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 Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym  

i niezrealizowanym, czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów  

i wymaganego poziomu wykształcenia oraz o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy  

w okresie sprawozdawczym. 

Badania popytu na pracę, tj. liczby miejsc pracy oferowanych przez pracodawców jako 

jednego z elementów kształtowania rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny prowadzi od 

1995 r. W 2005 r. zmieniono formułę tego badania, dostosowując je do wymagań Eurostatu 

tak, aby je ujednolicić pod względem treści i metody we wszystkich krajach unijnych 

(zwiększono częstotliwość, zmieniono zakres przedmiotowy i podmiotowy badania). Od  

2005 r. badanie przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną i obejmuje podmioty 

zaliczane do wszystkich rodzajów działalności. 

 Począwszy od 2007 r. rozszerzony został zakres podmiotowy badania – objęto nim 

również podmioty małe, czyli o liczbie pracujących poniżej 10 osób. Badanie jest prowadzone 

metodą reprezentacyjną, tzn. jednostki do badania są wybierane w drodze losowania. Dobór 

jednostek do badania zapewnia reprezentację dla poszczególnych sektorów własności oraz 

sekcji PKD*. 
 

                                                 
* Od 2010 r. dane w prezentuje się w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), opracowanej na podstawie 
Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Europejskiej – Statistical Classification of Economic 
Activities in the European Community – NACE Rev. 2. PKD 2007 wprowadzona została z dniem 1 stycznia 2008 r. 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz.1885), w miejsce stosowanej dotychczas 
klasyfikacji PKD 2004. Zmiany klasyfikacji wynikają z potrzeby harmonizacji statystyk gospodarczych w ramach Unii Europejskiej 
i zgodności z obowiązującymi standardami na poziomie światowym oraz potrzeby uwzględnienia nowych rodzajów działalności, 
które pojawiły się w gospodarce w ciągu ostatnich lat. 
Wprowadzone zmiany w klasyfikacji PKD 2007 w stosunku do klasyfikacji PKD 2004 wynikają przede wszystkim ze zmian 
zakresowych, polegających na wprowadzeniu nowych grupowań rodzajów działalności (uwzględnienie nowych, podział lub 
agregacja dotychczasowych), a także na przesunięciach rodzajów działalności pomiędzy poszczególnymi poziomami 
klasyfikacyjnymi. 
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PRACUJĄCY 
 
 

 W IV kwartale 2009 roku badaniem popytu na pracę objęto 34241 jednostek, wśród 

których 13,2% należało do sektora publicznego. Podmioty duże stanowiły 9,8%, średnie – 

24,4%, natomiast małe – 65,8% analizowanej zbiorowości. 

 Najliczniejszą grupę stanowiły podmioty należące do sekcji handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli – 30,8% oraz przetwórstwo 

przemysłowe – 21,8%, wśród których jednostki należące do sektora prywatnego stanowiły 

odpowiednio 99,9% i 99,6%. Stosunkowo liczną grupę tworzyły również podmioty skupione 

w sekcjach: budownictwo (9,3% badanej populacji), edukacja (7,7%) oraz działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna (5,3%). 

 W jednostkach biorących udział w badaniu, w końcu IV kwartału 2009 r. liczba 

pracujących wyniosła 688,0 tys., z czego 211,4 tys. (30,7%) pracowało w jednostkach sektora 

publicznego, a 476,6 tys. (69,3%) – w sektorze prywatnym. Ponad 55% pracujących 

zatrudnionych było w jednostkach dużych, 24,6% w średnich, a 19,9% w małych. 

 Najwięcej pracujących skupiały sekcje: przetwórstwo przemysłowe – 26,7%, handel 

hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli – 19,5% oraz edukacja – 

11,4%. 

 W sektorze publicznym dominowali zatrudnieni w: edukacji – 34,8% ogółu pracujących 

w tym sektorze, ochrony zdrowotnej i pomocy społecznej – 19,7% oraz administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 14,5%, 

w sektorze prywatnym w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 37,4% ogółu pracujących 

w tym sektorze, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli – 

28,1% oraz  budownictwo – 8,6%. 

 W końcu IV kwartału 2009 r., najliczniejszą grupę zawodową wśród pracujących 

stanowili specjaliści – 19,0% ogółu pracujących oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 

18,1%.  
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STRUKTURA PRACUJĄCYCH WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ZAWODÓW1 
Stan w końcu IV kwartału 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów  
i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2004, nr 265, poz. 2644). 

 

 

 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 

 

 

 Spośród jednostek objętych badaniem w końcu IV kwartału 2009 r. wolnymi miejscami 

pracy dysponowało 3,9% ogółu, z czego 84,3% to jednostki sektora prywatnego. Wśród 

zakładów dysponujących wolnymi miejscami pracy dominowały jednostki małe, stanowiąc 

50,1% ogółu podmiotów posiadających wolne miejsca pracy, mniej było jednostek średnich 

i dużych - odpowiednio  28,4% i 21,5%. 

 Pod koniec IV kwartału 2009 odnotowano 3,8 tys. wolnych miejsc pracy - niemalże 

o 1,5 tys. mniej niż przed rokiem. Koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym – 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy przy pracach prostych

Pracownicy biurowi

Technicy i inny średni personel

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Specjaliści

6,9% 18,1%12,2% 11,9% 11,4%10,8%

0,1%

9,6%19,0%
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84,1% wszystkich wolnych miejsc pracy. Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki 

duże – 42,7% ogółu, mniej małe, a najmniej średnie (odpowiednio 36,0% i 21,3%).  

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące 

działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego –31,7% – jest to o ponad 1/3 mniej niż 

w końcu IV kwartału 2008 r. Licznymi wolnymi miejscami pracy dysponowały także podmioty 

gospodarcze należące do sekcji handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych i motocykli – 28,3% ogółu wolnych miejsc. W ramach sekcji przetwórstwo 

przemysłowe – najwięcej wolnych miejsc zaoferowały zakłady zajmujące się produkcją 

odzieży,  wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych oraz produkcją wyrobów z pozostałych 

mineralnych surowców niemetalicznych. 

 

 
 

Tabl. 1  WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG SEKCJI, SEKTORÓW WŁASNOŚCI  
 I WIELKOŚCI JEDNOSTEK W 2009 R. 

Sektor Jednostki według wielkości 
Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe    WYSZCZEGÓLNIENIE 

stan w końcu IV kwartału 

Ogółem .............................. 3769 600 3169 1609 803  1357

    w tym:  

Przetwórstwo  
 przemysłowe ................... 1195 4 1191 763 266  166

Budownictwo ...................... 387 2 385 39 31  317

Handel hurtowy 
i detaliczny; naprawa 
pojazdów 
samochodowych  
i motocykli ........................... 1068 5 1063 231 275  562

Transport i gospodarka 
 magazynowa ................... 177 85 92 109 1  67

Działalność 
 ubezpieczeniowa  
 i finansowa ...................... 9 - 9 9 -  -
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Tabl. 1  WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG SEKCJI, SEKTORÓW WŁASNOŚCI  
 I WIELKOŚCI JEDNOSTEK W 2009 R. dok. 

Sektor Jednostki według wielkości 
Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe    WYSZCZEGÓLNIENIE 

stan w końcu IV kwartału 

Działalność związana  
 z obsługą rynku  
 nieruchomości ................ 38 14 24 7 27  4

Administracja Publiczna  
 i obrona narodowa,      
 obowiązkowe  
 zabezpieczenia  
 społeczne ........................  38 14 24 7 27  4

Edukacja.............................. 146 146 - 113 31  2

Ochrona zdrowotna 
 i pomoc społeczna........... 84 75 9 36 37  11

Pozostała działalność 
  usługowa ......................... 194 172 22 111 63  20

 

Najwięcej wakatów pod koniec IV kwartału 2009 r. czekało na robotników 

przemysłowych i rzemieślników (30,1% wszystkich wolnych miejsc) oraz na specjalistów 

(13,8%), techników i inny średni personel (13,0%) a także operatorów i monterów maszyn 

i urządzeń (12,8%). 

 
 

STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ZAWODÓW 
Stan w końcu IV kwartału 2009 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń

Pracownicy przy pracach prostych

Pracownicy biurowi

Technicy i inny średni personel

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Specjaliści

13,8% 30,1%8,7% 9,9% 10,1%12,8%

1,6%

13,0%
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Tabl. 2  WOLNE MIEJSCA PRACY WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ZAWODÓW1. 

2008 2009 
GRUPY ZAWODÓW 

stan w końcu IV kwartału  

Ogółem ......................................................... 5175  3769 

 w tym:   

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi    

urzędnicy i kierownicy ................................           84  59 

Specjaliści ......................................................         655  521 

Technicy i inny średni personel ......................         433  492 

Pracownicy biurowi.........................................         584  327 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy....         626  372 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ............       1622  1133 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .....         746  482 

Pracownicy przy pracach prostych .................         424  383 
1 Rozporządzenie Ministra …,op. cit. 

 

Z punktu widzenia struktury kwalifikacyjno-zawodowej pracowników – zdecydowanie 

najwięcej wolnych miejsc pracy odnotowano dla osób z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym (41,1%). Osobom z wykształceniem średnim zawodowym oferowano 20,5% 

ogółu wolnych miejsc, z wykształceniem wyższym 15,4%, natomiast z wykształceniem 

średnim ogólnokształcącym – 12,8%. 
 
 
 

STRUKTURA WOLNYCH MIEJSC PRACY WEDŁUG WYMAGANEGO 
DLA STANOWISKA POZIOMU WYKSZTAŁCENIA 

Stan w końcu IV kwartału 2009 r. 

  

 

 

 

 

 

 

Wyższe

Zasadnicze zawodowe

Średnie ogólne

Podstawowe

Średnie zawodowe

15,4% 5,8%12,8% 41,1% 4,4%20,5%
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NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

 

 W ciągu całego 2009 r. powstało 44,7 tys. nowych miejsc pracy, z czego zdecydowana 

większość w sektorze prywatnym – 89,7%. Na jednostki duże przypadło 43,5% nowo 

utworzonych miejsc pracy, na średnie – 25,9%, a na małe – 30,6%. Zlikwidowano przy tym 

36,3 tys. miejsc pracy, z których 89,0% to miejsca obsadzone dotąd w sektorze prywatnym.  

 Nowe miejsca pracy w całym 2009 r. powstawały przede wszystkim w przetwórstwie 

przemysłowym – 32,3% miejsc (głównie w dziale zajmującym się produkcją wyrobów 

z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych), w jednostkach zajmujących się 

handlem hurtowym i detalicznym; naprawą pojazdów samochodowych i motocykli – 24,0% 

oraz budownictwie – 17,4% miejsc. Miejsca pracy likwidowano głównie w przetwórstwie 

przemysłowym – 38,4% ogółu zlikwidowanych miejsc, handlu hurtowym i detalicznym; 

naprawie pojazdów samochodowych i motocykli – 18,1% oraz w budownictwie – 16,2%. 

 
 
 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  
WEDŁUG WYBRANYCH SEKCJI 

W 2009 ROKU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 4 6 8 10 12 14 16 tys.

Przetwórstwo przemysłowe

Budownictwo

Handel hurtowy i detaliczny; naprawa
pojazdów samochodowych i motocykli

Transport i gospodarka magazynowa

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Edukacja

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Nowo utworzone

Miejsca pracy:

Zlikwidowane
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 Pod koniec 2009 roku nowo utworzonych wolnych miejsc pracy pozostało 855. 

Zdecydowanie najwięcej  miejsc pozostało do obsadzenia w sekcji handel hurtowy 

i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych i motocykli (44,1% ogółu nowo utworzonych 

wolnych miejsc), następnie w sekcji przetwórstwo przemysłowe – 32,3%.  

 

 Do obsadzenia, jako wolne, pozostały głównie miejsca pracy przeznaczone dla 

pracowników biurowych (185 miejsc), techników i innego średniego personelu (168) oraz 

robotników przemysłowych i rzemieślników (141) i specjalistów (135 miejsc).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację sygnalną opracowano na podstawie sprawozdania Z-05 

 „Badanie popytu na pracę” za I ,II, III i IV kwartał 2008 i 2009 r. 
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