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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 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji 

zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014 r. poz. 1145). 

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  

 

Zdecydowana większość podmiotów biorących udział w badaniu popytu na pracę w IV kwartale 2016 r. 

w województwie lubuskim znajdowała się w sektorze prywatnym (89,2% ogółu, tj. o 0,9 p. proc. więcej niż 

przed rokiem). 

Największy udział w badaniu, biorąc pod uwagę wielkość jednostki według liczby pracujących, miały 

podmioty małe, o liczbie pracujących do 9 osób, ich udział wyniósł 68,5% (wobec 70,5% przed rokiem). 

Jednostki średnie, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób to 22,0% ogółu (o 2,2 p. proc. więcej), a o liczbie 

pracujących powyżej 49 osób – 9,6% (o 0,1 p. proc. mniej). 

W województwie lubuskim liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób według 

stanu w dniu 31 XII 2016 r. wzrosła w skali roku o 4,6% i wyniosła 262,5 tys. osób. Najwięcej pracujących było 

zatrudnionych w przetwórstwie przemysłowym (29,3% ogółu), w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 

(17,4%) i w edukacji (10,6%). Sektor prywatny koncentrował 74,0% ogółu pracujących (o 2,2 p. proc. więcej niż 

przed rokiem), a sektor publiczny 26,0%, (o 2,2 p. proc. mniej). 

Podobnie jak przed rokiem najwięcej osób w sektorze prywatnym pracowało w podmiotach 

prowadzących działalność w przetwórstwie przemysłowym – 39,6% oraz w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych – 23,4%. Kolejne 7,4% ogółu sektora prywatnego pracowało w transporcie i gospodarce 

magazynowej, 6,8% w budownictwie, a 5,3% w administrowaniu i działalności wspierającej. Struktura 

pracujących w sektorze publicznym w skali roku nie uległa zmianie. W końcu 2016 r. najwięcej pracujących 

notowano w edukacji (37,1% ogółu w tym sektorze), w administracji publicznej i obronie narodowej; 

obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (20,5%), a także w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej 

(19,0%). 
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Niemal połowa (49,0%) ogółu pracujących była zatrudniona w jednostkach dużych (wobec 51,0% przed 

rokiem). W tej grupie najwięcej pracujących było w przetwórstwie przemysłowym (42,9%), a także  

w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (8,7%), opiece 

zdrowotnej i pomocy społecznej (8,4%), edukacji (8,1%), transporcie i gospodarce magazynowej (6,6%). 

W jednostkach średnich pracowało 27,9% ogółu pracujących (o 1,3 p. proc. więcej niż przed rokiem), 

a w nich najwięcej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów 

samochodowych (23,8% pracujących w tej grupie), edukacji (21,3%), przetwórstwa przemysłowego (19,3%),  

a także transportu i gospodarki magazynowej (5,6%). 

W jednostkach małych (do 9 osób) znalazło zatrudnienie 23,1% ogółu pracujących w województwie, 

w tym najczęściej w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (33,1% pracujących w tej grupie 

podmiotów), a także w budownictwie (13,0%), przetwórstwie przemysłowym (12,5%) i transporcie  

i gospodarce magazynowej (7,1%). 

 

Najliczniejszą grupą w województwie w końcu 2016 r. wśród pracujących to osoby zaliczane do grup 

zawodów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz specjaliści (po 17,1% ogółu). Znaczącymi grupami byli też 

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (15,6%), pracownicy usług i sprzedawcy (13,9%), pracownicy biurowi 

(11,5%). 

Pracownicy z grupy zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w liczbie 45,0 tys. osób, w końcu 

2016 r. w zdecydowanej większości pracowali w sektorze prywatnym (94,8% tej grupy), a także w jednostkach 

dużych (51,9%). Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej pracowali w przetwórstwie przemysłowym 

(68,5%) i budownictwie (14,8%). 

Specjaliści to grupa licząca 44,9 tys. osób. Ponad połowa z nich (63,3%) pracowała w sektorze 

publicznym, zazwyczaj w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób. Specjalistów najliczniej 

koncentrowały jednostki prowadzące działalność w edukacji (42,3% tej grupy), w opiece zdrowotnej i pomocy 

społecznej (15,1%), a także w przetwórstwie przemysłowym (10,9%). 
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Z kolei liczba operatorów i monterów maszyn i urządzeń wyniosła 41,0 tys. osób, w tym 90,8% tej 

grupy zawodowej pracowało w sektorze prywatnym, a 62,1% - w jednostkach dużych. Operatorzy i monterzy 

maszyn i urządzeń w 48,0% byli zatrudnieni w podmiotach przetwórstwa przemysłowego, w 26,3% -  

w transporcie i gospodarce magazynowej. 

 

 

 

 

Liczną grupą zawodową są również osoby zatrudnione w grupie zawodów pracownicy usług  

i sprzedawcy, ich liczba wyniosła w końcu 2016 r. 36,5 tys. osób. W zdecydowanej większości (92,1%) zatrudnieni 

byli oni w sektorze prywatnym, a także w jednostkach o liczbie pracujących do 49 osób (odpowiednio 39,4%  
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w jednostkach małych i 33,5% - w średnich). Pracujący w tej grupie najczęściej zatrudniani byli w sekcji handel; 

naprawa pojazdów samochodowych (68,8%), stosunkowo często również w sekcji administrowanie i działalność 

wspierająca (9,8%). 

W ogóle pracujących w województwie było 30,2 tys. pracowników biurowych, którzy pracowali głównie 

w sektorze prywatnym (74,3%). Największy udział tej grupy odnotowano w jednostkach prowadzących 

działalność w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (18,9%), w przetwórstwie przemysłowym (18,6%),  

w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (o 12,3%). 

Wśród pracujących w końcu 2016 r. kobiety stanowiły 49,8% ogółu, (130,8 tys.) tj. o 0,1 p. proc. więcej 

niż przed rokiem. Większość kobiet (64,3%) zatrudnionych było w sektorze prywatnym oraz w jednostkach  

o liczbie pracujących powyżej 49 osób (47,8%). Najwięcej kobiet pracowało w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (21,2% pracujących kobiet) oraz handlu; napraw pojazdów 

samochodowych (20,8%). Kolejne 16,6% pracowało w edukacji, 11,4% w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 

a 7,6% w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych. 

W strukturze pracujących w badanych podmiotach największy udział pracujących kobiet występował  

w jednostkach prowadzących działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (85,5%), działalności 

finansowej i ubezpieczeniowej (80,3%), a także w edukacji (78,5%). Najmniejszy udział kobiet odnotowano  

w podmiotach budownictwa (9,2%). W przetwórstwie przemysłowym udział kobiet wyniósł 36,0%. 

Najwięcej pracujących kobiet (24,1%) zatrudnionych było w zawodach zaliczanych do grupy specjalistów. 

Drugą co do wielkości grupą były kobiety w zawodach pracowników usług i sprzedawców (18,9%), a następnie 

pracowników biurowych (16,7%) oraz techników i innego średniego personelu (10,7%). Wśród mężczyzn 

największy odsetek pracujących odnotowano w grupie zawodów robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (27,5%), 

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (25,2%) i specjaliści (10,1%). 
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W województwie w końcu 2016 r. wśród pracujących było 20,2 tys. osób niepełnosprawnych, które 

stanowiły 7,7% ogółu pracujących w województwie (wobec 8,0% przed rokiem). Większość pracujących 

niepełnosprawnych pracowała w sektorze prywatnym (77,0%), najczęściej w jednostkach dużych (69,2% tej 

grupy). W podmiotach średnich ich odsetek ukształtował się na poziomie 18,0%, a w małych 12,8%. Wśród 

niepełnosprawnych 29,0% zatrudnionych było w podmiotach działających w zakresie administrowania  

i działalności wspierającej, kolejne 24,3% - w przetwórstwie przemysłowym, 10,5% w opiece zdrowotnej  

i pomocy społecznej, a 9,5% w handlu; naprawie pojazdów samochodowych. 

Największy udział pracujących osób niepełnosprawnych w ogóle pracujących zanotowano  

w podmiotach działających w zakresie administrowania i działalności wspierającej, ich udział w tej sekcji 

wyniósł 55,8%. Znaczący udział omawianej grupy pracujących odnotowano również w opiece zdrowotnej  

i pomocy społecznej (12,3%), a także w obsłudze rynku nieruchomości (11,1%). 

W końcu 2016 r. 3,1 tys. osób niepełnosprawnych pracowało na stanowiskach specjalnie 

dostosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (o 22,4% więcej niż przed rokiem). Grupa 

ta stanowiła 15,2% pracujących osób niepełnosprawnych.  

Niemal 1,5 tys. zakładów pracy wykazywało zainteresowanie zwiększeniem zatrudnienia osób 

niepełnosprawnych, w tym 0,6 tys. podmiotów handlu; napraw pojazdów samochodowych oraz po 0,1 tys.  

w sekcjach przetwórstwo przemysłowe i budownictwo. 

 
WOLNE MIEJSCA PRACY  
 

W końcu 2016 r. wśród 17,8 tys. podmiotów objętych badaniem 0,7 tys., tj. niespełna 4% wskazywało, 

że w swoich zasobach posiadają wolne miejsca pracy. Jednostki dysponowały 2,1 tys. wolnymi miejscami 

pracy, tj. o 27,7% więcej niż przed rokiem. W zdecydowanej większości (91,3%) wolne miejsca ulokowane były 

w sektorze prywatnym. Podobnie jak przed rokiem ponad połowa wakatów (55,6%) znajdowała się  

w jednostkach dużych, kolejne 34,5% - w jednostkach średnich. 
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Najwięcej wolnych miejsc pracy dotyczyło zawodów zaliczanych do grupy robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (27,0%), a także do grup operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń oraz pracownicy usług  

i sprzedawcy (odpowiednio 22,4% i 21,7%). Na pracowników zatrudnianych przy pracach prostych czekało 

7,7% ogółu wolnych miejsc pracy, na specjalistów 7,1%, a na pracowników biurowych 6,5%. 

 
 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY  
 
W województwie lubuskim w 2016 r. powstało łącznie 13,1 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 6,8% 

więcej niż w poprzednim roku (przed rokiem wzrost wyniósł 6,0%). W zdecydowanej większości (91,6%) nowe 

miejsca powstały w sektorze prywatnym. Ponad połowa (55,1%) takich miejsc utworzona została  

w jednostkach małych, a kolejne 29,4% w średnich. 

Więcej nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim rokiem powstało w sekcjach handel; 

naprawa pojazdów samochodowych (o 0,6 tys. miejsc), budownictwo (o 0,5 tys.), przetwórstwo przemysłowe 

(o 0,3 tys.), administrowanie i działalność wspierająca (o 0,2 tys.). Mniej niż przed rokiem miejsc pracy 

powstało m.in. w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, a także w edukacji oraz transporcie  

i gospodarce magazynowej. 

W 2016 r. najwięcej nowych miejsc pracy (28,2%) powstało w handlu; naprawie pojazdów 

samochodowych. Znaczący udział w strukturze miały też miejsca w przetwórstwie przemysłowym (24,1%),  

w budownictwie (11,7%), a także w transporcie i gospodarce magazynowej (7,8%).  

Spośród nowoutworzonych miejsc pracy w końcu 2016 r. pozostawały 543 niezagospodarowane 

miejsca, które głównie (w 63,4%) były przeznaczone dla pracowników z grupy zawodów pracownicy usług  

i sprzedawcy. Z pozostałych grup zawodowych największa ilość niewykorzystanych miejsc była dla 

pracowników biurowych, robotników przemysłowych i magazynowych, a także specjalistów. Najwięcej 

wolnych nowoutworzonych miejsc pracy pozostawało w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (64,6%) 

i w przetwórstwie przemysłowym (25,6%). 
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W 2016 r. zlikwidowano 5,2 tys. miejsc pracy, tj. o 20,9% mniej niż przed rokiem. Największy ubytek 

odnotowano w podmiotach działających w zakresie przetwórstwa przemysłowego (37,6% ogółu 

zlikwidowanych miejsc pracy), handlu; naprawy pojazdów samochodowych (15,9%) i budownictwa (13,9%). 

 

W województwie lubuskim po raz kolejny odnotowano dodatni bilans miejsc pracy (różnica pomiędzy 

nowo powstałymi i zlikwidowanymi miejscami pracy), który w 2016 r. wyniósł 7,9 tys. miejsc pracy (przed 

rokiem było to 5,7 tys.). We wszystkich rodzajach działalności bilans był dodatni, przy czym największy  

w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (2,9 tys.), w przetwórstwie przemysłowym (1,2 tys.), a także 

w budownictwie oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (po 0,8 tys.). 
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Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w 2016 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM .....................................................................  262532 130760 128718 73240 60574 

w tym:           

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............  5852 1550 2293 1630 1929 

Przetwórstwo przemysłowe .......................................  76965 27689 55251 14144 7570 

Budownictwo..............................................................  13302 1225 1450 3973 7879 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............  45626 27170 8178 17399 20049 

Transport i gospodarka magazynowa ........................  16903 2993 8478 4117 4308 

Zakwaterowanie i gastronomia ..................................  5157 3757 326 1590 3241 

Informacja i komunikacja ...........................................  1999 755 895 407 697 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................  5182 4163 3161 1257 764 

Obsługa rynku nieruchomości ....................................  3492 1898 1526 1105 861 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......  6045 3567 1090 1144 3811 

Administrowane i działalność wspierająca .................  10538 4498 7004 1376 2158 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ..................  13971 9947 11244 2572 155 

Edukacja .....................................................................  27709 21743 10434 15607 1668 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................  17410 14879 10853 3811 2746 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 3284 2154 1043 1561 680 

Pozostała działalność usługowa .................................  1803 1179 90 176 1537 

 

 

Tablica 2. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w 2016 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie 

Liczba pracujących  Jednostki według wielkości 

ogółem 
w tym 

kobiety 
duże  średnie małe 

OGÓŁEM  ......................................................................  262532 130760 128718 73240 60574 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

i kierownicy ................................................................  18804 8206 7002 5255 6547 

Specjaliści .....................................................................  44923 31570 23710 15320 5893 

Technicy i inny średni personel ....................................  22156 14004 14823 4885 2448 

Pracownicy biurowi ......................................................  30155 21883 11726 9549 8880 

Pracownicy usług i sprzedawcy ....................................  36541 24663 9908 12249 14384 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ..............................  1269 124 328 363 578 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ..........................  44992 8697 23329 12052 9611 

Operatorzy maszyn i urządzeń .....................................  41043 7815 25479 6958 8606 

Pracownicy przy pracach prostych ...............................  22649 13798 12413 6609 3627 
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Tablica 3. Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2016 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

Wyszczególnienie Ogółem 

Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM ........................................................................................  2102 1168 725 209 

w tym:        
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo .................................  19 10 3 6 

Przetwórstwo przemysłowe ..........................................................  951 802 61 88 

Budownictwo.................................................................................  80 - 59 21 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ...............................  458 27 423 8 

Transport i gospodarka magazynowa ...........................................  253 148 75 30 

Zakwaterowanie i gastronomia .....................................................  65 30 7 28 

Informacja i komunikacja ..............................................................  19 18 1 - 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....................................  15 15 - - 

Obsługa rynku nieruchomości .......................................................  34 20 6 8 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna .........................  7 - 1 6 

Administrowane i działalność wspierająca ....................................  12 12 - - 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne ............................................................  67 44 20 3 

Edukacja ........................................................................................  19 7 12 - 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........................................  49 15 34 - 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ....................  13 2 7 4 

Pozostała działalność usługowa ....................................................  16 - 16 - 

 

 

Tablica 4. Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2016 r 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM .................................................................................  13144 2045 3862 7237 

w tym:         

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..........................  306 13 51 242 

Przetwórstwo przemysłowe ...................................................  3167 1035 1079 1053 

Budownictwo..........................................................................  1542 43 277 1222 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........................  3710 76 1003 2631 

Transport i gospodarka magazynowa ....................................  1026 206 306 514 

Zakwaterowanie i gastronomia ..............................................  468 1 116 351 

Informacja i komunikacja .......................................................  136 22 32 82 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..............................  226 44 93 89 

Obsługa rynku nieruchomości ................................................  164 12 73 79 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ..................  376 47 41 288 

Administrowane i działalność wspierająca .............................  520 169 103 248 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .....................................................  196 118 71 7 

Edukacja .................................................................................  459 87 314 58 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ...................................  374 74 158 142 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .............  122 29 61 32 

Pozostała działalność usługowa .............................................  160 2 11 147 
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Tablica 5. Zlikwidowane w 2016 r. miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek 

Wyszczególnienie Ogółem 
Jednostki według wielkości 

duże  średnie małe 

OGÓŁEM .....................................................................................  5230 1141 2485 1604 
w tym:        

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ..............................  109 2 10 97 
Przetwórstwo przemysłowe .......................................................  1969 703 1193 73 
Budownictwo..............................................................................  726 25 192 509 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ............................  831 61 428 342 
Transport i gospodarka magazynowa ........................................  276 51 169 56 
Zakwaterowanie i gastronomia ..................................................  86 10 49 27 
Informacja i komunikacja ...........................................................  37 - 9 28 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ..................................  80 17 7 56 
Obsługa rynku nieruchomości ....................................................  75 14 53 8 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ......................  189 2 53 134 
Administrowane i działalność wspierająca .................................  224 70 15 139 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne .........................................................  71 50 20 1 

Edukacja .....................................................................................  250 69 154 27 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .......................................  87 20 43 24 
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .................  68 19 26 23 
Pozostała działalność usługowa .................................................  34 - 1 33 

 
Tablica 6. Pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji i wielkości jednostek w 2016 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 ........................................................  20246 3075 14013 3647 2586 
w tym:          

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 143 1 71 43 29 
Przetwórstwo przemysłowe ..........................  4919 1404 3489 652 778 
Budownictwo.................................................  238 36 59 172 7 
Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..  1917 308 709 699 509 
Transport i gospodarka magazynowa ...........  414 30 267 115 32 
Zakwaterowanie i gastronomia .....................  417 178 19 125 273 
Informacja i komunikacja ..............................  78 5 47 13 18 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa .....  237 47 128 66 43 
Obsługa rynku nieruchomości .......................  389 9 156 175 58 
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  385 2 156 74 155 
Administrowane i działalność wspierająca ....  5875 722 5334 222 319 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne .....  1232 111 1053 163 16 

Edukacja ........................................................  1120 72 545 516 59 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..........  2134 102 1613 392 129 
Działalność związana z kulturą, rozrywką  
i rekreacją ....................................................  271 14 114 110 47 

Pozostała działalność usługowa ....................  153 7 9 43 101 
 


