95207 58 19 2475 1322 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 
 ...................  a 1842 69750 94 20 1139 1197 

 b 1840 58480 160 30 773 501 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją  ..........................................................  a 586 10630 38 - 712 281 

 b 674 10631 35 4 454 150 

Pozostała działalność usługowa ............................  a 958 5296 24 - 217 277 

 b 1033 6451 63 25 673 397 

1 Stan w dniu 31 XII. 
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TABL. 2. WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG WIELKOŚCI JEDNOSTEK I SEKCJI PKD  
Stan w dniu 31 XII  

SEKCJE PKD Ogółem 

Z liczby ogółem 

sektor 
prywatny 

jednostki nowo utworzone 

duże średnie małe razem 
w tym 
sektor 

prywatny 

jednostki 

duże średnie małe 

O G Ó Ł E M ......................... 2013 3576 3139 2024 534 1018 789 699 384 96 309 

2014 6640 6107 3863 1404 1373 1984 1928 1415 236 333 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 

i rybactwo ...................................  30 29 1 6 23 - - - - - 

Przemysł .......................................  1589 1493 1054 320 215 731 730 568 28 135 

w tym przetwórstwo przemysło-

we ............................................  1495 1473 1044 239 212 731 730 568 28 135 

Budownictwo .................................  195 186 49 29 117 - - - - - 

Handel; naprawa pojazdów samo-

chodowych
∆ 

 ................................  922 922 222 442 258 277 277 90 187 - 

Transport i gospodarka magazy-

nowa ...........................................  485 446 160 76 249 116 116 5 - 111 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
 .....  292 254 42 98 152 - - - - - 

Informacja i komunikacja ...............  1358 1358 1011 329 18 509 509 508 1 - 

Działalność finansowa i ubezpie-

czeniowa .....................................  286 285 278 - 8 49 49 49 - - 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ......  54 44 20 34 - - - - - - 

Działalność profesjonalna, nauko-

wa i techniczna
 
 ...........................  836 802 719 - 117 191 182 164 - 27 

Administrowanie i działalność 

wspierająca
∆ 
 ...............................  130 130 68 - 62 5 5 5 - - 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabez-

pieczenia społeczna
 
 ...................  147 - 128 15 4 28 - 18 10 - 

Edukacja .......................................  58 25 30 6 22 19 14 8 - 11 

Opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna
 
 ........................................  160 70 78 19 63 30 21 - 9 21 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją  ...................  35 - 3 26 6 4 - - 1 3 

Pozostała działalność usługowa ....  63 63 - 4 59 25 25 - - 25 
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TABL. 3. WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG WIELKOŚCI JEDNOSTEK I ZAWODÓW  
Stan w dniu 31 XII  

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem 

Z liczby ogółem 

sektor 
prywatny 

jednostki nowo utworzone 

duże średnie małe razem 
w tym  
sektor 

prywatny 

jednostki 

duże średnie małe 

O G Ó Ł E M ......................... 2013 3576 3139 2024 534 1018 789 699 384 96 309 

2014 6640 6107 3863 1404 1373 1984 1928 1415 236 333 

Przedstawiciele władz publicz-

nych, wyżsi urzędnicy 

i kierownicy .................................  346 329 209 48 89 170 169 93 - 77 

w tym kierownicy do spraw:         -  

zarządzania i handlu ...................  182 174 50 47 85 93 92 16 - 77 

produkcji i usług ..........................  147 145 142 1 4 77 77 77 - - 

Specjaliści .....................................  2080 1915 1482 350 248 667 657 638 2 27 

w tym specjaliści do spraw:           

nauk fizycznych, matematycz-

nych i technicznych ..................  276 239 167 21 88 70 67 70 - - 

zdrowia .......................................  86 24 69 - 17 2 2 2 - - 

ekonomicznych i zarządzania .....  446 404 414 4 28 228 224 201 - 27 

technologii informacyjno- 

-komunikacyjnych .....................  1179 1174 802 321 56 351 350 350 1 - 

Technicy i inny średni personel......  535 426 383 91 61 214 179 157 33 24 

w tym średni personel do spraw 

biznesu i administracji ..............  240 211 199 32 9 62 49 44 10 8 

Pracownicy biurowi ........................  780 737 565 129 86 77 71 27 14 36 

w tym pracownicy obsługi klienta ...  658 654 494 78 86 70 67 20 14 36 

Pracownicy usług i sprzedawcy .....  572 521 201 223 148 122 121 78 44 - 

w tym sprzedawcy i pokrewni .........  308 308 134 162 12 121 121 77 44 - 

Robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy ..............................  623 583 348 217 58 160 159 86 16 58 

w tym robotnicy:           

budowlani i pokrewni 

(z wyłączeniem elektryków) ......  75 65 34 41 - 5 5 5 - - 

w przetwórstwie spożywczym, 

obróbce drewna, produkcji wy-

robów tekstylnych i pokrewni ....  141 141 71 70 - 8 8 8 - - 

Operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń ...................................  1385 1327 600 187 598 467 467 313 43 111 

w tym:           

operatorzy maszyn i urządzeń 

wydobywczych i przetwórczych ...  377 370 112 7 258 73 73 73 - - 

kierowcy i operatorzy pojazdów ..  642 605 187 115 340 136 136 4 21 111 

Pracownicy wykonujący prace 

proste .........................................  319 269 75 159 85 107 105 23 84 - 

w tym pracownicy wykonujący 

prace proste związane z przygo-

towywaniem posiłków ..................  38 36 2 36 - 2 - 2 - - 
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TABL. 4. NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY WEDŁUG WIELKOŚCI JEDNOSTEK I SEKCJI PKD  

SEKCJE PKD Ogółem 

Z liczby ogółem 

sektor jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M ....................................................... 2013 42735 4444 38291 16003 10686 16046 

2014 44632 4077 40555 14202 12074 18356 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................  401 45 356 42 100 259 

Przemysł ....................................................................  11458 233 11225 6029 2357 3072 

w tym przetwórstwo przemysłowe ............................  10965 56 10909 5880 2162 2923 

Budownictwo ..............................................................  4472 17 4455 262 1650 2560 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆ 
 ...........  9839 - 9839 1599 2292 5948 

Transport i gospodarka magazynowa .........................  1842 9 1833 494 595 753 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
 ..................................  1637 134 1503 178 237 1222 

Informacja i komunikacja ............................................  2386 41 2345 1316 580 490 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  994 - 994 624 91 279 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ...................................  420 82 338 50 147 223 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 
 .......  3991 117 3874 1551 510 1930 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆ 
 ...............  1938 - 1938 464 1160 314 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczna
 
 .................  879 879 - 683 186 10 

Edukacja ....................................................................  2475 1754 721 568 1428 479 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 
 ........................  773 423 350 264 345 164 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ..  454 334 120 69 209 176 

Pozostała działalność usługowa .................................  673 9 664 9 187 477 

 
 

 
TABL. 5. ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY WEDŁUG WIELKOŚCI JEDNOSTEK I SEKCJI PKD  

SEKCJE PKD Ogółem 

Z liczby ogółem 

sektor jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O G Ó Ł E M .......................................................2013 24087 2903 21184 8529 8299 7259 

2014 26520 2270 24250 7593 7779 11148 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................  174 12 162 13 24 137 

Przemysł ....................................................................  6140 227 5913 3075 1620 1445 

w tym przetwórstwo przemysłowe ............................  5248 28 5220 2423 1457 1368 

Budownictwo ..............................................................  3881 1 3880 577 1346 1958 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
∆ 
 ...........  7023 - 7023 561 2464 3998 

Transport i gospodarka magazynowa .........................  803 27 776 153 325 325 

Zakwaterowanie i gastronomia
∆
 ..................................  619 - 619 22 181 416 

Informacja i komunikacja ............................................  409 31 378 82 99 228 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  454 30 424 381 30 43 

Obsługa rynku nieruchomości
∆
 ...................................  283 84 199 58 161 64 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
 
 .......  2171 47 2124 199 311 1661 

Administrowanie i działalność wspierająca
∆ 
 ...............  1565 - 1565 1244 72 249 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczna
 
 .................  628 628 - 529 95 4 

Edukacja ....................................................................  1322 853 469 438 622 262 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
 
 ........................  501 226 275 225 202 74 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ..  150 103 47 35 69 46 

Pozostała działalność usługowa .................................  397 1 396 1 158 238 

 


