
Badanie popytu na pracę w województwie lubelskim jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego 

programu badań statystycznych. Dane na ten temat pochodzą z badania GUS na formularzu o symbolu Z-05. 

Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Badanie 

realizowane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, która umożliwia 

uogólnianie wyników badania na wszystkie podmioty gospodarki narodowej (populacja generalna). 

Badania popytu na pracę Główny Urząd Statystyczny prowadzi od 1995 r. Formułę badania zmieniono 

w 2005 r., dostosowując ją do wymagań Eurostatu tak, aby ujednolicić to badanie pod względem treści  

i metody we wszystkich krajach unijnych (zwiększono częstotliwość, zmieniono zakres przedmiotowy  

i podmiotowy badania). 

Popyt na pracę – jest określany przez liczbę miejsc pracy, które oferuje gospodarka w określonych 

warunkach społeczno – ekonomicznych. 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 – jednostki małe, 

 10 do 49 osób – jednostki średnie, 

 powyżej 49 osób – jednostki duże. 

Przez popyt na pracę rozumiemy: 

 zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących, 

 wolne miejsca pracy. 

Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo 

utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 

 miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone, 

 pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

 w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego 

przyjęcia tych osób. 

Nowo utworzone miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian organizacyjnych, 

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

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

zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy. 
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Wyniki badania obejmującego II kwartał 2014 r. były reprezentatywne w województwie lubelskim dla 

26,7 tys. jednostek sprawozdawczych (w kraju 650,0 tys.). Spośród wszystkich jednostek uczestniczących  

w badaniu 17,0% należało do sektora publicznego, a 83,0% do sektora prywatnego (w kraju 11,3% i 88,7%). 

Jednostki duże stanowiły 11,0%, średnie – 30,1%, natomiast małe – 58,9% grupy badanej. 

Tabl. 1.   Pracujący według sekcji i wielkości jednostek 

Stan na koniec II kwartału 2014 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże średnie małe  

OGÓŁEM  .............................................................  480045 215219 185986 78840 

w tym:     

przetwórstwo przemysłowe  ................................  81485 60432 12170 8883 

budownictwo  .......................................................  80385 8600 60902 10883 

handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ....  77601 18764 32950 25887 

transport i gospodarka magazynowa  ...................  23055 11039 6456 5560 

zakwaterowanie i gastronomia ∆ ..........................  8436 864 4306 3266 

informacja i komunikacja  ...................................  3313 1724 666 923 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa ...........  10007 7293 1970 744 

obsługa rynku nieruchomości ∆ ............................  6152 3048 1730 1374 

działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna  ........................................................  9876 2814 1817 5245 

administrowanie i działalność wspierająca ∆ .......  4752 2307 1248 1197 

administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ...........  26836 18910 7716 210 

edukacja  ..............................................................  72948 29229 38802 4917 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna  .................  43594 31719 7321 4554 

działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ...........................................................  6097 2227 2200 1670 

pozostała działalność usługowa  ..........................  2165 61 216 1888 

Najliczniejszą grupę stanowiły jednostki należące do sekcji handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (32,6%), edukacja (12,1%) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,0%). W sekcjach handel; 

naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe dominowały jednostki należące do 

sektora prywatnego (odpowiednio 100,0% i 99,8%), natomiast w sekcji edukacja – jednostki sektora 

publicznego (78,9%). 

 

Struktura pracujących 

według wybranych sekcji i zawodów 

Stan na koniec II kwartału 2014 r. 
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 Według stanu na koniec II kwartału 2014 r. liczba pracujących wynosiła 480,0 tys. osób (w kraju 

11131,8 tys. osób). Prawie dwie trzecie osób (65,5%) była zatrudniona w sektorze prywatnym, zaś pozostałe 

(34,5%) w sektorze publicznym (w kraju 71,5% i 28,5%). W jednostkach dużych zatrudnionych było 44,8% 

pracujących, w średnich 38,7%, a w małych 16,4%. 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w sekcjach: przetwórstwo 

przemysłowe (17,0%), budownictwo (16,7%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (16,2%). 

Wśród pracujących w województwie lubelskim 10,8 tys. stanowiły osoby niepełnosprawne, większość  

z nich (65,8%) była zatrudniona w jednostkach dużych. Ponad połowa osób niepełnosprawnych (61,9%) pra-

cowała w sektorze prywatnym. Najwięcej niepełnosprawnych pracowało w sekcjach: przetwórstwo przemy-

słowe (26,6%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (15,4%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społecz-

na (13,6%). Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pra-

cowało 1,4 tys. osób niepełnosprawnych, z czego zdecydowana większość (72,6%) była zatrudniona w jed-

nostkach dużych, natomiast według sekcji najwięcej pracowało w przetwórstwie przemysłowym (59,7%). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu II kwartału 2014 r. zgłosiło 

1197 zakładów w województwie, były to głównie firmy z sektora prywatnego (983 zakłady), szczególnie jed-

nostki zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (492 zakłady). 

W końcu II kwartału 2014 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 779 jednostek, tj. 2,9% wszyst-

kich podmiotów biorących w badaniu (w kraju 21,5 tys. podmiotów, tj. 3,3%). Zdecydowana większość z nich 

(83,2% jednostek) oferowała wolne miejsca pracy w sektorze prywatnym (w kraju 88,5%). Jednostki małe 

stanowiły najliczniejszą grupę zakładów (47,9% ogółu podmiotów), które dysponowały wolnymi miejscami 

pracy, mniej zaś było jednostek średnich i dużych – odpowiednio 35,6% i 16,6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostki objęte badaniem w końcu II kwartału 2014 r. posiadały 1601 wolnych miejsc pracy, tj. 

więcej o 78,7% niż przed rokiem (w kraju 56,5 tys.). Najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki  
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w sektorze prywatnym (81,7% wszystkich wolnych miejsc). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów – 

największą ilością wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki duże – 37,2%. 

Wskaźnik wykorzystania wolnych miejsc pracy w końcu II kwartału 2014 r. wyniósł 0,33% (przed 

rokiem 0,21%). 

Tabl. 2.   Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Stan na koniec II kwartału 2014 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym nowo 

utworzone 

Z ogółem  

jednostki według wielkości 

duże  średnie małe  

OGÓŁEM  ................................................  1601 184 596 461 544 

w tym:      

przetwórstwo przemysłowe  ....................  335 49 201 80 54 

budownictwo  ..........................................  69 – 10 59 – 

handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆ ................................................  207 35 59 27 121 

transport i gospodarka magazynowa  ......  188 – 22 64 102 

zakwaterowanie i gastronomia ∆ .............  119 – – 119 – 

informacja i komunikacja  .......................  31 20 17 3 11 

działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa  .....................................................  8 1 7 1 – 

działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ............................................  233 7 7 16 210 

administrowanie i działalność wspiera-

jąca ∆ .......................................................  103 34 85 1 17 

administracja publiczna i obrona naro-

dowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne  ...............................................  139 13 100 25 14 

edukacja  .................................................  23 – 9 14 – 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna  .....  109 20 66 36 7 

działalność związana z kulturą,  

rozrywką i rekreacją  ..............................  15 – 2 7 6 

pozostała działalność usługowa  .............  3 – 3 – – 
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Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność w sekcjach: 

przetwórstwo przemysłowe (20,9%), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,6%), handel; na-

prawa pojazdów samochodowych (12,9%), transport i gospodarka magazynowa (11,7%) oraz administracja 

publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (8,7%). Najwięcej wolnych miejsc 

przeznaczonych było dla specjalistów (29,2% wszystkich wolnych miejsc), operatorów i monterów maszyn i 

urządzeń (24,7%), robotników przemysłowych i rzemieślników (23,9%) oraz pracowników biurowych 

(7,7%). 

W okresie I – II kwartału 2014 r. w województwie lubelskim powstało 10,9 tys. nowych miejsc pracy 

(w kraju 323,4 tys.). Było ich więcej o 13,8% niż w roku ubiegłym. Zdecydowana większość nowych miejsc 

pracy (89,3%) powstała w sektorze prywatnym. Prawie połowę nowo utworzonych miejsc pracy (47,4% 

ogółu) stanowiły jednostki małe, średnie – 32,4%, a duże – 20,2%. 

 

Tabl. 3.   Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości 

 jednostek w I półroczu 2014 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe  

OGÓŁEM ..............................................................  10917 2208 3534 5175 

w tym:     

przetwórstwo przemysłowe ..................................  2264 1005 804 455 

budownictwo ........................................................  1779 143 530 1106 

handel; naprawa pojazdów samochodowych∆......  3010 351 457 2202 

transport i gospodarka magazynowa ....................  408 25 143 240 

zakwaterowanie i gastronomia∆ ...........................  624 10 512 102 

informacja i komunikacja .....................................  91 31 15 45 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............  91 50 31 10 

obsługa rynku nieruchomości∆ .............................  43 7 30 6 

działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna .........................................................  533 31 84 418 

administrowanie i działalność wspierająca∆ .........  288 51 101 136 

administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.............  472 256 210 6 

edukacja ...............................................................  621 134 377 110 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................  259 29 96 134 

działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją ............................................................  125 37 45 43 

pozostała działalność usługowa ...........................  30 – 6 24 
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Najwięcej nowych miejsc pracy powstawało przede wszystkim w handlu; naprawach pojazdów 

samochodowych (27,6% miejsc), przetwórstwie przemysłowym (20,7%), budownictwie (16,3%). 

W okresie I – II kwartału 2014 r. w województwie lubelskim zlikwidowano 5,8 tys. miejsc pracy  

(w kraju 168,3 tys.). Zdecydowana większość z nich (87,9%) zlikwidowana została w sektorze prywatnym  

(w kraju 90,5%). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach średnich – 44,6% (w kraju  

w jednostkach małych – 35,6%). Pod względem rodzaju działalności najwięcej miejsc pracy zlikwidowano  

w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawach pojazdów samochodowych (36,2%) 

oraz w przetwórstwie przemysłowym (12,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: 
Aneta Olszewska-Welman – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych. 
 
Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego w Lublinie. 
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