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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: 

1) zagospodarowane miejsca pracy, określane aktualną liczbą pracujących, 

2) 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: 

1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nie obsadzone, 

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

3) 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 o liczbie pracujących: 

– do 9 osób – jednostki małe, 

– 10 do 49 osób – jednostki średnie, 

– powyżej 49 osób – jednostki duże. 

 

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  

 

Większość podmiotów w województwie lubuskim biorących udział w badaniu popytu na pracę  

za IV kwartał 2015 r. stanowiły podmioty sektora prywatnego (88,3% ogółu). Ze względu na liczbę pracujących 

największy udział w badaniu miały podmioty małe, o liczbie pracujących do 9 osób. Ich udział wyniósł 70,5% 

tj. o 1,7 p. proc. więcej niż przed rokiem. Jednostki średnie, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, stanowiły 

19,8% (o 3,5 p. proc. mniej), a duże, o liczbie pracujących powyżej 50 osób, 9,7% (o 1,8 p. proc. więcej). 

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób według stanu w dniu 31 XII 2015 r. 

wyniosła w województwie lubuskim 250,9 tys. osób, tj. o 3,5% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego 

roku. W podmiotach sektora prywatnego pracowało 71,8% ogółu pracujących, a 28,2% w sektorze publicznym. 

Najwięcej osób w sektorze prywatnym pracowało w podmiotach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego – 41,6%, a także w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 

21,2%. Znaczące w strukturze pracujących sektora prywatnego były również sekcje: transport i gospodarka 

magazynowa (7,9%), budownictwo (7,1%), a także administrowanie i działalność wspierająca (5,3%).  

W sektorze publicznym najwięcej pracujących odnotowano w edukacji – 38,1% ogółu pracujących w tym 

sektorze, w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 

19,6% oraz w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 18,0%. 

 

 

Ponad połowa (51,0%) ogółu pracujących w województwie była zatrudniona w podmiotach dużych,  

w tym głównie w działających w zakresie przetwórstwa przemysłowego (44,2% pracujących w jednostkach 

dużych). Wysoki odsetek pracujących notowano również w: administracji publicznej i obronie narodowej; 

obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (8,6%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (8,3%), edukacji 

(8,1%), transporcie i gospodarce magazynowej (6,5%). 
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W jednostkach średnich pracowało 26,6% ogółu pracujących, wśród nich najczęściej w jednostkach  

z sekcji: edukacja (24,7% pracujących w jednostkach średnich), handel; naprawa pojazdów samochodowych 

(19,4%) i przetwórstwo przemysłowe (17,7%). Co piąty pracujący (22,4% ogółu) zatrudniony był w jednostkach 

małych. Najwięcej pracujących w tych jednostkach odnotowano w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych (31,9%), w budownictwie (13,0%), w przetwórstwie przemysłowym (12,5%), a także  

w transporcie i gospodarce magazynowej (8,1%). 

 

 

Według stanu na koniec grudnia 2015 r. najliczniejsze grupy zawodowe wśród pracujących  

w województwie to specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także operatorzy i monterzy 

maszyn i urządzeń, którzy stanowili łącznie 51,5% ogółu pracujących (wobec 50,6% przed rokiem).  

Liczba pracujących specjalistów wyniosła w końcu 2015 r. 45,2 tys. osób. Grupa ta stanowiła 18,0% 

ogółu pracujących (wobec 17,3% przed rokiem). Większość z nich (65,2%) pracowała w  sektorze publicznym, 

najczęściej w jednostkach dużych (50,4%), zazwyczaj w edukacji (43,8%), opiece zdrowotnej i pomocy 

społecznej (13,9%) i przetwórstwie przemysłowym (11,5%). 

Liczba robotników przemysłowych i rzemieślników w omawianym okresie wyniosła 45,1 tys. osób  

(tj. podobnie jak przed rokiem 18,0% ogółu pracujących). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej 

pracowali w sektorze prywatnym (94,1%), w jednostkach dużych (52,6%). Większość z nich pracowało  

w przetwórstwie przemysłowym (65,4%) i budownictwie (16,0%). 

Z kolei liczba operatorów i monterów maszyn i urządzeń wyniosła 39,0 tys. osób (tj. 15,5% ogółu 

pracujących, wobec 15,3% przed rokiem), w tym 89,9% tej grupy zawodowej pracowało w sektorze 

prywatnym, a 67,4% - w jednostkach dużych. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń najczęściej byli 

zatrudnieni w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (54,4%) oraz 

transportu i gospodarki magazynowej (25,4%). 
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Znaczącą w strukturze pracujących grupą zawodową są również pracownicy biurowi (29,3 tys. osób) oraz 

pracownicy usług i sprzedawcy (25,5 tys. osób), którzy stanowili odpowiednio 11,7% i 10,2% ogółu pracujących 

w województwie. Pracownicy ci są zatrudniani najczęściej w sektorze prywatnym (odpowiednio w wymienionych 

grupach 72,7% i 87,8%), a także w jednostkach dużych (odpowiednio 40,9% i 37,4%). Pracownicy biurowi pracują 

najczęściej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (21,5%), w przetwórstwie przemysłowym (17,0%) 

oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (11,8%).  

Z kolei pracownicy usług i sprzedawcy – w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (56,5%), 

administrowanie i działalność wspierająca (12,2%). 
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Kolejne 24,3 tys. osób (9,7% ogółu pracujących) to technicy i inny średni personel, których ponad połowa 

pracuje w sektorze prywatnym (55,2%) i w jednostkach dużych (61,4%). Pracownicy z tej grupy zawodowej 

zatrudnienie znajdują najczęściej w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (21,9%), w przetwórstwie 

przemysłowym (21,1%) oraz w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach 

społecznych (15,8%). 

W końcu 2015 r. wśród pracujących kobiety stanowiły 49,7% ogółu (wobec 50,2% przed rokiem), spośród 

których 61,3% pracowało w sektorze prywatnym. Kobiety częściej niż mężczyźni pracowały w sektorze 

publicznym (38,7%, wobec 17,9% mężczyzn). Zarówno w populacji kobiet jak i mężczyzn po 51,0% pracowało  

w jednostkach dużych. W jednostkach zatrudniających od 10 do 49 osób częściej pracowały kobiety (28,8% kobiet 

i 24,5% mężczyzn). Mniejszy odsetek kobiet niż mężczyzn pracował w jednostkach zatrudniających do 9 osób 

(odpowiednio 20,2% i 24,5%). 

Kobiety pracujące w sektorze publicznym najczęściej były zatrudnione w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie edukacji (44,3%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (22,6%) oraz administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych (20,1%). Z kolei spośród kobiet 

pracujących w sektorze prywatnym najwięcej było zatrudnionych, podobnie jak w roku poprzednim,  

w przetwórstwie przemysłowym (37,4%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (27,9%).  

Z ogółu pracujących kobiet 25,9% stanowiły kobiety z grupy zawodowej specjaliści, 16,2% - pracownicy 

biurowi, a 12,5% - technicy i inny średni personel. Odsetek mężczyzn w analogicznych grupach zawodów wyniósł 

odpowiednio 10,2%, 7,2% i 6,9%. Z kolei wśród mężczyzn największy odsetek pracujących odnotowano w grupie 

zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (28,2%) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (23,5%). 

Wśród kobiet odsetek w tych grupach wyniósł odpowiednio 7,6% i 7,5%. 
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Wśród pracujących w województwie w końcu 2015 r. było 19,9 tys. osób niepełnosprawnych, które 

stanowiły 8,0% ogółu pracujących. Większość pracujących niepełnosprawnych pracowała w sektorze 

prywatnym (78,7%). Najczęściej pracowali oni w jednostkach dużych (68,5% tej grupy). W jednostkach 

średnich ich odsetek ukształtował się na poziomie 21,9%, a w małych 9,6%. 

Wśród pracujących niepełnosprawnych w sektorze prywatnym 34,7% pracowało w jednostkach 

prowadzących działalność w zakresie administrowania i działalności wspierającej, 32,5% - w przetwórstwie 

przemysłowym, 12,6% - w handlu; naprawie pojazdów samochodowych. Grupy te stanowiły odpowiednio 

56,7%, 6,8% i 5,2% ogółu pracujących w tych sekcjach w sektorze prywatnym. 

W sektorze publicznym najwięcej niepełnosprawnych zatrudnionych było w podmiotach, które swoją 

działalność prowadziły w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (30,3% ogółu pracujących 

niepełnosprawnych), administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych 

(28,8%) i edukacji (21,0%). Stanowili oni odpowiednio 10,1%, 8,8% i 3,3% ogółu pracujących w sektorze 

publicznym w tych sekcjach. 

W końcu 2015 r. 2,5 tys. osób niepełnosprawnych pracowało na stanowiskach, które specjalnie 

dostosowano do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności. 

Zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu omawianego okresu 

wykazywało 0,9 tys. podmiotów biorących udział w badaniu, w tym po 0,2 tys. podmiotów w sekcjach 

przetwórstwo przemysłowe oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY  

 

Na koniec grudnia 2015 r. spośród 17,6 tys. podmiotów objętych badaniem 0,7 tys., tj. 4,0% 

wskazywały, że mają w swoich zasobach wolne miejsca pracy. Jednostki dysponowały 1,6 tys. nieobsadzonymi 

miejscami pracy, które w większości (89,1%) ulokowane były w sektorze prywatnym. Ponad połowa wakatów 

(52,1%) znajdowała się w jednostkach dużych, kolejne 28,6% znajdowało się w jednostkach małych, a 19,3% 

w średnich.  

Niemal połowę (45,1%) wolnych miejsc pracy deklarowały podmioty działające w przetwórstwie 

przemysłowym. Kolejne 14,8% znajdowało się w budownictwie, 10,1% w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych, a 7,8% w transporcie i gospodarce magazynowej. 

Najliczniejsza oferta wolnych miejsc pracy dotyczyła zawodów zaliczanych do grupy robotnicy 

przemysłowi i rzemieślnicy (43,7%), a także w grupie operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (14,6%).  

Na specjalistów i pracowników biurowych czekało po 9,5% ogółu wolnych miejsc pracy, na techników i inny 

średni personel – 9,1%, a na pracowników przy pracach prostych – 8,2%. W pozostałych grupach zawodów 

wolne miejsca pracy nie przekraczały 4,0% ogółu. 
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NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  

 
W 2015 r. w województwie lubuskim powstało 12,3 tys. nowych miejsc pracy, było to o 6,0% więcej 

niż w roku poprzednim (przed rokiem wzrost wyniósł 7,7%). Ponad 90% nowych miejsc powstało w sektorze 

prywatnym. Ponad połowa (53,4%) powstała w jednostkach małych, 24,5% - w jednostkach średnich, a 22,1% 

- w dużych. 
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Największy przyrost, w skali roku, nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w sekcjach: handel; 

naprawa pojazdów samochodowych (o 441 miejsc), w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej  

(o 272) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 238). 

Spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim rokiem wystąpił  

m.in. w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 315), budownictwo (o 237) i administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 181). 

Niemal połowa utworzonych nowych miejsc pracy powstała łącznie w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych (25,2% ogółu) oraz w przetwórstwie przemysłowym (23,5%). Nowe miejsca pracy powstały 

również m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (9,5%), w budownictwie (8,5%), w działalności 

naukowej, profesjonalnej i technicznej (o 5,3%), edukacji (5,0%). W pozostałych rodzajach działalności 

powstało łącznie 23,0% nowych miejsc pracy. 

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

W końcu 2015 r. jeszcze nie było obsadzonych 431 nowo utworzonych miejsc pracy. Głównie dotyczyły one 

zawodów zaliczanych do grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, a także technicy i inny średni personel. 

W 2015 r., tak jak przed rokiem, zlikwidowano 6,6 tys. miejsc pracy. Najwięcej zredukowano  

w jednostkach działających w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych (24,5% zlikwidowanych 

miejsc pracy), przetwórstwo przemysłowe (20,1%) i budownictwo (18,2%). 
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W województwie lubuskim ponownie odnotowano dodatni bilans miejsc pracy (różnica pomiędzy 

nowo powstałymi i zlikwidowanymi miejscami pracy), który w 2015 r. wyniósł 5701 miejsc pracy. Największy 

dodatni bilans w tym zakresie odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (1562), w handlu; naprawie 

pojazdów samochodowych (1488), w transporcie i gospodarce magazynowej (609). Największy ujemny bilans 

odnotowano w budownictwie (-153). 
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Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w 2015 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM .................................................................  250922 124745 127935 66848 56139 

w tym:           

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............  5689 1727 2521 1497 1671 

Przetwórstwo przemysłowe .......................................  75320 28667 56506 11818 6996 

Budownictwo..............................................................  13000 1379 1686 4012 7302 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............  38211 21369 7308 12996 17907 

Transport i gospodarka magazynowa ........................  16941 3426 8377 4037 4527 

Zakwaterowanie i gastronomia ..................................  4616 3242 563 1226 2827 

Informacja i komunikacja ...........................................  1892 671 892 277 723 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  3828 2978 2393 718 717 

Obsługa rynku nieruchomości ....................................  3705 1953 1711 1225 769 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......  6075 3427 1189 1170 3716 

Administrowane i działalność wspierająca .................  9822 4002 6548 1717 1557 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..................  13917 9709 10962 2809 146 

Edukacja .....................................................................  29182 23216 10379 16531 2272 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................  16733 14297 10567 3499 2667 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3133 2095 772 1580 781 

Pozostała działalność usługowa .................................  1465 914 167 267 1031 

 

 

Tablica 2. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w 2015 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM  ..................................................................  250922 124745 127935 66848 56139 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy ................................................................  19013 7799 6666 5076 7271 

Specjaliści .....................................................................  45198 32316 22774 15413 7011 

Technicy i inny średni personel ....................................  24265 15543 14901 5337 4027 

Pracownicy biurowi ......................................................  29276 20190 11981 8897 8398 

Pracownicy usług i sprzedawcy ....................................  25488 17432 9522 7422 8544 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ..............................  1111 161 368 365 378 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .........................  45104 9501 23712 10783 10609 

Operatorzy maszyn i urządzeń .....................................  39016 9337 26301 6658 6057 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................  22451 12466 11710 6897 3844 
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Tablica 3. Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2015 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie Ogółem 

Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ....................................................................................  1646 858 318 470 

w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................................  41 5 1 35 

Przetwórstwo przemysłowe ..........................................................  742 589 49 104 

Budownictwo.................................................................................  243 2 19 222 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...............................  167 6 161 - 

Transport i gospodarka magazynowa ...........................................  128 126 2 - 

Zakwaterowanie i gastronomia .....................................................  47 4 3 40 

Informacja i komunikacja ..............................................................  12 7 5 - 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....................................  7 7 - - 

Obsługa rynku nieruchomości .......................................................  42 16 9 17 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .........................  3 2 1 - 

Administrowane i działalność wspierająca ....................................  8 7 1 - 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ............................................................  76 58 10 8 

Edukacja ........................................................................................  46 6 23 17 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........................................  43 8 23 12 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ....................  7 2 5 - 

Pozostała działalność usługowa ....................................................  12 - 3 9 

 

 

Tablica 4. Nowo utworzone w 2015 r. miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM .............................................................................  12309 2716 3014 6579 

w tym:         

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................  407 12 43 352 

Przetwórstwo przemysłowe ...................................................  2889 1550 505 834 

Budownictwo..........................................................................  1048 38 294 716 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........................  3107 245 801 2061 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................  1174 102 321 751 

Zakwaterowanie i gastronomia ..............................................  418 24 40 354 

Informacja i komunikacja .......................................................  234 80 51 103 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..............................  167 77 36 54 

Obsługa rynku nieruchomości ................................................  108 31 50 27 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..................  655 89 46 520 

Administrowane i działalność wspierająca .............................  350 141 110 99 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .....................................................  184 99 83 2 

Edukacja .................................................................................  616 91 306 219 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................................  354 64 136 154 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .............  156 10 67 79 

Pozostała działalność usługowa .............................................  267 - 59 208 
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Tablica 5. Zlikwidowane w 2015 r. miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ................................................................................  6608 1266 1946 3396 
w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............................  212 3 95 114 
Przetwórstwo przemysłowe .......................................................  1327 616 383 328 
Budownictwo..............................................................................  1201 16 343 842 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............................  1619 18 326 1275 
Transport i gospodarka magazynowa ........................................  565 85 289 191 
Zakwaterowanie i gastronomia ..................................................  134 - 13 121 
Informacja i komunikacja ...........................................................  117 2 18 97 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................................  138 104 1 33 
Obsługa rynku nieruchomości ....................................................  32 7 17 8 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......................  153 5 40 108 
Administrowane i działalność wspierająca .................................  222 81 80 61 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .........................................................  169 121 48 - 

Edukacja .....................................................................................  231 61 144 26 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................................  119 34 61 24 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .................  35 3 12 20 
Pozostała działalność usługowa .................................................  143 1 4 138 

 
Tablica 6. Pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji i wielkości jednostek w 2015 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 .....................................................  19947 2513 13658 4366 1923 
w tym:          

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 125 3 69 50 6 
Przetwórstwo przemysłowe ..........................  5100 1196 3929 1116 55 
Budownictwo.................................................  460 13 75 187 198 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..  1983 473 645 859 479 
Transport i gospodarka magazynowa ...........  440 8 279 129 32 
Zakwaterowanie i gastronomia .....................  487 121 43 203 241 
Informacja i komunikacja ..............................  67 1 45 15 7 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....  129 8 91 6 32 
Obsługa rynku nieruchomości .......................  325 11 157 150 18 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  709 37 211 89 409 
Administrowane i działalność wspierająca ....  5464 288 4915 455 94 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .....  1223 157 1019 192 12 

Edukacja ........................................................  1035 73 558 424 53 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........  1717 79 1268 263 186 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją ....................................................  238 23 81 125 32 

Pozostała działalność usługowa ....................  145 - 47 47 51 
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