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Badanie popytu na pracę w województwie podlaskim jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu 
badań statystycznych. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Re-
alizowane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, która umożliwia uogólnianie wy-
ników badania na populację generalną.  

Badania popytu na pracę, tj. liczby miejsc pracy oferowanych przez pracodawców jako jednego z elementów 
kształtowania rynku pracy, Główny Urząd Statystyczny prowadzi od 1995 r. Formułę badania zmieniono  
w 2005 r., dostosowując ją do wymagań Eurostatu tak, aby ujednolicić to badanie pod względem treści i metody 
we wszystkich krajach unijnych (zwiększono częstotliwość, zmieniono zakres przedmiotowy i podmiotowy bada-
nia). 

Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie 
pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów oraz o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy w okresie 
sprawozdawczym. 

Popyt na pracę – jest to liczba miejsc 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. 

Do pracujących zalicza się wszystkie osoby pozostające w ewidencji jednostki badanej w określonym dniu, tj. 
osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, wykonujące pracę nakładczą, agentów we wszystkich systemach 
agencji, właścicieli i współwłaścicieli oraz członków spółdzielni produkcji rolniczej. 

Do pracujących zalicza się osoby wykonujące pracę w Polsce, a także za granicą na rzecz jednostek, w których 
zostały zatrudnione niezależnie od czasu trwania tego zatrudnienia.  

Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo utworzone, w sto-
sunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 
1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone; 
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. 
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Prezentowane informacje przedstawione zostały przy uwzględnieniu podmiotów klasyfikowanych według kryte-
rium 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 została zastosowana „Klasyfikacja zawodów i specjalności” wprowadzona na 
podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla po-
trzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 8 XII 2004 r. (Dz. U. Nr 265, poz. 2644) z późniejszymi 
zmianami. 

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007), wprowadzonej rozpo-
rządzeniem  Rady Ministrów z dnia 24 XII 2007 r. (Dz. U. Nr 251, poz. 1885), obowiązującej od 1 I 2008 r., która 
została opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych we Wspólnocie Euro-
pejskiej. 

W stosunku do obowiązującej klasyfikacji zastosowano skróty nazw niektórych poziomów klasyfikacyjnych; 
skrócone nazwy zostały oznaczone w tablicach znakiem „∆”. Zestawienie zastosowanych skrótów i pełnych nazw 
podaje się poniżej:  

skrót pełna nazwa 
 

sekcje
 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz, parę wodną i gorącą wodę gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów 
 klimatyzacyjnych 
  
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpada- Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami 
mi; rekultywacja oraz działalność związana z rekultywacją 
  
Handel; naprawa pojazdów samochodowych Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów sa- 
 mochodowych, włączając motocykle 
  
Zakwaterowanie i gastronomia Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami  
 gastronomicznymi 
  
Obsługa rynku nieruchomości Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 
  
Administrowanie i działalność wspierająca Działalność w zakresie usług administrowania i dzia- 

 łalność wspierająca 

 

W II kwartale 2010 r. badaniem popytu na pracę w województwie podlaskim objęto 12,3 tys. podmiotów, 

z czego większość (63,2%) stanowiły jednostki małe. W badanej zbiorowości 79,6% jednostek funkcjonowa-

ło w sektorze prywatnym, a 20,4% – w sektorze publicznym. Największy udział w tym badaniu miały pod-

mioty prowadzące działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,5%, wśród których 

dominowały jednostki należące do sektora prywatnego (99,9%). Stosunkowo liczne grupy tworzyły również 

podmioty skupione w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 12,2%, edukacja – 11,1% oraz budownictwo 

 – 10,6%.  

  PRACUJĄCY 
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W końcu czerwca 2010 r. liczba pracujących w jednostkach biorących udział w badaniu wyniosła  

241,5 tys. osób i była o 8,6% wyższa w stosunku do zanotowanej w analogicznym okresie roku poprzednie-

go. W podmiotach sektora prywatnego pracowało 149,5 tys. osób, tj. o 16,3% więcej niż rok wcześniej, na-

tomiast w sektorze publicznym znalazło zatrudnienie 92,0 tys. osób, tj. o 2,0% mniej niż przed rokiem.  

W omawianym okresie najwięcej pracujących skupiały jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu; 

naprawy pojazdów samochodowych – 21,7%, przetwórstwa przemysłowego – 21,2% oraz edukacji – 15,2%. 

W dwóch pierwszych wymienionych sekcjach zatrudnionych było prawie 70% ogólnej liczby pracujących  

w sektorze prywatnym (odpowiednio 34,9% oraz 33,9%). Ponadto podmioty prowadzące działalność w ra-

mach budownictwa zapewniały miejsca pracy dla 9,7% pracowników tego sektora własności. Odmienną 

strukturą zatrudnionych według rodzajów działalności charakteryzował się sektor publiczny. Ponad trzy 

czwarte wszystkich pracujących w tym sektorze skupiały jednostki działające w trzech sekcjach: edukacja 

 – 38,7%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 21,0% oraz administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 18,5%. 

Tabl. 1. Pracujący według sekcji 
Stan w dniu 30 VI 

L a t a 
Sekcje 

Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ............................................... 2009 222452 93871 128581 124106 63232 35114
2010 241532 92039 149493 123582 69828 48122

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  2754 1534 1220 1387 690 677
Górnictwo i wydobywanie  .................................  864 – 864 633 75 156
Przetwórstwo przemysłowe  ................................  51278 650 50628 34110 9305 7863
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  4011 2352 1659 3723 264 24
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacjaΔ  ............................  3188 2686 502 2076 889 223
Budownictwo  .....................................................  14890 458 14432 6139 4222 4529
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  52328 182 52146 13505 19096 19727
Transport i gospodarka magazynowa  .................  9317 4966 4351 5579 1703 2035
Zakwaterowanie i gastronomiaΔ .........................  4763 651 4112 526 2374 1863
Informacja i komunikacja  ...................................  1808 186 1622 929 404 475
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  4031 745 3286 3221 545 265
Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  3154 681 2473 1584 985 585
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  5069 1412 3657 749 1260 3060
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  4330 258 4072 3018 329 983
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  17020 17020 – 11435 5462 123
Edukacja  .............................................................  36813 35582 1231 17701 17909 1203
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  21134 19298 1836 15994 2685 2455
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją  ......................................................  3480 3346 134 1168 1313 999
Pozostała działalność usługowa  .........................  1300 32 1268 105 318 877 

W stosunku do czerwca ubiegłego roku w większości sekcji odnotowano zwiększenie liczby pracujących. 

Najwyższy wzrost zaobserwowano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy po-

jazdów samochodowych (o 30,6%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 29,0%) oraz bu-

downictwa (o 23,7%). Spadek liczby pracujących stwierdzono w przypadku czterech sekcji, a największy  
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(o 27,7%) miał miejsce w transporcie i gospodarce magazynowej. Nie uległa natomiast istotnej zmianie sy-

tuacja w górnictwie i wydobywaniu, gdzie zatrudnienie utrzymało się na prawie identycznym poziomie jak 

rok wcześniej (wzrost o 8 osób, tj. o 0,9%). 

 

W końcu czerwca 2010 r. ponad połowa (51,2%) ogółu pracujących była zatrudniona w jednostkach du-

żych, 28,9% – w średnich, zaś 19,9% – w małych. Wśród zatrudnionych w dużych podmiotach, najwięcej 

osób pracowało w zakładach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 27,6%, 

edukacji – 14,3%, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 12,9% oraz handlu; naprawy pojazdów samo-

chodowych – 10,9%. Osoby zatrudnione w jednostkach średnich najczęściej pracowały w handlu; naprawie 

pojazdów samochodowych – 27,3%, edukacji – 25,6% oraz przetwórstwie przemysłowym – 13,3%, nato-

miast w podmiotach małych największa liczba osób znalazła zatrudnienie w sekcjach: handel; naprawa po-

jazdów samochodowych – 41,0%, przetwórstwo przemysłowe – 16,3% oraz budownictwo – 9,4%.  

Biorąc pod uwagę strukturę zawodową pracujących, najliczniejszą grupę w końcu czerwca 2010 r., (po-

dobnie jak rok wcześniej), tworzyli specjaliści – 53,5 tys. osób, tj. 22,1% ogółu. Większość z nich była za-

trudniona w sektorze publicznym – 77,8% i w jednostkach dużych – 57,8%. Miejscem pracy specjalistów 

były głównie podmioty zaliczane do sekcji edukacja – 25,0 tys. osób, tj. 46,8% oraz opieka zdrowotna  

i pomoc społeczna – 10,3 tys. osób, tj. 19,2%.  
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Tabl. 2. Pracujący według grup zawodów w 2010 r. 
Stan w dniu 30 VI 

Grupy zawodów Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  241532 92039 149493 123582 69828 48122 
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  

urzędnicy i kierownicy  ..................................  16748 4344 12404 6377 4108 6263
Specjaliści  ..........................................................  53486 41586 11900 30934 17968 4584
Technicy i inny średni personel ..........................  29880 14648 15232 15907 7413 6560
Pracownicy biurowi ............................................  27557 8268 19289 11964 9820 5773
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  ........  22436 2639 19797 8115 8951 5370
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  ..................  928 334 594 456 210 262
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..............  33487 3982 29505 20480 6562 6445
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .........  25224 5361 19863 15311 5173 4740
Pracownicy przy pracach prostych  .....................  31786 10877 20909 14038 9623 8125 

Kolejne grupy o silnej reprezentacji tworzyły osoby o niższych kwalifikacjach zawodowych, tj. robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy – 33,5 tys. osób oraz pracownicy przy pracach prostych – 31,8 tys. osób. Udział 
obu wyższej wymienionych grup zawodowych w badanej zbiorowości kształtował się na zbliżonym pozio-
mie i wynosił odpowiednio 13,9% i 13,2%. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej byli zatrud-
niani w sektorze prywatnym – 88,1% ogólnej ich liczby i w jednostkach dużych – 61,2%. Sytuacja kształto-
wała się podobnie w przypadku pracowników przy pracach prostych, przy czym w wyszczególnionych kate-
goriach podmiotów znalazło zatrudnienie odpowiednio 65,8% oraz 44,2% ich całej populacji. Pracujący na-
leżący do pierwszej wyżej wymienionej grupy zawodowej świadczyli pracę głównie w przetwórstwie prze-
mysłowym – 18,9 tys. osób, tj. 56,4%, zaś drugiej – w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 7,9 tys., 
tj. 24,8% osób. Dość liczne zbiorowości tworzyli również technicy i inny średni personel, którzy stanowili 
12,4% ogółu pracujących oraz pracownicy biurowi – 11,4%. 
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W jednostkach objętych badaniem w końcu czerwca 2010 r. pracowało 120,7 tys. kobiet, tj. o 7,4% więcej 

niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednak wyższą dynamikę wzrostu odnotowano w przypadku 

pracujących mężczyzn, których liczba wzrosła w ciągu roku o 9,7 %. W omawianym okresie w jednostkach 

objętych badaniem zatrudnionych było o 146 panów więcej niż pań, podczas gdy rok wcześniej wśród osób 

pracujących przeważały kobiety – było ich o 2228 więcej niż mężczyzn. 

Większość pań była zatrudniona w podmiotach dużych (51,0%) oraz w sektorze publicznym (50,3%). 

Najwięcej kobiet pracowało w jednostkach prowadzących działalność w sekcjach: edukacja – 23,3%, handel; 

naprawa pojazdów samochodowych – 20,1%, przetwórstwo przemysłowe – 15,3% oraz opieka zdrowotna  

i pomoc społeczna – 14,3%. W sektorze publicznym kobiety miały pracę przede wszystkim w edukacji 

(45,0%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (25,9%), a także administracji publicznej i obronie naro-

dowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (17,2%). W sektorze prywatnym panie zatrudnione 

były głównie w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych (40,3%) oraz przetwórstwo przemy-

słowe (30,5%). 

Tabl. 3. Pracujące kobiety 
Stan w dniu 30 VI 

L a t a 
Sekcje 

Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ............................................... 2009 112340 61214 51126 61546 34267 16527
2010 120693 60683 60010 61593 39088 20012

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  751 366 385 434 153 164
Górnictwo i wydobywanie  .................................  106 – 106 70 16 20
Przetwórstwo przemysłowe  ................................  18486 187 18299 12280 3612 2594
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  697 443 254 650 44 3
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  618 523 95 389 175 54
Budownictwo  .....................................................  1910 137 1773 681 537 692
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  24243 87 24156 6916 9891 7436
Transport i gospodarka magazynowa  .................  1663 915 748 1095 223 345
Zakwaterowanie i gastronomiaΔ .........................  3456 530 2926 371 1705 1380
Informacja i komunikacja  ...................................  745 82 663 399 178 168
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  3126 604 2522 2524 431 171
Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  1589 296 1293 782 510 297
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2771 817 1954 420 600 1751
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  1610 112 1498 833 147 630
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  10450 10450 – 7442 2946 62
Edukacja  .............................................................  28143 27324 819 12786 14536 821
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  17199 15707 1492 12810 2366 2023
Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ......................................................  2129 2091 38 615 765 749
Pozostała działalność usługowa  .........................  1001 12 989 96 253 652 

Wśród pracujących kobiet dominowała grupa zawodowa specjaliści, wymagająca wysokich kwalifikacji 

zawodowych – 38,2 tys. osób, tj. 31,7% ogólnej ich liczby. Druga co do wielkości grupa, w omawianej zbio-

rowości to pracownicy biurowi – 15,6%, a trzecia – technicy i inny średni personel – 14,2% ogółu pracują-

cych kobiet. 
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W końcu czerwca 2010 r. na ogólną liczbę 12,3 tys. zbadanych podmiotów tylko 504 jednostki, tj. 4,1% 
posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (74,6%) należała do sektora prywatnego. Wśród zakładów 
dysponujących faktycznie nieobsadzonymi stanowiskami dominowały jednostki małe, które stanowiły 
49,8% ogółu tych podmiotów. Największą gotowość na przyjęcie nowych pracowników wykazały zakłady 
prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oraz budownictwa – stanowiące odpo-
wiednio 24,0% i 17,7% wszystkich jednostek zgłaszających możliwość zatrudnienia. 

W końcu czerwca 2010 r. badane podmioty posiadały 1167 wolnych miejsc pracy, tj. o 24,2% mniej niż  
w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, iż na każdą jednostkę oferującą, podobnie jak rok 
wcześniej, przypadały nieco ponad 2 wolne stanowiska pracy. Najwięcej wakatów zadeklarował sektor pry-
watny – 72,3% ogólnej ich liczby i jednostki duże – 43,4%. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, domino-
wały podmioty należące do przetwórstwa przemysłowego – 27,1%. Wiele nieobsadzonych stanowisk pracy 
posiadały również jednostki zaliczane do budownictwa – 18,8% oraz administracji publicznej i obrony naro-
dowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 15,0%. Te trzy sekcje generowały nieco ponad trzy pią-
te wszystkich wolnych miejsc pracy.  

Tabl. 4. Wolne miejsca pracy 
Stan w dniu 30 VI 

L a t a 
Sekcje 

Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ............................................... 2009 1539 346 1193 562 316 661
2010 1167 323 844 507 332 328

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  24 5 19 5 – 19
Górnictwo i wydobywanie  .................................  15 – 15 – – 15
Przetwórstwo przemysłowe  ................................  316 – 316 179 59 78
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  4 2 2 2 2 –
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  9 6 3 5 2 2
Budownictwo  .....................................................  219 1 218 49 44 126
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  146 – 146 22 124 –
Transport i gospodarka magazynowa  .................  46 3 43 18 – 28
Zakwaterowanie i gastronomiaΔ .........................  33 – 33 – 10 23
Informacja i komunikacja  ...................................  5 – 5 2 3 –
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  1 – 1 1 – –
Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  9 2 7 5 4 –
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  6 4 2 2 4 –
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  17 1 16 16 1 –
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  175 175 – 121 53 1
Edukacja  .............................................................  17 11 6 11 – 6
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  89 80 9 63 – 26
Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ......................................................  33 33 – 6 23 4
Pozostała działalność usługowa  .........................  3 – 3 – 3 – 

W odniesieniu do czerwca 2009 r. w większości sekcji zaobserwowano zmniejszenie liczby wolnych 
miejsc pracy. Najbardziej widoczne spadki zanotowano w podmiotach prowadzących działalność finansową 
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i ubezpieczeniową (spadek o 88,9%), pozostałą działalność usługową (o 85,7%) oraz działalność profesjo-
nalną, naukową i techniczną (o 83,3%). Jednostki zaliczane do sekcji transport i gospodarka magazynowa 
oraz administrowanie i działalność wspierająca dysponowały około 2-krotnie większą liczbą wolnych miejsc 
pracy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W końcu czerwca br. gotowość na przyjęcie nowych 
pracowników zgłosiły również podmioty działające w zakresie górnictwa i wydobywania (oferując 15 waka-
tów przy ich braku rok wcześniej). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy w skali roku stwierdzono także  
w podmiotach prowadzących działalność w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne (o 15,1%), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 9,1%), opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (o 8,5%), budownictwo (o 8,4%) oraz zakwaterowanie i gastronomia (o 6,5%). 

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy, istotne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno-zawodowa pra-
cowników poszukiwanych do pracy. W końcu czerwca 2010 r., podobnie jak rok wcześniej, najwięcej ofert 
kierowano do pracowników o niższych kwalifikacjach zawodowych – 27,0% wolnych miejsc pracy oczeki-
wało na robotników przemysłowych i rzemieślników. Poszukiwano ich głównie w zakładach działających  
w sekcji przetwórstwo przemysłowe, które oferowały 58,4% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy przezna-
czonych dla tej grupy zawodowej. Badane jednostki potrzebowały także specjalistów o wysokich kwalifika-
cjach, którym gwarantowano 18,6% ogółu wakatów. Najwięcej wolnych miejsc pracy dla tych osób posiada-
ły podmioty prowadzące działalność w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązko-
wych zabezpieczeń społecznych – 46,1% oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 29,5%. Dość liczne 
oferty były skierowane również do pracowników o najniższych kwalifikacjach zawodowych – 17,3% wol-
nych miejsc pracy oczekiwało na pracowników przy pracach prostych, a oferty te w przeważającej liczbie 
(66,8%) pochodziły od zakładów budowlanych. 
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Od stycznia do czerwca 2010 r. powstało 9,9 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 69,1% więcej niż w ciągu  
I półrocza poprzedniego roku. Zdecydowaną większość tych stanowisk, bo aż 86,1% utworzono w sektorze 
prywatnym. Najwięcej nowych miejsc pracy w omawianym okresie wykreowały przedsiębiorstwa małe 
 – 43,7% ogólnej ich liczby, następnie średnie – 34,1%, a pozostałe 22,2% przypadało na podmioty duże.  

Tabl. 5. Nowo utworzone miejsca pracy w okresie styczeń-czerwiec 

L a t a 
Sekcje 

Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ............................................... 2009 5874 1161 4713 1233 1539 3102
2010 9935 1376 8559 2200 3391 4344

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  176 14 162 13 49 114
Górnictwo i wydobywanie  .................................  62 – 62 46 – 16
Przetwórstwo przemysłowe  ................................  1548 2 1546 923 312 313
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  22 18 4 18 2 2
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  143 121 22 75 48 20
Budownictwo  .....................................................  1338 5 1333 273 309 756
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  4373 2 4371 192 1920 2261
Transport i gospodarka magazynowa  .................  237 1 236 49 74 114
Zakwaterowanie i gastronomiaΔ .........................  230 24 206 1 91 138
Informacja i komunikacja  ...................................  87 – 87 15 24 48
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  53 – 53 21 5 27
Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  46 20 26 6 18 22
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  211 47 164 2 45 164
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  171 22 149 89 18 64
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  623 623 – 317 304 2
Edukacja  .............................................................  196 172 24 90 88 18
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  207 140 67 57 21 129
Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ......................................................  165 165 – 13 57 95
Pozostała działalność usługowa  .........................  47 – 47 – 6 41 

W województwie podlaskim prawie 60% nowych miejsc pracy utworzono w dwóch sekcjach, tj. handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych – 44,0% oraz przetwórstwie przemysłowym – 15,6%. Dość duża liczba 
wakatów (13,5%) powstała także w budownictwie. W przypadku zakładów prowadzących wyżej wymienio-
ne rodzaje działalności dominowały jednostki stanowiące własność prywatną, natomiast w sektorze publicz-
nym najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach skupionych w sekcjach: admini-
stracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 45,3%, edukacja – 12,5% 
oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 12,0%.  

W stosunku do I półrocza ubiegłego roku w większości sekcji odnotowano wzrost liczby nowych miejsc 
pracy, przy czym najwyższy stwierdzono w zakładach prowadzących działalność w zakresie górnictwa i wy-
dobywania (prawie 8-krotny), handlu; naprawy pojazdów samochodowych (ponad 6-krotny) oraz wytwarza-
nia i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodę i gorącą wodę (ponad 3-krotny). Mniejszą niż  
w analogicznym okresie poprzedniego roku liczbą nowo utworzonych miejsc pracy dysponowały podmioty 
należące do sześciu sekcji, przy czym największe spadki dotyczyły działalności finansowej i ubezpieczenio-
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wej (o 50,5%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 29,8%) oraz przetwórstwa przemysłowego  
(o 29,5%). 

Tabl. 6. Nowo utworzone wolne miejsca pracy 
Stan w dniu 30 VI 

L a t a 
Sekcje 

Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ............................................... 2009 363 90 273 99 57 207
2010 278 72 206 159 81 38

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  1 1 – 1 – –
Przetwórstwo przemysłowe  ................................  103 – 103 79 24 –
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  2 2 – 2 – –
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  1 1 – – 1 –
Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  47 – 47 2 45 –
Transport i gospodarka magazynowa  .................  38 – 38 10 – 28
Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  2 – 2 2 – –
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2 – 2 – 2 –
Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  8 – 8 8 – –
Administracja publiczna i obrona narodowa;  

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  51 51 – 42 9 –
Edukacja  .............................................................  13 7 6 7 – 6
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  4 4 – 4 – –
Działalność związana z kulturą, rozrywką  

i rekreacją  ......................................................  6 6 – 2 – 4

Należy zauważyć, że nie wszystkie nowo utworzone miejsca pracy zostały zagospodarowane. Według stanu 
w dniu 30 czerwca 2010 r., pozostało jeszcze 278 miejsc nieobsadzonych (2,8% wszystkich nowo utworzonych 
w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku). Było ich zdecydowanie mniej (o 23,4%) niż w analogicznym 
okresie roku poprzedniego, kiedy to do obsadzenia pozostawały 363 miejsca, tj. 6,2% wszystkich nowo utwo-
rzonych w I półroczu 2009 r. 
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W okresie od stycznia do czerwca 2010 r., podobnie jak rok wcześniej, największe trudności ze znalezie-
niem właściwych kadr miały jednostki prowadzące działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe, które  
w końcu czerwca br. miały do obsadzenia 37,1% ogólnej liczby nowo utworzonych wolnych miejsc pracy  
w województwie. W dalszej kolejności należy wymienić administrację publiczną i obronę narodową; obo-
wiązkowe zabezpieczenia społeczne – z 18,3% ogółu nowo utworzonych wolnych stanowisk oraz handel; 
naprawa pojazdów samochodowych – z 16,9% takich wakatów. Do obsadzenia, jako nowo utworzone, pozo-
stały głównie miejsca pracy przeznaczone dla robotników przemysłowych i rzemieślników, które stanowiły 
32,7% ogólnej ich liczby, specjalistów – 18,3% oraz pracowników biurowych – 14,4%. 

 

 

W I półroczu 2010 r. jednostki biorące udział w badaniu zlikwidowały 5,9 tys. miejsc pracy, tj. o 8,0% 
więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Redukcji etatów dokonały głównie podmioty sektora 
prywatnego (92,7%) i jednostki małe (50,4%). Najwięcej miejsc pracy ubyło w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (33,0%), budownictwa (28,5%) oraz 
przetwórstwa przemysłowego (15,1%). Wśród wyżej wymienionych podmiotów dominowały jednostki sek-
tora prywatnego, natomiast w sektorze publicznym najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zgłosiły podmio-
ty należące do sekcji edukacja (25,8%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne (24,4%). 
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W województwie podlaskim bilans miejsc pracy w I połowie 2010 r. kształtował się pozytywnie,  

tzn. utworzono o 4057 więcej stanowisk niż zlikwidowano. Najwięcej etatów przybyło w podmiotach pro-

wadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (2435), przetwórstwa prze-

mysłowego (660) oraz administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecz-

nych (519). Niekorzystny bilans odnotowano tylko w przypadku czterech sekcji, przy czym najwięcej sta-

nowisk ubyło w budownictwie (337). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Dział Badań Społecznych oraz Wydział Opracowań Statystycznych Urzędu Statystycznego  
w Białymstoku. 


