
  

 

INFORMACJE SYGNALNE 

30.04.2019 r. Popyt na pracę w województwie wielkopolskim 
w 2018 r. 

 

W 2018 r. w województwie wielkopolskim 
utworzono 79,4 tys. nowych miejsc pracy, 
a zlikwidowano 28,2 tys. Obie wartości były 
większe niż przed rokiem, wzrosła też 
przewaga miejsc nowo tworzonych nad 
likwidowanymi. Dodatni bilans odnotowano 
we wszystkich sekcjach, z wyjątkiem 
wytwarzania i zaopatrywania w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. W końcu IV kwartału podmioty objęte badaniem 
popytu na pracę oferowały łącznie 14,7 tys. wolnych miejsc, w tym 3,5 tys. nowo 
utworzonych. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki przetwórstwa 
przemysłowego i budownictwa, kierujące swą ofertę przede wszystkim do robotników 
przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz do 
specjalistów.  

 

Tablica 1.  Popyt na pracę – wybrane dane  

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2017 2018 

w tysiącach 2017=100 

Pracujący ogółem (stan w końcu IV kwartału) 1325,4 1396,5 105,4 

z liczby ogółem:     

kobiety 660,4 702,2 106,3 

niepełnosprawni 55,5 59,2 106,8 

Wolne miejsca pracy (stan w końcu IV kwartału) 13,8 14,7 106,1 

w tym nowo utworzone 2,6 3,5 135,3 

Miejsca pracy (w ciągu roku):    

nowo utworzone  75,1 79,4 105,8 

zlikwidowane  26,4 28,2 106,9 

 

Pracujący 

W IV kwartale 2018 r. reprezentacyjne badanie popytu na pracę1 w województwie wielkopol-
skim objęło 78,4 tys. podmiotów, tj. o 1,6% więcej niż przed rokiem. W badanej zbiorowości 
przeważały jednostki małe (o liczbie pracujących 9 i mniej), które stanowiły 70,0% całej zbio-
rowości. Ze względu na rodzaj działalności największy udział miały podmioty z trzech sekcji: 
handel; naprawa pojazdów samochodowych (30,9%), przetwórstwo przemysłowe (13,6%) oraz 
budownictwo (12,5%). Większość badanych podmiotów (92,1%) należała do sektora prywat-
nego. 

Liczba pracujących w jednostkach objętych badaniem w końcu IV kwartału 2018 r. wyniosła 
1396,5 tys., tj. o 5,4% więcej niż przed rokiem. Zdecydowana większość (81,1%) była zatrud-
niona w sektorze prywatnym. Ponad połowę wszystkich pracujących – 56,2% – zatrudniały 
jednostki duże (o liczbie pracujących 50 i więcej), 25,0% – jednostki średnie (o liczbie pracu-
jących od 10 do 49), a 18,8% – jednostki małe. 

                                                           
1 Realizowane z częstotliwością kwartalną na formularzu Z-05, na próbie podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających 
przynajmniej 1 osobę. 

W 2018 r. utworzono o 4,3 tys. 
nowych miejsc pracy więcej niż 
przed rokiem. Większa była 
również przewaga miejsc nowo 
tworzonych nad likwidowa-
nymi 

Ponad połowę ogółu pracują-
cych skupiały jednostki o licz-
bie pracujących 50 i więcej 

79,4 tys.  

nowo utworzonych  
miejsc pracy 
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Tablica 2.  Pracujący według sekcji PKD i wielkości jednostek w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

SEKCJE 
Ogółem 

W jednostkach 

dużych średnich małych 

w tysiącach 

OGÓŁEM  1396,5 785,2 349,1 262,3 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe 366,8 269,4 63,8 33,7 

Budownictwo 77,0 14,5 25,0 37,4 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych   369,8 200,2 89,7 79,9 

Transport i gospodarka magazynowa   107,1 55,1 32,1 20,0 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  40,3 11,7 9,7 18,9 

Administrowanie i działalność wspierająca   48,4 30,2 8,6 9,6 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

 
40,5 

 
32,0 

 
8,1 

 
 0,3 

Edukacja   133,9 65,0 60,0 8,9 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   65,4 42,5 11,9 10,9 

 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; na-
prawy pojazdów samochodowych (26,5% pracujących ogółem i 30,5% pracujących w jednost-
kach małych) oraz przetwórstwa przemysłowego (26,3% ogólnej liczby pracujących i 34,3% 
pracujących w jednostkach dużych), a także edukacji (9,6% pracujących ogółem i 17,2% pracu-
jących w jednostkach średnich). 

 

Wykres 1.  Struktura pracujących według sektorów własności i sekcji PKD w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Większość pracujących za-
trudniały jednostki zajmujące 
się handlem; naprawą pojaz-
dów samochodowych oraz 
przetwórstwem przemysło-
wym 
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W większości sekcji liczba pracujących zwiększyła się w stosunku do IV kwartału 2017 r. Naj-
większy przyrost pracujących odnotowano w sekcjach: transport i gospodarka magazynowa 
(o 14,0%), edukacja (o 10,4%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną i gorącą wodę (o 9,0%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 9,0%). Spadek 
liczby pracujących stwierdzono w pięciu sekcjach: obsłudze rynku nieruchomości (o 9,2%), 
górnictwie i wydobywaniu (o 6,1%), budownictwie (o 5,5%), zakwaterowaniu i gastronomii 
(o 3,4%) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (o 0,8%). 

Biorąc pod uwagę strukturę zawodową pracujących, w końcu IV kwartału 2018 r. w wojewódz-
twie wielkopolskim najliczniejszą grupę tworzyli pracownicy usług i sprzedawcy (17,4%), spe-
cjaliści (17,3%) oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (16,5%), natomiast najmniejszą – 
rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (0,2%). 
 

Tablica 3.  Pracujący według grup zawodów i wielkości jednostek w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

GRUPY ZAWODÓW 
Ogółem 

W jednostkach 

dużych średnich małych 

w tysiącach 

OGÓŁEM  1396,5 785,2 349,1 262,3 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  
urzędnicy i kierownicy 

 
104,3 

 
57,6 

 
22,5 

 
24,1 

Specjaliści 241,9 141,1 70,1 30,6 

Technicy i inny średni personel 99,6 58,7 24,6 16,3 

Pracownicy biurowi  188,5 96,7 45,6 46,1 

Pracownicy usług i sprzedawcy 242,8 139,0 53,5 50,3 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 3,3 1,5 0,9 0,9 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  229,7 132,2 51,9 45,7 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 173,8 95,0 51,6 27,2 

Pracownicy wykonujący prace proste 112,6 63,2 28,3 21,0 

 

Pracujący ze wszystkich głównych grup zawodów najczęściej byli zatrudnieni w jednostkach 
dużych. Wśród pracowników usług i sprzedawców dominowali zatrudnieni w sekcji handel; 
naprawa pojazdów samochodowych (77,9%). W przypadku specjalistów przeważali pracownicy 
zatrudnieni w edukacji (40,1%), ale dość licznie reprezentowani w tej grupie byli także pra-
cownicy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (12,8%) oraz przetwórstwa przemysłowego 
(10,2%). Dla większości robotników przemysłowych i rzemieślników miejscem pracy były jed-
nostki związane z przetwórstwem przemysłowym (67,2%) oraz budownictwem (15,3%). Dla 
pracowników biurowych najczęstszym miejscem zatrudnienia były jednostki prowadzące 
działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (30,4%), transportu i go-
spodarki magazynowej (16,0%) oraz przetwórstwa przemysłowego (15,5%). Operatorzy i mon-
terzy maszyn i urządzeń pracowali głównie w podmiotach związanych z przetwórstwem prze-
mysłowym (44,8%) oraz transportem i gospodarką magazynową (29,8%). Techników i inny 
średni personel zatrudniały przede wszystkim jednostki w przetwórstwie przemysłowym 
(22,9%), handlu; naprawach pojazdów samochodowych (18,0%) oraz opiece zdrowotnej i po-
mocy społecznej (16,0%). 

 

 

 

 

 

 

W strukturze zawodowej pra-
cujących najliczniejszą grupę 
stanowili pracownicy usług 
i sprzedawcy, zatrudnieni 
głównie w jednostkach w sek-
cji handel; naprawa pojazdów 
samochodowych 
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Wykres 2.  Struktura  pracujących według grup zawodów i płci w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem w IV kwartale 2018 r. nieco ponad połowę 
(702,2 tys., tj. 50,3%) stanowiły kobiety. Przed rokiem ich udział wynosił 49,8%. Większość kobiet 
była zatrudniona w sektorze prywatnym (74,3%) i w jednostkach dużych (58,1%). Ich miejsce 
pracy najczęściej stanowiły podmioty należące do sekcji: handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (32,5% ogółu pracujących kobiet), przetwórstwo przemysłowe (18,1%), edukacja (15,2%) 
oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (7,9%). Wśród kobiet najwięcej było pracowników 
usług i sprzedawców (26,2%), a także specjalistów (23,5%) oraz pracowników biurowych (15,8%). 
Mężczyźni najczęściej pracowali jako robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (26,4%) albo jako ope-
ratorzy i monterzy maszyn i urządzeń (20,9%). 
 

Tablica 4.  Pracujący według sekcji PKD w 2018 r. 

SEKCJE 

Według stanu na koniec kwartału Prze-
ciętna 
roczna I II III IV 

w tysiącach 

OGÓŁEM 1403,6 1393,6 1392,4 1396,5 1396,6 

w tym:       

Przetwórstwo przemysłowe 366,9 369,4 369,1 366,8 368,0 

Budownictwo 77,3 76,7 76,0 77,0 76,7 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych  375,6 367,1 367,5 369,8 370,0 

Transport i gospodarka magazynowa 106,5 106,8 104,5 107,1 106,2 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 42,3 41,2 39,1 40,3 40,7 

Administrowanie i działalność wspierająca  49,1 48,0 50,1 48,4 48,9 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

 
40,4 

 
40,6 

 
40,5 

 
40,5 

 
40,5 

Edukacja 131,7 128,7 133,6 133,9 132,0 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 67,1 68,7 66,1 65,4 66,8 
 
 
 
 
 

Kobiety najczęściej pracowały 
w zawodzie pracowników 
usług i sprzedawców bądź 
jako specjaliści, głównie 
w jednostkach sekcji handel; 
naprawa pojazdów samocho-
dowych 
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Przeciętna liczba pracujących w całym roku 2018 wyniosła 1396,6 tys. i była o 5,4% większa niż 
rok wcześniej. W ujęciu kwartalnym najwięcej pracujących odnotowano w końcu I kwartału. 
W strukturze zatrudnienia, podobnie jak w 2017 r., dominowały dwie sekcje – handel; naprawa 
pojazdów samochodowych (gdzie przeciętna roczna liczba pracujących wyniosła 370,0 tys., tj. 
26,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (368,0 tys., tj. 26,4%). 

 

Pracujące osoby niepełnosprawne 

Według wyników badania Z-05, w końcu IV kwartału 2018 r. wśród pracujących w województwie 
wielkopolskim było 59,2 tys. osób niepełnosprawnych (o 6,8% więcej niż przed rokiem), z tego 
zdecydowana większość (64,6%) była zatrudniona w jednostkach dużych. Pod względem rodzaju 
działalności podmiotów, najwięcej osób niepełnosprawnych było zatrudnionych w przetwórstwie 
przemysłowym (30,5%), a także w jednostkach zajmujących się administrowaniem i działalnością 
wspierającą (21,6%) oraz handlem i naprawą pojazdów samochodowych (16,4%). 

W skali roku największy wzrost liczby pracujących osób niepełnosprawnych (w liczbach bez-
względnych) zaobserwowano w podmiotach związanych z transportem i gospodarką magazy-
nową, gdzie w 2018 r. zarejestrowano o 1,1 tys. osób niepełnosprawnych więcej niż w poprzednim 
roku, a ponadto w jednostkach z sekcji: przetwórstwo przemysłowe – o 1,0 tys. więcej, działal-
ność profesjonalna, naukowa i techniczna – o 0,6 tys. więcej, handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych – o 0,3 tys. więcej oraz zakwaterowanie i gastronomia – o 0,3 tys. więcej. Najbardziej 
widoczny spadek dotyczył natomiast jednostek związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiec-
twem i rybactwem, gdzie pracowało – 0,2 tys. osób niepełnosprawnych mniej niż w 2017 r. 

Według stanu w końcu IV kwartału 2018 r., na stanowiskach specjalnie dostosowanych do po-
trzeb wynikających z niepełnosprawności pracowało 8,1 tys. osób niepełnosprawnych (o 25,1% 
mniej niż w końcu poprzedniego roku), głównie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (40,6%), 
administrowanie i działalność wspierająca (14,3%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (13,5%). 
Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, ich miejscem pracy były przede wszystkim jednostki 
duże (54,0%). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu IV kwartału 2018 r. zgło-
siło 3,2 tys. zakładów (przed rokiem 3,0 tys.), głównie prywatnych (87,1%), przede wszystkim 
z sekcji przetwórstwo przemysłowe (26,4% podmiotów zainteresowanych zwiększeniem zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (21,5%).  

W całym roku 2018 przeciętna liczba pracujących osób niepełnosprawnych wyniosła 59,2 tys., 
czyli podobnie jak w IV kwartale. Więcej pracujących niepełnosprawnych odnotowano 
w końcu II kwartału (64,0 tys. osób). Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wy-
nikających z niepełnosprawności w całym roku pracowało przeciętnie 8,7 tys. osób, najwięcej 
w II kwartale (12,2 tys. osób). Chęć zatrudnienia osób niepełnosprawnych w 2018 r. kwartalnie 
zgłaszało 3,4 tys. zakładów, przy czym w I kwartale popyt był większy i objął 4,3 tys. zakładów. 

 

Wolne miejsca pracy 

Na koniec IV kwartału 2018 r. wolne miejsca pracy zgłosiło 4,9 tys. podmiotów, czyli 6,3% 
wszystkich jednostek objętych badaniem Z-05 w tym kwartale (przed rokiem 6,2%). Jednostek 
zgłaszających wakaty było o 163 więcej niż w analogicznym kwartale poprzedniego roku. Naj-
częściej wolne miejsca oferowały podmioty małe (56,3% ogółu jednostek zgłaszających wa-
katy), wśród których najwięcej było jednostek z sekcji: handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych (26,1%), budownictwo (24,8%) i przetwórstwo przemysłowe (24,4%). 

Badane podmioty oferowały łącznie 14,7 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 6,1% więcej niż 
w IV kwartale 2017 r. Na 1 podmiot zgłaszający wakaty przypadały przeciętnie 3 wolne miejsca 
(przed rokiem 2,9). Najwięcej wolnych miejsc zgłosiły jednostki duże – 5,6 tys., tj. 38,5% (wo-
bec 5,3 tys., tj. 36,3%, w przypadku jednostek małych oraz 3,7 tys., tj. 25,2% – w jednostkach 
średnich). Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej miejsc oferowały jednostki z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe (31,4% wszystkich wakatów) oraz budownictwo (18,4%). Nieco 
mniejszy był odsetek wolnych miejsc zgłoszonych przez jednostki zajmujące się handlem; na-
prawą pojazdów samochodowych (13,1%), a także transportem i gospodarką magazynową 
(11,8%). 

Zgłoszono więcej wolnych 
miejsc pracy niż przed ro-
kiem. Najwięcej wakatów było 
w jednostkach przetwórstwa 
przemysłowego oraz budow-
nictwa 

Zwiększyła się liczba pracują-
cych osób niepełnospraw-
nych, a największy przyrost 
odnotowano w jednostkach 
sekcji transport i gospodarka 
magazynowa 
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Tablica 5.  Wolne miejsca pracy według sekcji PKD i wielkości jednostek w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

SEKCJE 
Ogółem 

W jednostkach 

dużych średnich małych 

w tysiącach 

OGÓŁEM  14,7 5,6 3,7 5,3 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe 4,6 2,5 0,6 1,5 

Budownictwo 2,7 0,1 0,9 1,7 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych   1,9 0,7 0,5 0,7 

Transport i gospodarka magazynowa   1,7 0,9 0,5 0,3 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  0,5 0,2 0,3 – 

Administrowanie i działalność wspierająca   1,0 0,2 0,2 0,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

 
0,3 

 
0,3 

 
0,0 

 
0,0 

Edukacja   0,1 0,1 0,1 – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   0,4 0,2 0,1 0,1 

 

W skali roku największy przyrost wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach związa-
nych z administrowaniem i działalnością wspierającą (o 0,8 tys. miejsc więcej niż w końcu 
2017 r.; ponad 5-krotny wzrost), handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 0,7 tys. 
miejsc, tj. o 54,8% więcej) oraz przetwórstwem przemysłowym (o 0,2 tys. miejsc, tj. o 5,5%, 
więcej). Zdecydowanie mniejszą niż w przed rokiem liczbą wolnych miejsc dysponowały jed-
nostki z sekcji budownictwo (o 1,2 tys. miejsc mniej niż w końcu IV kwartału 2017 r.; spadek 
o 31,1%).  

 

Wykres 3.  Wolne miejsca pracy  
    Stan w końcu kwartału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Największy przyrost wolnych 
miejsc pracy, w porównaniu 
z IV kwartałem 2017 r., zano-
towały jednostki związane 
z administrowaniem i działal-
nością wspierającą 
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W przekroju całego roku liczba wolnych miejsc pracy zgłoszona w IV kwartale – 14,7 tys. – była 
najmniejsza. Najwięcej wakatów zgłoszono w końcu II kwartału – 17,6 tys., przy przeciętnej 
rocznej w 2018 r. – 16,2 tys. i wobec średniej dla poprzedniego roku – 13,7 tys. miejsc.  

 

Wykres 4.  Struktura wolnych miejsc pracy według grup zawodów w IV kwartale 2018 r. 
    Stan w końcu kwartału 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z punktu widzenia kwalifikacji zawodowych, w końcu IV kwartału 2018 r. w województwie 
wielkopolskim najwięcej ofert kierowano do robotników przemysłowych i rzemieślników 
(5,7 tys. wolnych miejsc, tj. 38,6% ogółu wakatów), w tym zwłaszcza do robotników budowla-
nych i pokrewnych. Zapotrzebowanie na pracowników z tej grupy zawodowej zgłaszały przede 
wszystkim podmioty z sekcji przetwórstwo przemysłowe (49,4% ogółu wakatów dla grupy ro-
botnicy przemysłowi i rzemieślnicy) oraz budownictwo (41,1%). Wolne miejsca oczekiwały 
również na operatorów i monterów maszyn i urządzeń (2,7 tys. miejsc), głównie w jednostkach 
sekcji transport i gospodarka magazynowa (35,6%) oraz przetwórstwo przemysłowe (32,9%). 
Blisko 2 tys. ofert pracy (1,8 tys.) skierowano do specjalistów; oferty takie były składane 
przede wszystkim przez jednostki związane z handlem; naprawą pojazdów samochodowych 
(27,4%), opieką zdrowotną i pomocą społeczną (16,8%), przetwórstwem przemysłowym 
(13,6%) oraz działalnością profesjonalną, naukową i techniczną (12,0%). Nieobsadzone miej-
sca pracy, w liczbie 1,4 tys., oczekiwały na pracowników wykonujących prace proste; pracow-
ników z tej grupy zawodowej poszukiwały głównie podmioty z sekcji administrowanie i dzia-
łalność wspierająca (41,7%) oraz przetwórstwo przemysłowe (21,1%). Stosunkowo duże zapo-
trzebowanie (1,2 tys. wolnych miejsc) dotyczyło także pracowników biurowych; popyt zgła-
szały w tym przypadku głównie jednostki z sekcji transport i gospodarka magazynowa (31,2%) 
oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (17,1%).  

Na tle tendencji europejskich proces tworzenia miejsc pracy w Polsce przebiega nieco 
wolniej. Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy, pokazujący procentowy udział 
wolnych miejsc w ogólnej liczbie etatów (zagospodarowanych i wolnych) oferowanych przez 
gospodarkę, w 2018 r. wyniósł 1,2% wobec przeciętnej dla krajów Unii Europejskiej (EU28) 
kształtującej się na poziomie 2,2% (w obu przypadkach o 0,2 p.proc. wyżej niż w 2017 r.) oraz 
wobec 5,5% w Czechach (wzrost o 1,7 p.proc.) i 3,5% w Belgii (wzrost o 0,1 p.proc.). Pod 
względem wielkości tego odsetka w 2018 r. Polska wyprzedziła pięć krajów wspólnoty: Grecję 
(0,6%), Hiszpanię, Portugalię i Bułgarię (po 0,9%) – tak jak w poprzednim roku – oraz Irlandię, 
gdzie odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy pozostał na poziomie z 2017 r., gdy był 
taki sam jak w Polsce (1,0%). W 2018 r. podobny udział wolnych miejsc pracy jak w Polsce 
(1,2%) odnotowała Słowacja.  

W IV kwartale 2018 r. najwięk-
szy popyt dotyczył robotni-
ków przemysłowych i rze-
mieślników, w tym szczegól-
nie robotników budowlanych 
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Wykres 5.  Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy (średnie roczne)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Eurostat i GUS. 
 

W województwie wielkopolskim odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy kształtował 
się na poziomie zbliżonym do wielkości ogólnopolskiej i podobnie jak w kraju wykazywał 
tendencję wzrostową (w 2014 r. przeciętna roczna wartość wskaźnika wyniosła 0,48%, 
w 2015 r. – 0,63%, w 2016 r. – 0,78%, w 2017 r. – 1,02%, w 2018 r. osiągając 1,15%). Wskaźnik 
wyższy od średniej rocznej 2018 r. zanotowano w II i III kwartale (odpowiednio 1,24% i 1,23%). 
 

Tablica 6.  Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy według grup zawodów w 2018 r. 

GRUPY ZAWODÓW 

Według stanu na koniec kwartału Prze-
ciętna 
roczna I II III IV 

w % 

OGÓŁEM 1,08 1,24 1,23 1,04 1,15 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  
urzędnicy i kierownicy 

 
0,16 

 
0,36 

 
0,35 

 
0,21 

 
0,27 

Specjaliści 0,59 0,73 0,54 0,72 0,64 

Technicy i inny średni personel 0,87 1,08 0,80 0,80 0,89 

Pracownicy biurowi  0,43 0,63 1,02 0,66 0,68 

Pracownicy usług i sprzedawcy 0,92 0,82 0,62 0,37 0,68 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,15 0,18 1,14 0,93 0,59 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  2,47 2,89 2,74 2,41 2,63 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1,48 1,79 2,14 1,53 1,74 

Pracownicy wykonujący prace proste 1,24 0,92 0,93 1,20 1,07 
 

Biorąc pod uwagę przeciętny roczny poziom wskaźnika w różnych obszarach działalności 
gospodarczej, należy stwierdzić, że w 2018 r. stosunkowo najłatwiej o pracę było w budow-
nictwie, gdzie udział wolnych miejsc pracy w ogólnej liczbie etatów kształtował się na 
poziomie 4,20%, maksimum osiągając w II kwartale – 4,88%. W ujęciu grup zawodów wskaźnik 
wykorzystania wolnych miejsc pracy najwyższe wartości osiągnął wśród robotników 
przemysłowych i rzemieślników (średnio 2,63%; w II kwartale 2,89%).  

1 czerwca do 30 listopada 
2017 r. wzrost importu świń 
o 6,5% 

 

Największy odsetek wolnych 
miejsc pracy w ogólnej liczbie 
etatów (zagospodarowanych 
i wolnych) stwierdzono w bu-
downictwie 

Odsetek niewykorzystania 
wolnych miejsc pracy w woje-
wództwie wielkopolskim był 
zbliżony do wielkości ogólno-
polskiej i wykazywał tenden-
cję wzrostową 
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Nowo utworzone miejsca pracy 

W całym roku 2018 w województwie wielkopolskim utworzono łącznie 79,4 tys. nowych miejsc 
pracy, tj. o 4,3 tys. (o 5,8%) więcej niż przed rokiem. Zdecydowana większość miejsc (92,6%) po-
wstała w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych miejsc – 42,5% oferowały jednostki małe. Jed-
nostki duże wykreowały 29,5%, a średnie 28,1% ogółu nowych miejsc. Biorąc pod uwagę rodzaj 
działalności, wśród podmiotów tworzących nowe miejsca pracy w województwie wielkopolskim 
przeważały jednostki z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (29,9% ogółu nowych 
miejsc; przed rokiem 32,3%), przetwórstwo przemysłowe (19,5%; w 2017 r. 18,2%), budownictwo 
(12,8%; przed rokiem 9,3%), transport i gospodarka magazynowa (9,1%; w 2017 r. 11,7%) oraz edu-
kacja (7,3%; przed rokiem 5,9%). Największy przyrost miejsc pracy odnotowały jednostki budow-
lane, które zaoferowały o 3,2 tys. nowych miejsc więcej niż w 2017 r. (wzrost o 45,5%). Więcej no-
wych miejsc stworzyły też m.in. podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa prze-
mysłowego (o 1,8 tys. więcej; wzrost o 13,2%), edukacji (o 1,4 tys. więcej; wzrost o 31,0%) oraz za-
kwaterowania i gastronomii (o 1,1 tys. więcej; ponad dwukrotny wzrost). Mniej nowych miejsc 
pracy utworzyły w 2018 r. m.in. jednostki związane z transportem i gospodarką magazynową 
(o 1,5 tys. mniej niż w poprzednim roku; spadek o 17,1%), rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem 
i rybactwem (o 0,8 tys. mniej; spadek o 49,7%), administrowaniem i działalnością wspierającą 
(o 0,6 tys. mniej; spadek o 15,2%) oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 0,5 tys. 
mniej; spadek o 2,2%).  
 

Tablica 7.  Nowo utworzone miejsca pracya według sekcji PKD i wielkości jednostek w 2018 r. 

SEKCJE 
Ogółem 

W jednostkach 

dużych średnich małych 

w tysiącach 

OGÓŁEM  79,4 23,4 22,3 33,7 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe 15,5 6,3 3,7 5,5 

Budownictwo 10,2 0,5 2,4 7,3 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych   23,7 11,2 4,6 7,9 

Transport i gospodarka magazynowa   7,3 1,3 3,7 2,3 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2,8 0,4 0,4 2,0 

Administrowanie i działalność wspierająca   3,3 0,8 1,4 1,1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

 
0,7 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,0 

Edukacja   5,8 1,2 3,1 1,4 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   1,4 0,2 0,5 0,8 

a  W ciągu roku. 
 

Spośród wszystkich nowych miejsc pracy, utworzonych w 2018 r., w końcu grudnia do obsadzenia 
pozostawało 3,5 tys., czyli 4,4% wszystkich miejsc nowo utworzonych (w końcu 2017 r. nieobsa-
dzonych było 2,6 tys. miejsc, tj. 3,4%). Najwięcej było miejsc przeznaczonych dla pracowników 
wykonujących prace proste (0,7 tys. miejsc), robotników przemysłowych i rzemieślników (0,7 tys.) 
oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń (0,6 tys.). Przed rokiem, obok robotników prze-
mysłowych i rzemieślników oraz pracowników wykonujących prace proste, większe zapotrzebo-
wanie dotyczyło też pracowników usług i sprzedawców. Największą liczbą wolnych miejsc (spo-
śród nowo utworzonych) w końcu grudnia 2018 r. dysponowały jednostki prowadzące działalność 
w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (0,9 tys.), przetwórstwa przemysłowego 
(0,8 tys.), administrowania i działalności wspierającej (0,5 tys.), budownictwa (0,3 tys.) oraz trans-
portu i gospodarki magazynowej (0,3 tys.). 

 

 

 

 

W 2018 r. utworzono o 5,8% 
nowych miejsc pracy więcej 
niż przed rokiem. W skali roku 
liczba nowych miejsc najbar-
dziej zwiększyła się w jed-
nostkach budowlanych 

W końcu roku nieobsadzo-
nych pozostawało 3,5 tys. 
miejsc spośród ogółu nowo 
utworzonych, najwięcej 
w handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych 
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Zlikwidowane miejsca pracy 

W całym 2018 r. w województwie wielkopolskim zlikwidowano łącznie 28,2 tys. miejsc pracy, tj. 
o 6,9% więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej zredukowanych miejsc to etaty w małych jed-
nostkach (12,6 tys., tj. 44,9% ogółu zlikwidowanych miejsc; przed rokiem 53,4%).  
 

Tablica 8.  Zlikwidowane miejsca pracya według sekcji PKD i wielkości jednostek w 2018 r. 

SEKCJE 
Ogółem 

W jednostkach 

dużych średnich małych 

w tysiącach 

OGÓŁEM  28,2 6,5 9,0 12,6 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe 3,7 1,5 1,4 0,7 

Budownictwo 3,5 0,1 1,3 2,0 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych   7,5 2,5 1,2 3,9 

Transport i gospodarka magazynowa   4,4 0,4 2,5 1,5 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  1,5 0,1 0,1 1,3 

Administrowanie i działalność wspierająca   1,9 0,7 0,7 0,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  

 
0,3 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,0 

Edukacja   1,5 0,5 0,8 0,2 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna   0,5 0,1 0,1 0,4 

a  W ciągu roku. 
 

W ciągu roku najwięcej miejsc ubyło w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(7,5 tys., tj. 26,7%, z czego 3,9 tys. w jednostkach małych), transport i gospodarka magazynowa 
(4,4 tys., tj. 15,7%, w tym 2,5 tys. w jednostkach średnich), przetwórstwo przemysłowe (3,7 tys., tj. 
13,1%, w tym 1,5 tys. w jednostkach dużych) oraz budownictwo (3,5 tys., tj. 12,3%, w tym 2,0 tys. 
w jednostkach małych). 

 

Bilans miejsc pracy 

Bilans miejsc pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r. kształtował się korzystnie. Liczba 
utworzonych miejsc o 51,2 tys. przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów (przed rokiem 
o 48,7 tys.). Podobnie jak w poprzednim roku, dodatni bilans obserwowano we wszystkich sek-
cjach, z wyjątkiem wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą 
wodę (liczba zlikwidowanych miejsc pracy o 85 przewyższała liczbę miejsc nowo utworzonych 
w jednostkach tej sekcji).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2018 r. zlikwidowano o 6,9% 
miejsc pracy więcej niż przed 
rokiem. Największą redukcję 
etatów obserwowano w jed-
nostkach małych  

W 2018 r. zwiększyła się róż-
nica między liczbą miejsc 
nowo utworzonych i zlikwido-
wanych, a dodatni bilans 
miejsc pracy odnotowano we 
wszystkich sekcjach, z wyjąt-
kiem wytwarzania i zaopatry-
wania w energię elektryczną, 
gaz, parę wodną i gorącą 
wodę 
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Wykres 6.  Relacja miejsc pracy nowo utworzonych do zlikwidowanych według sekcji PKD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja miejsc nowo utworzonych do zlikwidowanych w 2018 r. wyniosła średnio 2,82 wobec 2,85 
rok wcześniej. Najkorzystniej relacja ta kształtowała się w przetwórstwie przemysłowym gdzie 
nowych miejsc było ponad 4-krotnie więcej niż zlikwidowanych (4,19 wobec 3,39 w 2017 r.), 
a także w górnictwie i wydobywaniu (4,04 wobec 1,24) oraz edukacji (3,95 wobec 4,37). 

 

 

 

 

 

 

 

W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy sekcji PKD, skróty oznaczając znakiem „”. 
Pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ 

 

 

 

http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/
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Arleta Olbrot-Brzezińska 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 345 

e-mail: a.olbrot-brzezinska@stat.gov.pl 

 poznan.stat.gov.pl 

 @Poznan_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Emilia Bogacka 
Dział Opracowań Zbiorczych  
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 355 

e-mail: e.bogacka@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Wojewódzkie Informatorium Statystyczne 
Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych 
tel: 61 2798 320, 61 2798 323 
e-mail: e.gruntmejer@stat.gov.pl 
e-mail: m.siniecka@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Popyt na pracę – publikacja roczna 

Popyt na pracę w IV kwartale 2018 r. 

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2017 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

BDL → Rynek pracy 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek pracy 

Statystyka wolnych miejsc pracy – Eurostat>Data>Database –Labour market –Job vacancy statistics 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Popyt na pracę  

Wolne miejsca pracy 

Nowo utworzone miejsca pracy 

Zlikwidowane miejsca pracy 
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