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UWAGI METODYCZNE 

 

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. 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.  

 

Prezentowane informacje przedstawione zostały stosownie do zakresu badania przy uwzględnieniu 

podmiotów klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących i obejmują podmioty: 

• małe - o liczbie pracujących do 9 osób, 

• średnie - o liczbie pracujących 10 do 49 osób, 

• duże - o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 

 

W badaniu popytu na pracę zastosowano Klasyfikację Zawodów i Specjalności, wprowadzoną na 

podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z późn. zm.). 

Dane o miejscu pracy osób pracujących prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), 

wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251, poz. 1885 z późn. zm.). 
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PRACUJĄCY  

 

Wyniki badania popytu na pracę za IV kwartał 2013 r. są reprezentatywne dla 14,5 tys. podmiotów 

prowadzących działalność w województwie lubuskim. W tej grupie 86,8% skoncentrowanych było w sektorze 

prywatnym. Zdecydowana większość (67,3%) badanych jednostek była jednostkami małymi, kolejne 25,2% to 

jednostki średnie, a 7,5% to jednostki duże. 

Według stanu w dniu 31 XII 2013 r. liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób 

wyniosła w województwie lubuskim 237,8 tys. osób, tj. o 0,8% mniej niż przed rokiem. Udział pracujących  

w sektorze prywatnym wzrósł w skali roku o 1,8 p. proc. do 71,3% i ukształtował się na poziomie 167,1 tys. 

osób. Najwięcej osób – 51,2% ogółu pracujących zatrudnionych było w jednostkach dużych. 

W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 41,8% ogółu pracujących w tym sektorze. Znaczący udział miały również 

podmioty w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych – 22,2%, transport i gospodarka 

magazynowa – 6,2%, budownictwo – 7,3%, a także administrowanie i działalność wspierająca – 5,7%. 

Z kolei w sektorze publicznym najwięcej pracujących skoncentrowanych było w edukacji – 36,8%,  

w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 20,5% oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; 

obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 19,3%. 

 

 

 

W podmiotach dużych pracujący najczęściej byli zatrudnieni w jednostkach przetwórstwa 

przemysłowego (43,1% pracujących w tej grupie podmiotów), a także w opiece zdrowotnej i pomocy 

społecznej (10,1%), w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach 

społecznych (8,9%), w edukacji (8,1%), a także w transporcie i gospodarce magazynowej (o 6,2%). 
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Spośród podmiotów średnich największy udział pracujących wystąpił w sekcjach: edukacja (22,8% tej 

zbiorowości), handel; naprawa pojazdów samochodowych (22,5%), przetwórstwo przemysłowe (17,5%), 

budownictwo (6,8%) oraz transport i gospodarka magazynowa (5,8%). 

W podmiotach małych, zatrudniających do 9 osób, najwięcej pracujących skoncentrowanych było  

w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (35,7% w tej grupie), w przetwórstwie przemysłowym (11,1%), 

w budownictwie (9,1%), w transporcie i gospodarce magazynowej (7,7%) w zakwaterowaniu i gastronomii 

(6,9%) i w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (6,3%). 

 

 

 

Według stanu na koniec grudnia 2013 r. najliczniejszą grupą zawodową w województwie byli 

specjaliści, robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Specjaliści 

stanowili 18,1% ogółu pracujących, tj. 43,0 tys. osób. Najczęściej ta grupa zawodowa pracowała w edukacji 

(46,3% ogółu specjalistów), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (16,1%), w przetwórstwie 

przemysłowym (10,0%) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych 

zabezpieczeniach społecznych (8,8%). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy stanowili 17,9% ogółu pracujących 

w województwie, tj. 42,5 tys. osób. Zdecydowana większość robotników przemysłowych i rzemieślników 

(70,1% tej grupy) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym. Kolejne 14,7% zatrudnionych było  

w budownictwie, a 5,1% w handlu; naprawie pojazdów samochodowych.  

Spośród ogółu pracujących 35,0 tys. osób (14,7%) to operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. 

Najczęściej pracowali oni w przetwórstwie przemysłowym (47,8% tej grupy zawodowej), w transporcie  

i gospodarce magazynowej (27,9%), a także w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (7,3%). 

W jednostkach dużych największy udział wśród pracujących mieli robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy, operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, a także specjaliści (odpowiednio (19,7%, 18,8%  

i 18,3% ogółu pracujących w tej grupie podmiotów). Jednostki średnie najliczniej koncentrowały 
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specjalistów (22,5%), robotników przemysłowych i rzemieślników (17,4%) oraz pracowników usług  

i sprzedawców (14,7%). W podmiotach małych większość grup zawodowych miało zbliżony udział w strukturze 

pracujących, jednak najwyższy był wśród pracowników usług osobistych i sprzedawców (16,5%), pracowników 

biurowych (14,6%), robotników przemysłowych i rzemieślników (13,7%).  
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W województwie lubuskim w końcu grudnia 2013 r. pracowało 118,9 tys. kobiet, tj. 50,0% ogółu 

pracujących. Ich udział w skali roku pozostał na niezmienionym poziomie. Większość z nich (59,6%) pracowała 

w sektorze prywatnym. 

Kobiety najczęściej pracowały w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (21,6% ogółu kobiet), edukacja 

(18,1%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,0%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

(13,3%). 

Co czwarta pracująca kobieta zatrudniona była w zawodzie zaliczanym do grupy zawodowej specjaliści 

(70,7% ogółu specjalistów). Kolejną grupą zawodową wśród kobiet (16,2% pracujących kobiet) to pracownicy 

biurowi, grupa ta stanowiła 69,5% ogółu pracowników biurowych. Znaczący udział kobiet zanotowano również 

w grupie zawodów technicy i inny średni personel, a także pracownicy usług i sprzedawcy (odpowiednio 13,2% 

i 13,0% w grupie kobiet). Udziały kobiet w ogóle pracujących w tych grupach zawodowych wyniosły 

odpowiednio 64,4% i 62,9%. 

Wśród pracujących w województwie było 20,0 tys. osób niepełnosprawnych (spadek w skali roku  

o 0,9%) z czego większość (81,0%) pracowała w sektorze prywatnym; zdecydowana większość 

niepełnosprawnych pracowała w jednostkach dużych – 68,5%.  

Najwięcej osób niepełnosprawnych pracowało w przetwórstwie przemysłowym (30,5%), a także  

w podmiotach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (29,3%) oraz w handlu; naprawie 

pojazdów samochodowych (8,7%). Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających  

z niepełnosprawności pracowało 2,3 tys. osób niepełnosprawnych. Zainteresowanie zwiększeniem 

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu IV kwartału 2013 r. zgłosiło w badaniu 0,8 tys. podmiotów,  

w tym po 0,2 tys. prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym i w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych.  

 

WOLNE MIEJSCA PRACY  

 

Na koniec grudnia 2013 r. 0,3 tys. zakładów spośród 14,5 tys., tj. 1,9% ogółu, deklarowało wolne 

miejsca pracy. Większość (82,3%) spośród 1,0 tys. wolnych stanowisk znajdowało się w sektorze prywatnym. 

Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki duże – 68,5% wolnych miejsc pracy. Jednostki średnie 

dysponowały 28,1% wolnych miejsc, a małe – 3,4%.  

Ponad połowę (52,6%) wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność  

w zakresie przetwórstwa przemysłowego. W sekcji transport i gospodarka magazynowa było 17,2% wolnych 

miejsc, kolejne 7,6% w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach 

społecznych, 4,0% w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, 3,6% w opiece zdrowotnej i pomocy 

społecznej, a 3,4% w budownictwie.  
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NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  

 

W ciągu roku w województwie lubuskim powstało 10,8 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 9,3% mniej niż 

w roku poprzednim. Zdecydowana większość (89,2%) powstała w sektorze prywatnym.  

Najwięcej nowych miejsc pracy (44,0%) powstało w jednostkach małych, kolejne 33,4% w jednostkach 

średnich, a 22,6% w dużych.  

Roczny przyrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano m.in. w sekcjach: rolnictwo, 

leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (wzrost o 171 miejsc, tj. o 71,8% więcej w skali roku), transport i gospodarka 

magazynowa (wzrost o 193 miejsca, tj. o 25,3%), zakwaterowanie i gastronomia (wzrost o 99 miejsc,  

tj. o 19,4%).  

Największy spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do poprzedniego roku wystąpił 

mi.in. w sekcjach: informacja i komunikacja (o 167 miejsc, tj. o 62,5% mniej), administrowanie i działalność 

wspierająca (o 637 miejsc, tj. 52,1% mniej), budownictwo (o 372 miejsca, tj. o 23,5% mniej), handel; naprawa 

pojazdów samochodowych (o 236 miejsc, tj. o 13,0% mniej). 

W 2013 r. prawie co trzecie nowe miejsce pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym (3,4 tys.). 

Znaczący odsetek w strukturze nowych miejsc zanotowano również w handlu; naprawach samochodów 

osobowych – 14,7% (1,6 tys.), w budownictwie – 11,2% (1,2 tys.), w transporcie i gospodarce magazynowej – 

8,9% (1,0 tys.). 

W ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdowały się niezagospodarowane miejsca pracy. 

Według stanu w dniu 31 grudnia 2013r. jeszcze nie obsadzonych było 119 nowych miejsc, głównie  

w transporcie i gospodarce magazynowej, a także w przetwórstwie przemysłowym. Najczęściej były one 

przeznaczone dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń, techników i innego średniego personelu, 

robotników przemysłowych i magazynowych oraz specjalistów. 

W 2013 r. w województwie lubuskim zlikwidowano 10,0 tys. miejsc pracy, tj. o 1,2 tys. mniej niż  

w poprzednim roku. Najwięcej miejsc zredukowano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 39,8%, handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 14,1%, budownictwa 

– 8,0% oraz transportu i gospodarki magazynowej – 6,4%.  

Bilans miejsc pracy w województwie lubuskim w 2013r. wykazał, że liczba utworzonych miejsc o 782 

przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów. Dodatni bilans zanotowano m.in. w budownictwie (413),  

w transporcie i gospodarce magazynowej (314), w administrowaniu i działalności wspierającej (194), w handlu; 

naprawie pojazdów samochodowych (178). Ujemny bilans dotyczył m.in. sekcji: przetwórstwa przemysłowego 

(-615), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (-166), obsługi rynku nieruchomości (-73), opieki 

zdrowotnej i pomocy społecznej (-63). 
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Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM .................................................................  237766 118861 121765 71999 44002 

w tym:      

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............  5006 1065 1572 2068 1366 

Przetwórstwo przemysłowe .......................................  69988 25646 52517 12580 4891 

Budownictwo..............................................................  10445 952 1508 4913 4024 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............  37224 20209 5310 16225 15689 

Transport i gospodarka magazynowa ........................  15102 2907 7544 4186 3372 

Zakwaterowanie i gastronomia ..................................  4554 3039 358 1181 3015 

Informacja i komunikacja ...........................................  1671 652 819 302 550 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  4136 3326 2830 805 501 

Obsługa rynku nieruchomości ....................................  3735 2110 1806 1213 716 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......  4033 2410 1167 1085 1781 

Administrowane i działalność wspierająca .................  9819 5182 6491 1622 1706 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..................  13640 9620 10871 2619 150 

Edukacja .....................................................................  27783 21479 9919 16428 1436 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................  18694 15784 12325 3600 2769 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .  2789 1752 837 1431 521 

Pozostała działalność usługowa .................................  1883 1120 538 180 1165 

 

 

Tablica 2. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w 2013 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM  ..................................................................  237766 118861 121765 71999 44002 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy ................................................................  16852 7464 6261 4816 5775 

Specjaliści .....................................................................  42967 30376 22245 16229 4493 

Technicy i inny średni personel ....................................  24297 15637 14585 4994 4718 

Pracownicy biurowi ......................................................  27651 19208 12105 9136 6410 

Pracownicy usług i sprzedawcy ....................................  24498 15404 6694 10549 7255 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ..............................  1307 166 391 350 566 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .........................  42545 9505 23941 12559 6045 

Operatorzy maszyn i urządzeń .....................................  35045 6714 22854 7003 5188 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................  22604 14387 12689 6363 3552 
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Tablica 3. Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie Ogółem 

Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ....................................................................................  1014 695 285 34 

w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................................  11 1 - 10 

Przetwórstwo przemysłowe ..........................................................  533 481 52 - 

Budownictwo.................................................................................  34 - 34 - 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...............................  41 8 33 - 

Transport i gospodarka magazynowa ...........................................  174 99 75 - 

Zakwaterowanie i gastronomia .....................................................  10 - 10 - 

Informacja i komunikacja ..............................................................  6 4 2 - 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....................................  12 12 - - 

Obsługa rynku nieruchomości .......................................................  16 14 2 - 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .........................  4 3 1 - 

Administrowane i działalność wspierająca ....................................  20 13 - 7 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ............................................................  77 44 31 2 

Edukacja ........................................................................................  16 2 14 - 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........................................  37 10 27 - 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ....................  10 2 - 8 

 

 

Tablica 4. Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM .............................................................................  10778 2440 3598 4740 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................  409 9 194 206 

Przetwórstwo przemysłowe ...................................................  3367 1434 985 948 

Budownictwo..........................................................................  1208 9 494 705 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........................  1586 144 433 1009 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................  957 139 562 256 

Zakwaterowanie i gastronomia ..............................................  610 7 77 526 

Informacja i komunikacja .......................................................  100 26 27 47 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..............................  123 5 66 52 

Obsługa rynku nieruchomości ................................................  86 7 41 38 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..................  211 1 36 174 

Administrowane i działalność wspierająca .............................  585 186 95 304 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .....................................................  327 154 173 - 

Edukacja .................................................................................  330 77 198 55 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................................  282 78 62 142 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .............  99 33 33 33 

Pozostała działalność usługowa .............................................  257 41 12 204 
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Tablica 5. Zlikwidowane miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ................................................................................  9996 2743 3523 3730 
w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............................  255 4 148 103 
Przetwórstwo przemysłowe .......................................................  3982 1787 1152 1043 
Budownictwo..............................................................................  795 10 431 354 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............................  1408 97 608 703 
Transport i gospodarka magazynowa ........................................  643 88 242 313 
Zakwaterowanie i gastronomia ..................................................  473 - 61 412 
Informacja i komunikacja ...........................................................  123 23 49 51 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................................  74 15 19 40 
Obsługa rynku nieruchomości ....................................................  159 62 67 30 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......................  377 5 122 250 
Administrowane i działalność wspierająca .................................  391 149 116 126 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .........................................................  192 59 129 4 

Edukacja .....................................................................................  370 147 164 59 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................................  345 202 93 50 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .................  48 10 17 21 
Pozostała działalność usługowa .................................................  156 6 19 131 

 
Tablica 6. Pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji i wielkości jednostek w 2013 r. 

Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba osób 
niepełnosprawnych Z ogółem jednostki według wielkości 

ogółem 

w tym 
pracujących na 
stanowiskach 

specjalnie 
dostosowanych 

do potrzeb 
wynikających 

z ich niepełno-
sprawności 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM .....................................................  19956 2348 13663 4682 1611 
w tym:          

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .  77 3 30 41 6 
Przetwórstwo przemysłowe ..........................  6079 1651 4117 1851 111 
Budownictwo.................................................  395 1 58 104 233 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..  1735 203 617 650 468 
Transport i gospodarka magazynowa ...........  430 3 232 139 59 
Zakwaterowanie i gastronomia .....................  148 30 21 69 58 
Informacja i komunikacja ..............................  94 7 38 11 45 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....  121 10 88 26 7 
Obsługa rynku nieruchomości .......................  287 8 119 146 22 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  407 7 260 77 70 
Administrowane i działalność wspierająca ....  5855 142 5069 558 228 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .....  1120 106 905 204 11 

Edukacja ........................................................  757 34 365 378 14 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........  1666 6 1287 211 168 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją ....................................................  207 14 91 101 15 

Pozostała działalność usługowa ....................  287 111 184 18 85 

 


