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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. Metoda reprezentacyjna umożliwia uogólnienie wyników badania na populację 

generalną. 

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 2014 r. są reprezentatywne dla 16,1 tys. podmiotów 

prowadzących działalność w województwie lubuskim. Większość z nich (87,6%) stanowiły podmioty sektora 

prywatnego. Biorąc pod uwagę liczbę pracujących były to głównie jednostki małe, o liczbie pracujących  

do 9 osób.  Ich udział w ogóle jednostek objętych badaniem wyniósł 68,8%. Jednostki średnie, o liczbie 

pracujących od 10 do 49 osób stanowiły 23,3%, a duże - o liczbie pracujących powyżej 49 osób - 7,9%. 

Według stanu w dniu 31 XII 2014 r. liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób 

wyniosła w województwie lubuskim 242,5 tys. osób, z tego 71,3% w podmiotach sektora prywatnego, a 28,7% 

- w podmiotach sektora publicznego. W sektorze prywatnym najwięcej osób pracowało w podmiotach 

prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 42,0%, handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych – 21,5%, transportu i gospodarki magazynowej – 7,1%, budownictwa – 6,4% oraz 

administrowania i działalności wspierającej – 5,1%. Z kolei w sektorze publicznym najwięcej osób było 

zatrudnionych w edukacji – 37,5%, w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 18,3% oraz w administracji 

publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 19,8%. 

 

 

 

Połowa ogółu pracujących była zatrudniona w podmiotach dużych, w tym głównie w podmiotach 

prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (44,0%), administracji publicznej i obrony 

narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (9,1%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (8,6%), 

edukacji (8,3%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (6,4%). 

W jednostkach średnich pracowało 29,2% ogółu pracujących, w tym najwięcej w podmiotach z sekcji: 

edukacja (23,1%), przetwórstwo przemysłowe (21,0%) oraz handel;  naprawa pojazdów samochodowych 
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(18,3%). Pozostałe 20,8% ogółu pracujących zatrudniały jednostki małe, w tym głównie prowadzące 

działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (37,1%), budownictwa (11,0%), 

przetwórstwa przemysłowego (9,6%) oraz transportu i gospodarki magazynowej (7,9%). 

 

 

 

Według stanu na koniec grudnia 2014 r. najliczniejsze grupy zawodowe w województwie to robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy, specjaliści oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, którzy stanowili łącznie 

50,6% ogółu pracujących. Liczba pracujących robotników przemysłowych i rzemieślników w końcu grudnia 

2014 r. wyniosła 43,6 tys. osób. (tj. 18,0% ogółu pracujących). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej 

pracowali w sektorze prywatnym (94,4%), w jednostkach dużych (50,9%) i średnich (31,5%).  Większość z nich 

pracowało w przetwórstwie przemysłowym (67,9%), w budownictwie (13,3%) oraz w handlu; naprawie 

pojazdów samochodowych (9,1%). 

Spośród 42,1 tys. specjalistów pracujących w województwie lubuskim, którzy stanowili 17,3% ogółu 

pracujących, większość (69,9%) pracowało w sektorze publicznym, zazwyczaj w jednostkach dużych (52,1%) 

lub średnich (36,7%), najczęściej w edukacji (45,7%), w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (15,9%) oraz  

w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (9,6%). 

Z kolei liczba operatorów i monterów maszyn i urządzeń wyniosła 37,1 tys. osób (tj. 15,3% ogółu 

pracujących), przy czym 89,7% osób z tej grupy zawodowej pracowało w sektorze prywatnym, 67,5%  

- w jednostkach dużych. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń najczęściej byli zatrudnieni w podmiotach 

prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (51,2%), transportu i gospodarki 

magazynowej (25,9%), budownictwa (5,5%) oraz handlu; naprawy pojazdów samochodowych (5,3%). 
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Liczną grupą zawodową są także pracownicy biurowi (30,3 tys. osób) oraz pracownicy usług  

i sprzedawcy (26,4 tys. osób), którzy stanowili odpowiednio 12,5% i 10,9% ogółu pracujących w województwie. 

Pracownicy ci znajdują zatrudnienie zazwyczaj w sektorze prywatnym (odpowiednio 73,9% i 89,8%) oraz zarówno 

w jednostkach dużych (odpowiednio 37,9% i 31,4%) i średnich (odpowiednio 32,4% i 32,6%), jak  

i w jednostkach małych (odpowiednio 29,7% i 36,1%). Pracownicy biurowi pracują najczęściej w handlu; 
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naprawie pojazdów samochodowych (22,3%), w przetwórstwie przemysłowym (17,8%) oraz w administracji 

publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (11,2%). Z kolei pracownicy usług 

i sprzedawcy są zatrudnieni najczęściej przez podmioty z sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych 

(58,5%) oraz administrowanie i działalność wspierająca (12,3%) i przetwórstwo przemysłowe (9,0%). 

 Dalsze 24,2 tys. osób, tj. 10,0% ogółu pracujących w województwie stanowią technicy i inny średni 

personel, którzy nieco częściej pracują w sektorze prywatnym niż publicznym (odpowiednio 54,7% i 45,3%) 

oraz częściej w podmiotach dużych (58,9%) niż średnich (21,7%) i małych (19,4%). Pracownicy z tej grupy 

zawodowej zatrudnienie znajdują najczęściej w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (23,6%),  

w przetwórstwie przemysłowym (19,9%) w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych 

zabezpieczeniach społecznych (15,9%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (11,6%). 

Według stanu z końca grudnia 2014 r. w populacji pracujących w województwie lubuskim 50,2% 

stanowiły kobiety, spośród których 61,4% pracowało w sektorze prywatnym. Kobiety jednak częściej niż 

mężczyźni pracowały w sektorze publicznym (38,6% wobec 18,6% mężczyzn). Mniejszy był odsetek kobiet niż 

mężczyzn zatrudnionych w jednostkach dużych (48,6% kobiet i 51,4% mężczyzn) i w jednostkach małych 

(odpowiednio 19,4% i 22,2%), a większy w jednostkach średnich (odpowiednio 32,0% i 26,4%). 

Kobiety pracujące w sektorze publicznym najczęściej były zatrudnione w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie edukacji (43,2%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (23,0%) oraz administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (20,6%). Z kolei spośród kobiet 

pracujących w sektorze prywatnym najwięcej było zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (37,0%) 

oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (26,6%). 

Z ogółu pracujących kobiet 24,3% stanowiły kobiety z dużej grupy zawodowej specjaliści, 16,9%  

- pracownicy biurowi, a 12,7% - technicy i inny średni personel. Dla porównania odsetek mężczyzn  

w analogicznych grupach zawodów był znacznie niższy i wyniósł odpowiednio 10,3%, 8,0% i 7,2%. 
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W populacji pracujących w województwie lubuskim w końcu grudnia 2014 r. było 22,2 tys. osób 

niepełnosprawnych, z których większość było zatrudnionych w sektorze prywatnym (81,3%). W omawianym 

okresie pracujący niepełnosprawni stanowili 9,2% ogółu pracujących w województwie. Niepełnosprawni 

najczęściej pracowali w jednostkach dużych (65,6% ogółu pracujących niepełnosprawnych). W jednostkach 

średnich pracowało 20,5% ogółu pracujących niepełnosprawnych, a 14,0% - w jednostkach małych. 

Spośród niepełnosprawnych pracujących w sektorze prywatnym 35,0% pracowało w jednostkach 

prowadzących działalność w zakresie administrowania i działalności wspierającej, a  32,4% - w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego (stanowili oni odpowiednio 72,2% i 8,1% ogółu pracujących w sektorze 

prywatnym w tych sekcjach). Dalsze 10,8% niepełnosprawnych pracujących w sektorze prywatnym stanowiły 

osoby zatrudnione w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (ich udział w ogóle pracujących w sektorze 

prywatnym w tej sekcji wyniósł 5,2%). 

W sektorze publicznym najwięcej niepełnosprawnych pracowało w podmiotach, których działalność 

związana była głównie z opieką zdrowotną i pomocą społeczną (29,5%), administracją publiczną i obroną 

narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi (28,3%) oraz edukacją (22,6%). Niepełnosprawni 

stanowili odpowiednio 9,6%, 8,5% i 3,6% ogółu pracujących w sektorze publicznym w tych sekcjach.   

 Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 

pracowało 2,1 tys. osób niepełnosprawnych, w tym 88,9% w sektorze prywatnym. 

 Zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu grudnia 2014 r. 

zgłosiło w badaniu 1,2 tys. podmiotów, w tym 0,7 tys. podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu; 

naprawy pojazdów samochodowych i 0,2 tys. podmiotów z przetwórstwa przemysłowego. 

 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY  

 

 

Na koniec grudnia 2014 r. spośród 16,1 tys. podmiotów objętych badaniem 1020, tj. 6,3% ogółu, 

deklarowało wolne miejsca pracy. Większość wolnych stanowisk znajdowało się w sektorze prywatnym 

(88,2%). Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki małe – 74,4% wolnych miejsc pracy. Jednostki 

średnie zadeklarowały 13,5% wolnych miejsc, a duże – 12,1%. 

Znaczącą część (40,9%) wolnych miejsc pracy odnotowano w przetwórstwie przemysłowym. Kolejne 

13,6% znajdowało się w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, a 13,3% w budownictwie. Ponad 12% 

wolnych miejsc pracy odnotowano w transporcie i gospodarce magazynowej. 

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy notowano w grupie zawodów: robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (34,3% ogółu wolnych miejsc pracy), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (31,6%). Znaczącą 

liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w grupie zawodów zaliczanych do pracowników przy pracach 

prostych (8,6%), a także zaliczanych do grupy zawodów: technicy i inny średni personel medyczny oraz 

pracownicy biurowi (po 8,2%) 
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NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  

 

W ciągu roku w województwie lubuskim powstało 11,6 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 7,7% więcej niż 

przed rokiem. Zdecydowana większość (89,9%) powstała w sektorze prywatnym. 

Najwięcej nowych miejsc pracy (45,8%) powstało w jednostkach małych, kolejne 33,4% w jednostkach 

średnich, a 20,7% w dużych. 

Roczny przyrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano m.in. w sekcjach: handel; 

naprawa pojazdów samochodowych (o 1080 miejsc), działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 172), 

działalność finansowa i ubezpieczeniowa (o 111) i edukacja (o 104). 

Największy spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim rokiem 

wystąpił mi.in. w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia (o 196 miejsc), administrowanie i działalność 

wspierająca (o 187), pozostała działalność usługowa (o 184), przetwórstwo przemysłowe (o 163). 

W 2014 r. co trzecie nowe miejsce pracy utworzono w przetwórstwie przemysłowym (27,6%). 

Znaczący odsetek w strukturze nowych miejsc zanotowano również w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych – 23,0%, w budownictwie – 11,1% oraz w transporcie i gospodarce magazynowej – 8,1%. 

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

Na koniec IV kwartału 2014 r. były 273 nowe miejsca jeszcze nieobsadzone, głównie w grupie zawodów 

zaliczanych do monterów maszyn i urządzeń. 
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W 2014 r. w województwie lubuskim zlikwidowano 6,6 tys. miejsc pracy, tj. o 3,4 tys. mniej niż  

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

handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 30,5%, przetwórstwa przemysłowego – 22,0%, budownictwa – 

10,1% oraz działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 8,4%. 

W 2014 r. w województwie lubuskim liczba utworzonych miejsc przewyższała o 5002 liczbę 

zlikwidowanych. Dodatni bilans miejsc pracy zanotowano m.in. w przetwórstwie przemysłowym (1748),  

w transporcie i gospodarce magazynowej (654), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (652),  

w budownictwie (616). Największy ujemny bilans dotyczył działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 

(-173). 
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Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w 2014 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM ................................................................  242468 121641 121208 70839 50421 

w tym:           

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............  5433 1516 1941 1941 1551 

Przetwórstwo przemysłowe .......................................  73035 27717 53304 14880 4851 

Budownictwo..............................................................  11273 1922 1502 4210 5561 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............  37182 19896 5542 12946 18694 

Transport i gospodarka magazynowa ........................  14938 2768 7810 3150 3978 

Zakwaterowanie i gastronomia ..................................  4501 3439 529 2042 1930 

Informacja i komunikacja ...........................................  1860 703 780 381 699 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  4908 3786 2742 1048 1118 

Obsługa rynku nieruchomości ....................................  3448 1912 1437 1153 858 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......  5508 3105 928 1196 3384 

Administrowane i działalność wspierająca .................  9082 3998 6697 1387 998 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..................  13773 9658 11014 2586 173 

Edukacja .....................................................................  28203 21963 10022 16386 1795 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................  17354 14593 10431 4212 2711 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3186 2053 862 1670 654 

Pozostała działalność usługowa .................................  1321 930 177 122 1022 

 

 

Tablica 2. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w 2014 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM  .................................................................  242468  121641 121208  70839  50421  
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy ................................................................  16989  6798 6496  4596  5897  

Specjaliści .....................................................................  42050  29579 21906  15424  4720  

Technicy i inny średni personel ....................................  24204 15477 14261 5255 4688 

Pracownicy biurowi ......................................................  30280 20591 11488 9806 8986 

Pracownicy usług i sprzedawcy ....................................  26421 17914 8283 8605 9533 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ..............................  1308 352 470 288 550 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .........................  43642 9605 22208 13750 7684 

Operatorzy maszyn i urządzeń .....................................  37098 8750 25052 6289 5757 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................  20476 12575 11044 6826 2606 
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Tablica 3. Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2014 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie Ogółem 

Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ..................................................................................  2233 917 211 1105 

w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................................  9 2 3 4 

Przetwórstwo przemysłowe ..........................................................  913 691 65 157 

Budownictwo.................................................................................  298 - 30 268 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...............................  304 4 18 282 

Transport i gospodarka magazynowa ...........................................  278 72 12 194 

Zakwaterowanie i gastronomia .....................................................  100 - 6 94 

Informacja i komunikacja ..............................................................  30 - - 30 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....................................  16 16 - - 

Obsługa rynku nieruchomości .......................................................  27 16 6 5 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .........................  4 2 2 - 

Administrowane i działalność wspierająca ....................................  59 26 - 33 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ............................................................  81 61 15 5 

Edukacja ........................................................................................  14 2 12 - 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........................................  65 9 32 24 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ....................  9 5 4 - 

 

 

Tablica 4. Nowo utworzone w 2014 r. miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ...........................................................................  11608 2406 3881 5321 

w tym:         

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................  249 9 111 129 

Przetwórstwo przemysłowe ...................................................  3204 1486 1376 342 

Budownictwo..........................................................................  1285 38 425 822 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........................  2666 217 455 1994 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................  936 168 244 524 

Zakwaterowanie i gastronomia ..............................................  414 29 34 351 

Informacja i komunikacja .......................................................  107 14 29 64 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..............................  234 25 110 99 

Obsługa rynku nieruchomości ................................................  98 4 42 52 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..................  383 3 31 349 

Administrowane i działalność wspierająca .............................  398 131 123 144 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .....................................................  365 110 254 1 

Edukacja .................................................................................  434 82 277 75 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................................  377 34 187 156 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .............  168 9 78 81 

Pozostała działalność usługowa .............................................  73 - 18 55 
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Tablica 5. Zlikwidowane w 2014 r. miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ...............................................................................  6606 1122 2267 3217 
w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............................  242 27 129 86 
Przetwórstwo przemysłowe .......................................................  1456 426 666 364 
Budownictwo..............................................................................  669 17 293 359 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............................  2014 61 547 1406 
Transport i gospodarka magazynowa ........................................  282 67 50 165 
Zakwaterowanie i gastronomia ..................................................  115 - 71 44 
Informacja i komunikacja ...........................................................  72 16 26 30 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................................  168 72 22 74 
Obsługa rynku nieruchomości ....................................................  102 9 38 55 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......................  556 75 58 423 
Administrowane i działalność wspierająca .................................  159 78 38 43 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .........................................................  210 72 135 3 

Edukacja .....................................................................................  216 71 94 51 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................................  93 33 20 40 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .................  41 12 21 8 
Pozostała działalność usługowa .................................................  53 3 6 44 

Tablica 6. Pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji i wielkości jednostek w 2014 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 ....................................................  22236 2081 14581 4550 3105 
w tym:          

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 289 9 44 214 31 
Przetwórstwo przemysłowe ..........................  5862 1459 4309 965 588 
Budownictwo.................................................  1007 14 65 163 779 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..  1946 51 603 781 562 
Transport i gospodarka magazynowa ...........  549 70 266 233 50 
Zakwaterowanie i gastronomia .....................  324 1 40 59 225 
Informacja i komunikacja ..............................  77 25 46 16 15 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....  178 23 97 23 58 
Obsługa rynku nieruchomości .......................  318 11 137 165 16 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  528 1 152 86 290 
Administrowane i działalność wspierająca ....  6349 154 5797 394 158 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .....  1176 145 997 166 13 

Edukacja ........................................................  995 28 503 492 - 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........  1870 56 1157 544 169 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją ....................................................  242 13 96 120 26 

Pozostała działalność usługowa ....................  202 - 58 34 110 
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