
 

Tabl. 1.  Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2014 r. 
        Stan w końcu kwartału  

SEKCJE 
Ogółem 

Wjednostkach 

dużych średnich  małych

w tys.
     

O g ó ł e m ................................................................ 1199,5  675,6  320,1  203,9 

w tym:           

Przetwórstwo przemysłowe ..................................... 332,8  248,5  54,6  29,7 

Budownictwo ........................................................... 67,8  15,3  25,0  27,6 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ....... 317,1  158,0  94,8  64,3 

Transport i gospodarka magazynowa ...................... 69,7  37,4  18,9  13,4 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .... 35,3  11,5  7,1  16,6 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ ........... 32,3  19,7  7,8  4,8 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
    obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .............. 41,0  32,9 

 
7,8  0,3 

Edukacja ................................................................... 118,7  48,7  61,7  8,3 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................... 57,8  38,0  11,1  8,7 
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POPYT  NA  PRACĘ  W  WOJEWÓDZTWIE  WIELKOPOLSKIM  W  2014  R. 
 

 

PRACUJĄCY 
 

W  IV kwartale 2014 r. reprezentacyjne badanie popytu na pracę w województwie wielkopolskim objęło 

64,1 tys. podmiotów, tj. o 3,3% mniej niż w III kwartale 2014 r., ale o 8,3% więcej niż w analogicznym okre‐

sie 2013 r. W badanej zbiorowości przeważały jednostki małe (tj. o liczbie pracujących 9 i mniej), które sta‐

nowiły 65,7%, czyli blisko dwie trzecie całej zbiorowości. Ze względu na rodzaj działalności największy udział 

w badaniu miały podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (31,6%), prze‐

twórstwo przemysłowe (14,3%) oraz budownictwo (11,9%). Większość badanych podmiotów (89,8%) nale‐

żała do sektora prywatnego.  

Według stanu w końcu IV kwartału 2014 r., liczba pracujących w jednostkach objętych badaniem wyniosła 

1199,5 tys., tj. o 1,8% mniej niż w poprzednim kwartale,  jednak o 7,4% więcej niż przed rokiem. Zdecydo‐

wana większość  (78,6%) była  zatrudniona w  sektorze prywatnym. Ponad połowę wszystkich pracujących 

(56,3%) zatrudniały jednostki duże (tj. o liczbie pracujących 50 i więcej), 26,7% – jednostki średnie (o liczbie 

pracujących od 10 do 49), a 17,0% – jednostki małe. 

 
 

 
 
 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w  zakresie: przetwórstwa przemy‐

słowego  (27,7% ogólnej  liczby pracujących; w  jednostkach dużych 36,8%), handlu; naprawy pojazdów sa‐

mochodowych (26,4%; w jednostkach małych 31,6%) oraz edukacji (9,9%; w jednostkach średnich 19,3%).  
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Tabl. 2.  Pracujący według grup zawodów i wielkości jednostek w IV  kwartale  2014  r. 
      Stan w końcu kwartału 

GRUPY ZAWODÓW 
Ogółem 

Wjednostkach 

dużych średnich  małych

w tys.
     

O g ó ł e m ............................................................ 1199,5  675,6  320,1  203,9 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  
     urzędnicy i kierownicy ......................................... 93,3  50,7 

 
20,6  22,0 

Specjaliści ................................................................. 204,0  115,7  66,0  22,3 

Technicy i inny średni personel ................................ 88,6  51,6  22,7  14,3 

Pracownicy biurowi ................................................. 149,8  71,9  42,7  35,1 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy .............. 208,3  123,6  49,4  35,2 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy .......................... 4,3  1,7  1,9  0,6 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ..................... 228,4  131,4  57,3  39,7 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ............... 134,6  77,9  34,0  22,8 

Pracownicy przy pracach prostych ........................... 88,3  51,1  25,4  11,8 
 

STRUKTURA  PRACUJĄCYCH  WEDŁUG  SEKCJI  W  IV  KWARTALE  2014  R. 
Stan w końcu kwartału 

 

 
 

 
 

W większości sekcji liczba pracujących zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2013 r. Największy przy‐

rost pracujących odnotowano w sekcjach: administrowanie  i działalność wspierająca  (o 19,5%),  transport 

i gospodarka magazynowa  (o 15,7%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych  (o 13,6%). Spadek 

liczby pracujących stwierdzono w 5 sekcjach, w tym największy dotyczył górnictwa i wydobywania (o 33,6%) 

oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,8%). 

Biorąc pod uwagę strukturę zawodową pracujących, w końcu IV kwartału 2014 r. w województwie wiel‐

kopolskim najliczniejszą grupę tworzyli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (228,4 tys., tj. 19,0%), pracow‐

nicy usług i sprzedawcy (208,3 tys., tj. 17,4%) oraz specjaliści (204,0 tys., tj. 17,0%). 

 

Robotnicy  najczęściej  byli  zatrudnieni w  jednostkach  dużych  (57,5%),  a miejscem  pracy  dla większości 

z nich  były  jednostki  związane  z  przetwórstwem  przemysłowym  (65,4%)  oraz  budownictwem  (14,8%). 

W przypadku specjalistów  jednostki duże skupiały 56,7%, a ze względu na rodzaj działalności w grupie tej 

przeważali pracownicy z sekcji edukacja (40,5%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13,0%). Wśród 

pracowników usług  i sprzedawców pracujący w  jednostkach dużych stanowili 59,4%, a najczęstszym miej‐

scem pracy były dla nich podmioty  zajmujące  się handlem; naprawą pojazdów  samochodowych  (76,9%). 

Technicy  i  inny średni personel skupieni w jednostkach dużych stanowili 58,3% całej grupy. Ze względu na 

rodzaj działalności najwięcej  techników pracowało w przetwórstwie przemysłowym  (23,8%), handlu;  na‐

prawie pojazdów samochodowych (19,3%), a także w jednostkach związanych z opieką zdrowotną i pomocą 

społeczną (15,4%). 
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STRUKTURA  PRACUJĄCYCH  WEDŁUG  WYBRANYCH  GRUP  ZAWODÓW  I  SEKCJI 

W  IV  KWARTALE  2014  R. 
Stan w końcu kwartału 

 

 
 

 

W ogólnej liczbie pracujących, objętych badaniem w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2014 r., 

nieco ponad połowę  (610,1 tys., tj. 50,9%) stanowiły kobiety. Przed rokiem  ich udział był trochę mniejszy 

i wynosił 49,7%. Większość pracujących kobiet była zatrudniona w sektorze prywatnym (71,5%) i w jednost‐

kach dużych (57,2%). Ich miejsce pracy najczęściej stanowiły podmioty należące do sekcji: handel; naprawa 

pojazdów  samochodowych  (33,3%  ogółu  pracujących  kobiet),  przetwórstwo  przemysłowe  (19,3%)  oraz 

edukacja (15,2%). Wśród kobiet najwięcej było pracowników usług i sprzedawców (26,7%), a także specjali‐

stów (22,7%) oraz pracowników biurowych (15,8%).  

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 
 

Na koniec IV kwartału 2014 r. wolne miejsca pracy zgłosiło 2721 podmiotów, czyli 4,2% wszystkich jedno‐

stek objętych badaniem Z‐05 w tym kwartale (w poprzednim kwartale odsetek takich podmiotów wyniósł 

3,5%, a przed rokiem 2,8%). Jednostek zgłaszających wakaty było o 1070 (o 64,8%) więcej niż w IV kwartale 

2013 r. Najczęściej wolne miejsca oferowały podmioty małe (56,3% ogółu jednostek zgłaszających wakaty), 

podczas gdy przed rokiem dominowały pod tym względem jednostki średnie. Wśród ogółu małych podmio‐

tów dysponujących wolnymi miejscami pracy najwięcej prowadziło działalność związaną z handlem; napra‐

wą  pojazdów  samochodowych  (40,6%),  budownictwem  (18,9%)  oraz  przetwórstwem  przemysłowym 

(11,6%). W końcu IV kwartału 2014 r. w badanych podmiotach było łącznie 6465 wolnych miejsc pracy, tj. 

o 1261 (o 24,2%) więcej niż w poprzednim kwartale i o 2401 (o 59,1%) więcej niż w IV kwartale 2013 r. Na 

1 jednostkę  zgłaszającą wakaty  przypadało  około  2,4 wolnych miejsc  (w  III  kwartale  2014  r.  2,2 miejsc; 

przed rokiem 2,5 miejsc). Najwięcej wolnych miejsc zgłosiły jednostki duże (36,9% wobec 34,6% w przypad‐

ku  jednostek  średnich  i 28,4% – małych), ale  ich przewaga była mniejsza niż w poprzednim  roku  (odpo‐

wiednio: 47,8% wobec 35,7%  i 16,4%). Biorąc pod uwagę  rodzaj działalności, najwięcej miejsc oferowały 

jednostki  sekcji handel; naprawa pojazdów  samochodowych  (37,2% wszystkich wakatów) oraz przetwór‐

stwo  przemysłowe  (25,2%).  Stosunkowo  dużo wolnych miejsc  zgłosiły  też  jednostki  budowlane  (10,9%) 

i transportowe (8,5%). 
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Tabl. 3.  Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w IV kwartale 2014 r. 
        Stan w końcu kwartału 

SEKCJE  Ogółem 
W tym nowo 

utworzone 

Z ogółem w jednostkach 

dużych średnich  małych
      

O g ó ł e m ............................................................ 6465  947  2388  2239  1838 

w tym:           

Przetwórstwo przemysłowe ................................ 1631  239  1293  160  178 

Budownictwo ........................................................ 702  106  65  123  514 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  ∆  ... 2407  398  295  1489  623 

Transport i gospodarka magazynowa ................... 548  68  222  221  105 
Działalność profesjonalna, naukowa  
    i techniczna ....................................................... 298  23  42 

 
113  143 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆  ....... 105  8  51  30  24 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
     obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .......... 185  6  169 

 
15  1 

Edukacja ................................................................ 54  2  38  16  – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................. 108  –  77  19  12 

 

 

W skali roku największy przyrost wolnych miejsc pracy odnotowano w handlu; naprawie pojazdów samo‐

chodowych (o 1116 miejsc więcej niż w końcu 2013 r.), a także w przetwórstwie przemysłowym (o 360 wię‐

cej), transporcie i gospodarce magazynowej (o 323 więcej) oraz budownictwie (o 301 więcej). 

 
WOLNE  MIEJSCA  PRACY   

Stan w końcu kwartału 
 
 

 
 

 

Z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych, w końcu grudnia 2014 r. najwięcej ofert kierowano do robot‐

ników przemysłowych  i rzemieślników  (1794 wolne miejsca, tj. 27,7%). Zapotrzebowanie na pracowników 

z tej  grupy  zawodowej  zgłaszały  przede wszystkim  podmioty  z  sekcji  przetwórstwo  przemysłowe  (55,6% 

ogółu wakatów dla grupy zawodowej „robotnicy przemysłowi  i rzemieślnicy”) oraz budownictwo  (32,5%). 

Wolne miejsca oczekiwały również na operatorów  i monterów maszyn  i urządzeń  (1057 miejsc stanowią‐

cych 16,3%), głównie w  jednostkach sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (39,4% ogółu wa‐

katów dla tej grupy zawodowej), transport  i gospodarka magazynowa (28,8%) oraz przetwórstwo przemy‐

słowe  (23,1%). Stosunkowo dużo ofert  skierowane było ponadto do pracowników przy pracach prostych 

(1034 miejsca,  tj. 16,0%), w przeważającej  liczbie  zgłoszonych przez  jednostki handlowe  (80,9%) oraz do 

pracowników biurowych  (968 miejsc, tj. 15,0%), również w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodo‐

wych  (49,6% ogółu wakatów dla  tej grupy  zawodowej). Nieco mniejsze niż w poprzednich okresach było 

natomiast  zapotrzebowanie  na  specjalistów  (690 miejsc,  tj.  10,7% wobec  13,2% w  III  kwartale  2014  r. 

i 15,8% w IV kwartale 2013 r.). 
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Tabl. 4.  Nowo utworzone miejsca pracy a według sekcji i wielkości jednostek w 2014 r. 

SEKCJE  Ogółem 
Wjednostkach 

dużych średnich  małych
     

O g ó ł e m ............................................................... 71783  25827  21431  24525 

w tym:         

Przetwórstwo przemysłowe .................................... 14459  7044  3788  3627 

Budownictwo .......................................................... 9149  418  2674  6057 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
∆  24552  13510  5467  5575 

Transport i gospodarka magazynowa ...................... 4733  1077  1983  1673 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ... 3059  333  458  2268 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ ........... 4871  1104  3133  634 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
    obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ............. 818  393 

 
411  14 

Edukacja .................................................................. 2949  593  1547  809 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................... 1085  169  326  590 
 

a  W ciągu roku. 

STRUKTURA  WOLNYCH  MIEJSC  PRACY  WEDŁUG  GRUP  ZAWODÓW  W  IV  KWARTALE  2014  R. 
Stan w końcu kwartału 

 

 
 

 

NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 
 

W całym roku 2014 w województwie wielkopolskim utworzono łącznie 71,8 tys. nowych miejsc pracy, czy‐

li o 17,8% więcej niż w 2013  r. Zdecydowana większość miejsc  (92,5%) powstała w  sektorze prywatnym. 

Najwięcej nowych miejsc oferowały jednostki duże (25,8 tys., tj. 36,0%). Jednostki małe wykreowały 34,2% 

ogółu nowych miejsc, a średnie 29,9%. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, wśród podmiotów tworzących 

nowe miejsca pracy w województwie wielkopolskim przeważały  jednostki z sekcji: handel; naprawa pojaz‐

dów  samochodowych  (34,2%  ogółu  nowych miejsc),  przetwórstwo  przemysłowe  (20,1%),  budownictwo 

(12,7%), administrowanie i działalność wspierająca (6,8%) oraz transport i gospodarka magazynowa (6,6%).  

 

 

W porównaniu  z  rokiem  2013 największy przyrost nowych miejsc pracy  zanotowały  jednostki  z  sekcji: 

administrowanie i działalność wspierająca (o 3603 miejsca więcej niż przed rokiem; blisko 4‐krotny wzrost), 

budownictwo  (o 2511 miejsc więcej; wzrost o 37,8%), przetwórstwo przemysłowe  (o 1365 miejsc więcej; 

wzrost o 10,4%), działalność profesjonalna, naukowa  i  techniczna  (o 1157 miejsc więcej; wzrost o 60,8%) 

oraz  handel;  naprawa  pojazdów  samochodowych  (o  1025 miejsc więcej; wzrost  o  4,4%). Mniej  nowych 

miejsc pracy oferowano m.in. w sekcjach administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabez‐

pieczenia społeczne (o 364 miejsc mniej niż w 2013 r.; spadek o 30,8%) oraz rolnictwo,  leśnictwo,  łowiec‐

two i rybactwo (o 222 miejsca mniej; spadek o 31,7%). 
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Tabl. 5.  Zlikwidowane miejsca pracy a według sekcji i wielkości jednostek w 2014 r. 

SEKCJE  Ogółem 
Wjednostkach 

dużych średnich  małych
     

O g ó ł e m................................................................ 35074  9808  12450  12816 

w tym:         

Przetwórstwo przemysłowe .................................... 6105  2799  1377  1929 

Budownictwo ........................................................... 5434  475  1960  2999 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
 ∆ ....... 8787  1088  4219  3480 

Transport i gospodarka magazynowa ...................... 1916  480  817  619 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .... 2198  788  309  1101 

Administrowanie i działalność wspierająca ∆ ........... 2845  860  1574  411 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
    obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ............. 387  148 

 
236  3 

Edukacja ................................................................... 1486  547  665  274 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................... 688  301  214  173 
 

a  W ciągu roku. 

Spośród wszystkich nowych miejsc pracy utworzonych w 2014 r., do obsadzenia w końcu grudnia pozo‐

stawało 1,3%, tj. 947 miejsc  (w końcu poprzedniego roku nieobsadzonych było 1001 miejsc stanowiących 

1,6% wszystkich nowo utworzonych w 2013 r.). Najwięcej miejsc przeznaczone było dla: pracowników usług 

i  sprzedawców  (340 miejsc),  robotników przemysłowych  i  rzemieślników  (184 miejsca) oraz  specjalistów 

(142 miejsca).  Przed  rokiem większe  zapotrzebowanie,  obok  specjalistów,  dotyczyło  techników  i  innego 

średniego  personelu  oraz  operatorów maszyn  i  urządzeń.  Ze względu  na  rodzaj  działalności,  największą 

liczbą wolnych miejsc (nowo utworzonych) w końcu grudnia 2014 r., podobnie jak przed rokiem, dyspono‐

wały jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (398 miejsc) 

oraz przetwórstwa przemysłowego (239 miejsc).  

 

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 
 

W całym 2014 r. w województwie wielkopolskim zlikwidowano łącznie 35,1 tys. miejsc pracy, o 4,1% wię‐

cej niż w  roku poprzednim. Redukcja miejsc pracy dotyczyła przede wszystkim  jednostek małych  (36,5% 

ogółu zlikwidowanych podmiotów; przed  rokiem 39,7%). Ze względu na  rodzaj działalności, w ciągu  roku 

najwięcej miejsc ubyło w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (8,8 tys., tj. 25,1%, z czego 

4,2 tys.,  czyli  48,0%  stanowiły  jednostki  średnie),  przetwórstwo  przemysłowe  (6,1  tys.,  tj.  17,4%, w  tym 

2,8 tys. – 45,8% w jednostkach dużych) i budownictwo (5,4 tys., tj. 15,5%, w tym 3,0 tys. – 55,2% w jednost‐

kach małych).  
 
 
 
 

 

 

Bilans miejsc pracy w województwie wielkopolskim w 2014 r. kształtował się pozytywnie. Liczba utworzo‐

nych  miejsc  o  36709  przewyższała  liczbę  zlikwidowanych  etatów,  a  dodatni  bilans  obserwowano  we 

wszystkich sekcjach, z wyjątkiem rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, górnictwa i wydobywania oraz 

wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Przed rokiem przewa‐

gę miejsc nowo utworzonych nad zlikwidowanymi obserwowano we wszystkich sekcjach, ale różnica była 

nieco mniejsza niż w 2014 r.  

Relacja miejsc nowo utworzonych do  zlikwidowanych wyniosła w  tym  czasie  średnio  2,05 wobec  1,81 

w 2013 r. Najkorzystniej relacja ta kształtowała się w sekcji działalność związana z kulturą, rozrywką i rekre‐

acją, gdzie nowych miejsc było 4‐krotnie więcej niż zlikwidowanych (w 2013 r. 1,65), ale także w sekcjach: 

dostawa wody; gospodarowanie  ściekami  i odpadami;  rekultywacja  (3,44 wobec 1,74 w 2013  r.), handel; 

naprawa pojazdów samochodowych  (2,79 wobec 2,70), transport  i gospodarka magazynowa  (2,47 wobec 

3,34) oraz przetwórstwo przemysłowe (2,37 wobec 1,56). 
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RELACJA  MIEJSC  PRACY  NOWO  UTWORZONYCH  DO  ZLIKWIDOWANYCH  WEDŁUG  SEKCJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRACUJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE 
 

Według  badania  Z‐05  przeprowadzonego  w  końcu  IV  kwartału  2014  r.,  wśród  pracujących 

w województwie wielkopolskim było 53,8  tys. osób niepełnosprawnych  (o 5,3% więcej niż w poprzednim 

kwartale  i  o  8,3%  więcej  niż  przed  rokiem),  z  tego  większość  była  zatrudniona  w  jednostkach  dużych 

(71,2%). Pod względem  rodzaju działalności podmiotów, najwięcej osób niepełnosprawnych było  zatrud‐

nionych w przetwórstwie przemysłowym  (33,1%), a  także w  jednostkach  zajmujących  się: administrowa‐

niem  i  działalnością  wspierającą  (15,9%),  handlem  i  naprawą  pojazdów  samochodowych  (13,8%)  oraz 

transportem i gospodarką magazynową (11,1%). 

Największy przyrost pracujących osób niepełnosprawnych obserwowano w transporcie i gospodarce ma‐

gazynowej, gdzie w 2014 r. zarejestrowano o 4936 osób więcej niż przed rokiem (blisko 6‐krotny wzrost), 

a także w handlu; naprawie pojazdów  samochodowych  (o  1270 osób niepełnosprawnych więcej; wzrost 

o 20,5%) oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 527 osób więcej; wzrost o 18,8%). Najbardziej wi‐

doczny spadek, w stosunku do 2013 r., dotyczył przetwórstwa przemysłowego, gdzie z grona pracujących 

ubyło 2056 osób niepełnosprawnych, co w ramach tej sekcji oznacza spadek o 10,3%. Mniej osób niepełno‐

sprawnych  niż  przed  rokiem  pracowało  też  m.in.  w  jednostkach  związanych  z  administrowaniem 

i działalnością wspierającą (o 633 osoby mniej; spadek o 6,9%) oraz zakwaterowaniem i gastronomią (o 228 

osób mniej; spadek o 22,7%).  

Według stanu w końcu IV kwartału 2014 r., na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wyni‐

kających  z niepełnosprawności w województwie wielkopolskim pracowało 12,7  tys. osób niepełnospraw‐

nych (o 65,4% więcej niż w końcu 2013 r.), głównie w przetwórstwie przemysłowym (32,6%) oraz transpor‐

cie  i gospodarce magazynowej (28,9%), a biorąc pod uwagę wielkość podmiotów – w  jednostkach dużych 

(80,0%). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu  IV kwartału 2014 r. zgłosiły 3183 

zakłady  (przed rokiem 2858), głównie prywatne (2822), przede wszystkim z sekcji handel; naprawa pojaz‐

dów samochodowych (1454 podmioty) oraz przetwórstwo przemysłowe (539 podmiotów). 

 

PODSUMOWANIE 
 

Analiza wyników badania popytu na pracę w województwie wielkopolskim w  IV kwartale 2014 r., w od‐

niesieniu do analogicznego okresu 2013 r., prowadzi do następujących wniosków: 

 najczęściej z ofertą wolnych miejsc zgłaszały się małe podmioty, podczas gdy w 2013 r. częściej były 

to jednostki średnie,  
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 najwięcej wolnych miejsc pracy w ujęciu bezwzględnym nadal oferowały jednostki duże, ale udziały 

poszczególnych grup podmiotów, wyznaczonych według kryterium wielkości, były znacznie bardziej 

zbliżone niż przed rokiem, 

 większość miejsc pracy  zapewniały  jednostki  sektora prywatnego,  a wśród podmiotów  zgłaszają‐

cych wakaty wciąż dominowały jednostki sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, 

 podobnie jak przed rokiem, najwięcej ofert pracy było skierowanych do robotników przemysłowych 

i rzemieślników, ale zgłaszane zapotrzebowanie dotyczyło również operatorów i monterów maszyn 

i urządzeń, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników biurowych, 

 w całym roku najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach sekcji handel; naprawa po‐

jazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe, natomiast największy przyrost nowych 

miejsc zanotowano w administrowaniu i działalności wspierającej, 

 najczęściej nowe miejsca pracy tworzyły jednostki duże oraz małe, ale udział jednostek średnich nie 

odbiegał znacząco od udziałów pozostałych grup podmiotów, 

 największa redukcja miejsc pracy dotyczyła  jednostek małych, a z punktu widzenia rodzaju działal‐

ności – podmiotów z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemysło‐

we i budownictwo, 

 liczba nowo utworzonych miejsc pracy przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów, a dodatni bilans 

dotyczył większości sekcji PKD (przed rokiem wszystkich sekcji), 

 najwięcej  osób  niepełnosprawnych  pracowało w  jednostkach  przetwórstwa  przemysłowego  oraz 

administrowania  i działalności wspierającej, a największy wzrost  zatrudnienia  takich osób, w po‐

równaniu z 2013 r., zanotowały  jednostki transportu  i gospodarki magazynowej, handlu; naprawy 

pojazdów samochodowych oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, 

 na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności praco‐

wało więcej osób niepełnosprawnych niż w końcu 2013 r. Większość z nich, podobnie jak przed ro‐

kiem,  znalazła  pracę w  przetwórstwie  przemysłowym,  ale  także w  jednostkach  zajmujących  się 

transportem i gospodarką magazynową.  
 

 

 

 

 

 

*** 
PODSTAWOWE ZASADY METODOLOGICZNE 
 
 
 

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z‐05, prowadzone  jest w ramach programu badań 
statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 
1 lub więcej osób. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną. 
Celem badania jest uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli liczby 

pracujących, wolnych miejsc pracy według  zawodów, a  także  liczby nowo utworzonych  i  zlikwidowanych 
(w okresie sprawozdawczym) miejsc pracy. 
Popyt  na  pracę  –  to  miejsca  pracy,  które  oferuje  gospodarka  w  określonych  warunkach  społeczno‐ 

‐ekonomicznych: 
1) zagospodarowane, określane aktualną liczbą pracujących, 
2) wolne. 

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

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

Prezentowane informacje zostały przedstawione przy uwzględnieniu podmiotów klasyfikowanych według 
kryterium liczby pracujących i obejmują podmioty: 

 małe – o liczbie pracujących do 9, 

 średnie – o liczbie pracujących od 10 do 49, 
 duże – o liczbie pracujących 50 i więcej. 

 

W badaniu popytu na pracę zastosowano Klasyfikację Zawodów i Specjalności, wprowadzoną na podsta‐
wie  rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki  Społecznej  z dnia 27  kwietnia 2010  r. w  sprawie  klasyfikacji 
zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (jednolity tekst Dz. U. 2014, poz. 
537).  
 

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, opracowanej na podstawie 
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej (NACE Rev. 2), wprowadzonej roz‐
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251, poz. 1885 z późniejszymi zmianami). 
W stosunku do obowiązującej klasyfikacji zastosowano skróty nazw niektórych sekcji. W tablicach i na wy‐

kresach  skrócone  nazwy  zostały  oznaczone  znakiem  „Δ”.  Zestawienie  zastosowanych  skrótów  i  pełnych 
nazw podaje się poniżej: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego. 
 

 
 
 
 
 
Opracowanie: Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych – Dział Opracowań Zbiorczych. 

skrót  pełna nazwa

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

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

   

Dostawa wody; gospodarowanie  
ściekami i odpadami; rekultywacja 

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

   

Handel; naprawa pojazdów samocho‐
dowych 

Handel  hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle

   

Zakwaterowanie i gastronomia  Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
   

Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
   

Administrowanie i działalność
wspierająca 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca


