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

programu badań statystycznych. Dane na ten temat pochodzą z badania Głównego Urzędu Statystycznego 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. 

Badania popytu na pracę GUS prowadzi od 1995 r. W 2005 roku zmieniono formułę badania popytu 

na pracę, dostosowując ją do wymagań Eurostat, tak aby ujednolicić to badanie pod względem treści  

i metody we wszystkich krajach unijnych. 

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, 

 od 10 do 49 osób, 

 powyżej 49 osób. 

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 nieobsadzone, 

 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. 

Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy jest to stosunek wolnych miejsc pracy do sumy 

zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy. 

U w a g a. W stosunku do obowiązującej PKD dokonano dodatkowego grupowania, ujmując pod poję-

ciem „Przemysł” sekcje: „Górnictwo i wydobywanie”, „Przetwórstwo przemysłowe”, „Wytwarzanie i zao-

patrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych” 

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

W opracowaniu zastosowano skróty nazw sekcji PKD. Skrócone nazwy oznaczone zostały w tablicach zna-

kiem „∆”; ich pełne nazwy podano w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 

lubelskiego” na str. 3. 

Liczby względne (wskaźniki, odsetki) obliczono na podstawie danych bezwzględnych wyrażonych  

z większą dokładnością niż podano w publikacji. 
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Stan w końcu IV kwartału 2016 r. 
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W IV kwartale 2016 r. badanie popytu na pracę obejmowało 30,0 tys. jednostek sprawozdawczych  

z województwa lubelskiego, z czego 62,3% stanowiły jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. Wśród 

badanych jednostek 84,9% należało do sektora prywatnego. 

Tabl. 1.   Pracujący według sekcji i wielkości jednostek 

Stan na koniec IV kwartału 2016 r. 

Wyszczególnienie Ogółem  

Jednostki według liczby pracujących 

powyżej               

49 osób 

od 10 do             

49 osób 
do 9 osób 

OGÓŁEM ..............................................................  471900 224520 150213 97167 

w tym:     

przetwórstwo przemysłowe .................................  94029 62452 18525 13052 

budownictwo ........................................................  26235 7515 7979 10741 

handel; naprawa pojazdów samochodowych ∆ ....  97959 25592 41647 30720 

transport i gospodarka magazynowa ....................  26658 10495 8507 7656 

zakwaterowanie i gastronomia ∆ ..........................  8644 800 2618 5226 

informacja i komunikacja ....................................  3714 1774 705 1235 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa............  9123 6462 1815 846 

obsługa rynku nieruchomości ∆ ............................  6748 2885 1998 1865 

działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna .........................................................  10301 2765 1660 5876 

administrowanie i działalność wspierająca ∆ .......  5689 2992 1118 1579 

administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ............  27894 19565 8106 223 

edukacja ...............................................................  75037 29057 40386 5594 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................  47598 33020 8033 6545 

działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją ............................................................  6790 2473 1974 2343 

pozostała działalność usługowa ...........................  2383 – 533 1850 
 

Najliczniejszą grupę stanowiły jednostki należące do sekcji handel; naprawa pojazdów 

samochodowych (32,9%), przetwórstwo przemysłowe (11,2%) oraz edukacja (10,8%). W sekcjach handel; 

naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemysłowe dominowały jednostki należące do 

sektora prywatnego (odpowiednio po 99,8%), natomiast w sekcji edukacja – jednostki sektora publicznego 

(78,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura pracujących 

według wybranych sekcji i zawodów 

Stan na koniec IV kwartału 2016 r. 
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Według stanu na koniec IV kwartału 2016 r. liczba pracujących wynosiła 471,9 tys. osób. Prawie dwie 

trzecie osób (64,9%) zatrudnionych było w sektorze prywatnym, zaś pozostałe (35,1%) – w sektorze 

publicznym. W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób zatrudnionych było 47,6% pracujących,  

w jednostkach zatrudniających od 10 do 49 osób – 31,8%, a w jednostkach do 9 osób pracujących – 20,6%. 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w sekcjach: handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (20,8%), przetwórstwo przemysłowe (19,9%) oraz edukacja (15,9%). 

Wśród pracujących w województwie lubelskim 14,5 tys. stanowiły osoby niepełnosprawne, z których 

większość (61,1%) była zatrudniona w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób. Ponad połowa 

osób niepełnosprawnych (68,5%) pracowała w sektorze prywatnym. Najwięcej niepełnosprawnych pracowało 

w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (29,7%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (19,0%) oraz 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna (15,9%). Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynika-

jących z niepełnosprawności pracowało 2,1 tys. osób niepełnosprawnych, z tego większość (63,2%) była  

zatrudniona w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób, natomiast według sekcji najwięcej praco-

wało w przetwórstwie przemysłowym (59,8%). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu IV kwartału 2016 r. zgłosiły 

1272 zakłady w województwie, były to przede wszystkim firmy z sektora prywatnego (1044 zakłady), szcze-

gólnie jednostki zajmujące się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (601 zakładów). 

W końcu IV kwartału 2016 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 839 jednostek, tj. 2,8% wszyst-

kich podmiotów biorących w badaniu (w kraju 27,1 tys. podmiotów, tj. 3,8%). Zdecydowana większość z nich 

(84,5% jednostek) oferowała wolne miejsca pracy w sektorze prywatnym. Jednostki o liczbie pracujących  

do 9 osób stanowiły najliczniejszą grupę zakładów (63,8% ogółu podmiotów), które dysponowały wolnymi 

miejscami pracy, mniej zaś było jednostek o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 13,3%.  
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Struktura wolnych miejsc pracy 

według wybranych sekcji PKD 

Stan na koniec IV kwartału 2016 r. 
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Jednostki objęte badaniem w końcu IV kwartału 2016 r. posiadały 1843 wolne miejsca (w kraju  

78,0 tys.). Wolnych miejsc pracy było o 10,8% więcej niż w roku poprzednim, najwięcej w sektorze 

prywatnym (82,7% wszystkich wolnych miejsc). Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów – największą liczbą 

wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki o liczbie pracujących do 9 osób – 46,0%. 

Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy w końcu IV kwartału 2016 r. wyniósł 0,39% (przed 

rokiem 0,37%). 

 

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

Stan na koniec IV kwartału 2016 r. 

Wyszczególnienie Ogółem  
W tym nowo 

utworzone 

Z ogółem  

jednostki według liczby pracujących 

powyżej               

49 osób 

od 10 do             

49 osób 
do 9 osób 

OGÓŁEM .................................................  1843 381 631 364 848 

w tym:      

przetwórstwo przemysłowe .....................  479 166 213 158 108 

budownictwo ...........................................  441 2 21 8 412 

handel; naprawa pojazdów samocho-

dowych ∆ ................................................  92 67 51 41 – 

transport i gospodarka magazynowa .......  100 5 41 12 47 

zakwaterowanie i gastronomia ∆ .............  147 2 – 12 135 

informacja i komunikacja ........................  84 22 32 8 44 

działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa ......................................................  65 – 64 1 – 

działalność profesjonalna, naukowa  

i techniczna ............................................  46 43 3 1 42 

administrowanie i działalność wspie-

rająca ∆....................................................  45 4 15 6 24 

administracja publiczna i obrona na-

rodowa, obowiązkowe zabezpiecze-

nia społeczne ..........................................  99 20 72 24 3 

edukacja ..................................................  46 30 18 21 7 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna ......  111 1 81 30 – 

działalność związana z kulturą,  

rozrywką i rekreacją ...............................  32 9 3 12 17 

 

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność w sekcjach: 

przetwórstwo przemysłowe (26,0%), budownictwo (23,9%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (8,0%). 

Najwięcej wolnych miejsc przeznaczonych było dla robotników przemysłowych i rzemieślników (41,6% 

wszystkich wolnych miejsc), specjalistów (14,4%), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (11,3%) oraz 

pracowników przy pracach prostych (10,6%). 

W okresie I – IV kwartałów 2016 r. w województwie lubelskim powstało 25,8 tys. nowych miejsc 

pracy (w kraju 618,7 tys.). Było ich o 27,8% więcej niż w roku poprzednim. Zdecydowana większość nowych 

miejsc pracy (88,2%) powstała w sektorze prywatnym oraz w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób 

(47,7%). 
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Tabl. 3.   Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości 

 jednostek w 2016 r. 

Wyszczególnienie Ogółem  

Jednostki według liczby pracujących 

powyżej               

49 osób 

od 10 do             

49 osób 
do 9 osób 

OGÓŁEM ..............................................................  25758 4281 9186 12291 

w tym:     

przetwórstwo przemysłowe ..................................  3738 1357 940 1441 

budownictwo ........................................................  3434 200 800 2434 

handel; naprawa pojazdów samochodowych∆......  9756 526 4727 4503 

transport i gospodarka magazynowa ....................  1396 79 573 744 

zakwaterowanie i gastronomia∆ ...........................  639 7 194 438 

informacja i komunikacja .....................................  204 53 41 110 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa ............  201 39 71 91 

obsługa rynku nieruchomości∆ .............................  189 9 40 140 

działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna .........................................................  810 43 46 721 

administrowanie i działalność wspierająca∆ .........  881 590 67 224 

administracja publiczna i obrona narodowa, 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.............  833 349 468 16 

edukacja ...............................................................  1274 398 602 274 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..................  1218 304 397 517 

działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją ............................................................  407 55 70 282 

pozostała działalność usługowa ...........................  51 – 10 41 

Struktura wolnych miejsc pracy 

według zawodów 

Stan na koniec IV kwartału 2016 r. 
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Najwięcej nowych miejsc pracy powstawało przede wszystkim w handlu; naprawach pojazdów 

samochodowych (37,9% miejsc), przetwórstwie przemysłowym (14,5%) oraz budownictwie (13,3%). 

W okresie I – IV kwartału 2016 r. w województwie lubelskim zlikwidowano 11,1 tys. miejsc pracy  

(w kraju 284,2 tys.). Zdecydowana większość z nich (86,2%) zlikwidowana została w sektorze prywatnym  

(w kraju 90,5%). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób 

– 50,2% (w kraju w jednostkach o liczbie pracujacych do 9 osób – 40,7%). Pod względem rodzaju 

działalności najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 

handlu; naprawy pojazdów samochodowych (47,1%) oraz w przetwórswie przemysłowym (12,8%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Struktura nowo utworzonych miejsc pracy 

według sekcji w 2016 r. 


