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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 i wymaganego poziomu wykształcenia oraz o liczbie no-

wo 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 

  PRACUJĄCY 

W IV kwartale 2009 r. badaniem popytu na pracę w województwie podlaskim objęto 10,4 tys. podmiotów, 

z czego większość (59,5%) stanowiły jednostki małe. W badanej zbiorowości 76,2% jednostek funkcjonowa-

ło w sektorze prywatnym, a 23,8% – w sektorze publicznym. Największy udział w tym badaniu miały pod-

mioty prowadzące działalność w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 31,9%, wśród których 

dominowały jednostki należące do sektora prywatnego (95,9%). Stosunkowo liczne grupy tworzyły również 

podmioty skupione w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 13,2%, edukacja – 12,6% oraz budownictwo – 8,7%. 
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Liczba pracujących w jednostkach biorących udział w badaniu w końcu grudnia 2009 r. wyniosła  

221,2 tys. osób, tj. o 1,4% mniej niż rok wcześniej. W podmiotach sektora publicznego pracowało 42,4% 

osób, a w sektorze prywatnym – 57,6%. Ponad 55% ogółu pracujących było zatrudnionych w jednostkach 

dużych, 29,5% – w średnich oraz 15,1% – w małych. Najwięcej pracujących skupiały podmioty prowadzące 

działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 22,0% oraz w handlu; naprawie pojazdów samocho-

dowych – 18,8% oraz edukacji – 16,4%. Większość osób było zatrudnionych w sektorze prywatnym.  

W dwóch pierwszych z wyżej wymienionych sekcji pracowało prawie 70% ogólnej liczby pracujących  

w tym sektorze (odpowiednio 37,5% oraz 31,7%). Ponadto podmioty prowadzące działalność w zakresie bu-

downictwa zapewniały miejsca pracy dla 8,5% pracowników sektora prywatnego. 

Tabl. 1. Pracujący według sekcji 
Stan w dniu 31 XII 

Sekcje Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  2008 224281 92069 132212 121383 63962 38936 

 
2009 221241 93863 127378 122478 65290 33473 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  2391 1512 879 1348 572 471 

Górnictwo i wydobywanie  .................................  816 – 816 576 161 79 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  48669 906 47763 34609 8485 5575 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

      elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę
Δ 

 4068 2357 1711 3883 144 41 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

      i odpadami; rekultywacja
Δ 

 ............................  2938 2371 567 1832 977 129 

Budownictwo  .....................................................  11294 468 10826 5147 3942 2205 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
Δ
  ...  41679 1353 40326 13668 16097 11914 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  12287 8452 3835 8984 1269 2034 

Zakwaterowanie i gastronomia
Δ
  .........................  3748 545 3203 632 1682 1434 

Informacja i komunikacja  ...................................  1710 191 1519 986 401 323 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  4343 970 3373 3257 781 305 

Obsługa rynku nieruchomości
Δ
  ..........................  3217 701 2516 1573 1220 424 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  4069 1392 2677 716 1275 2078 

Administrowanie i działalność wspierająca
Δ
  ......  3413 108 3305 2302 608 503 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

      obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  15753 15753 – 11260 4358 135 

Edukacja  .............................................................  36319 35161 1158 14340 19636 2343 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  20202 18508 1694 16072 2076 2054 

Działalność związana z kulturą, rozrywką 

      i rekreacją  ......................................................  3274 3034 240 1139 1299 836 

Pozostała działalność usługowa  .........................  1051 81 970 154 307 590 

Odmienną strukturą zatrudnionych według rodzajów działalności charakteryzował się sektor publiczny. 

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

edukacja – 37,5%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 19,7% oraz administracja publiczna i obrona na-

rodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 16,8%. 
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Zatrudnieni w jednostkach dużych, najczęściej pracowali w podmiotach prowadzących działalność w za-

kresie: przetwórstwa przemysłowego – 28,3% ogółu pracujących w tej kategorii jednostek, opieki zdrowot-

nej i pomocy społecznej – 13,1%, edukacji – 11,7% oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych 

 – 11,2%. W jednostkach średnich najwięcej osób pracowało w: edukacji – 30,1%, handlu; naprawie pojaz-

dów samochodowych – 24,7% oraz przetwórstwie przemysłowym – 13,0%, natomiast w jednostkach małych 

największa liczba osób znalazła zatrudnienie w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych 

 – 35,6%, przetwórstwo przemysłowe – 16,7% oraz edukacja – 7,0%. 

Biorąc pod uwagę strukturę zawodową, najliczniejszą grupę pracujących w końcu grudnia 2009 r. tworzy-

li specjaliści – 51,9 tys. osób, tj. 23,5% ogółu. Większość z nich było zatrudnionych w sektorze publicznym 

– 79,7% i w jednostkach dużych – 57,9%. Miejscem pracy specjalistów były głównie podmioty zaliczane do 

sekcji: edukacja – 24,9 tys. osób, tj. 47,9% oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 10,1 tys. osób, tj. 

19,5%. 

Tabl. 2. Pracujący według grup zawodów w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Grupy zawodów Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  221241 93863 127378 122478 65290 33473 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi  

      
urzędnicy i kierownicy  ..................................  12674 4351 8323 6214 3602 2858 

Specjaliści  ..........................................................  51932 41394 10538 30056 17799 4077 

Technicy i inny średni personel  ..........................  27746 14964 12782 16573 7640 3533 

Pracownicy biurowi ............................................  27133 10336 16797 13440 9535 4158 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy  ........  18425 2398 16027 7656 5754 5015 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  ..................  672 344 328 407 132 133 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..............  33027 4028 28999 20690 6846 5491 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .........  22820 5489 17331 15435 4665 2720 

Pracownicy przy pracach prostych  .....................  26812 10559 16253 12007 9317 5488 
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Liczną grupę wśród pracujących stanowiły również osoby o niższych kwalifikacjach zawodowych, tj. ro-

botnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 33,0 tys. osób. Odsetek tej grupy zawodowej w badanej zbiorowości 

kształtował się na poziomie 14,9%. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zatrudniani byli najczęściej w sekto-

rze prywatnym – 87,8% i w jednostkach dużych – 62,6%. Wykonywali oni pracę głównie w przetwórstwie 

przemysłowym – 18,9 tys. osób, tj. 57,2% i budownictwie – 5,2 tys. osób, tj. 15,7%. Kolejne grupy o silnej 

reprezentacji i zbliżonym odsetku w ogólnej liczbie pracujących tworzyli: technicy i inny średni personel  

– 12,6%, pracownicy biurowi – 12,3% oraz pracownicy przy pracach prostych – 12,1%.  

 

W jednostkach objętych badaniem w końcu grudnia 2009 r. pracowało 113,1 tys. kobiet, które stanowiły 

51,1% ogółu pracujących. W stosunku do 2008 r. zanotowano niewielki przyrost (o 0,2%) liczby pracują-

cych kobiet, mimo tendencji spadkowej ogółu pracujących. Większość pań było zatrudnionych w sektorze 

publicznym – 54,6% i w podmiotach dużych – 54,2%. Najwięcej kobiet pracowało w jednostkach prowadzą-

cych działalność w sekcjach: edukacja – 24,3%, handel; naprawa pojazdów samochodowych – 16,8%, prze-

twórstwo przemysłowe – 16,3% oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 14,6%. W sektorze publicznym 

kobiety pracowały przede wszystkim w edukacji (43,3%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (24,4%),  

a także administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych 

(16,5%). W sektorze prywatnym zatrudnione były głównie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (35,2%), 

handel; naprawa pojazdów samochodowych (35,0%) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (5,1%). 
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Tabl. 3. Pracujące kobiety 
Stan w dniu 31 XII 

Sekcje Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  2008 112881 58638 54243 58659 35486 18736 

 
2009 113098 61745 51353 61327 35309 16462 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  676 352 324 389 141 146 

Górnictwo i wydobywanie  .................................  98 – 98 63 25 10 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  18416 338 18078 12654 3438 2324 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

      elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  735 471 264 703 24 8 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

      i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  563 450 113 352 171 40 

Budownictwo  .....................................................  1371 79 1292 596 478 297 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  19036 1083 17953 7229 6212 5595 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  3338 2628 710 2750 225 363 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  2977 454 2523 458 1310 1209 

Informacja i komunikacja  ...................................  751 86 665 445 165 141 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  3340 718 2622 2564 618 158 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  1603 319 1284 772 591 240 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  2256 808 1448 362 688 1206 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  1161 77 1084 668 244 249 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

      obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  10198 10198 – 7466 2658 74 

Edukacja  .............................................................  27441 26726 715 10263 15529 1649 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  16520 15052 1468  12863 1834 1823 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

      i rekreacją  ......................................................  1946 1859 87 598 751 597 

Pozostała działalność usługowa  .........................  672 47 625 132 207 333 

Wśród pracujących kobiet dominowała grupa zawodowa specjaliści, wymagająca wysokich kwalifikacji 

zawodowych – 36,7 tys. osób, tj. 32,4% ogólnej ich liczby. Druga co do wielkości grupa zawodowa,  

w omawianej zbiorowości to pracownicy biurowi – 16,5%, a trzecia – technicy i inny średni personel 

 – 14,4% ogółu pracujących kobiet.  

  WOLNE MIEJSCA PRACY     

W końcu grudnia 2009 r. na ogólną liczbę 10,4 tys. zbadanych podmiotów tylko 501 jednostek, tj. 4,8% 

posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (69,3%) należała do sektora prywatnego. Wśród zakładów 

dysponujących faktycznie nieobsadzonymi stanowiskami dominowały jednostki małe, które stanowiły 

59,3% ogółu tych podmiotów. Największą gotowość na przyjęcie nowych pracowników wykazały zakłady 

działające w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – stanowiące 45,3% wszystkich jednostek 

zgłaszających możliwość zatrudnienia. 

W końcu grudnia 2009 r. badane podmioty posiadały 949 wolnych miejsc pracy, tj. o 22,7% mniej niż  

w analogicznym okresie roku poprzedniego. Oznacza to, iż na każdą jednostkę oferującą przypadały niecałe 

2 wolne stanowiska pracy. Podobną sytuację zanotowano w końcu 2008 r. Najwięcej wakatów zadeklarował 

sektor prywatny – 62,5% i jednostki małe – 44,0%. Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, dominowały 

podmioty zaliczane do sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych – 34,4%. Wiele nieobsadzonych 
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stanowisk pracy posiadały również jednostki należące do przetwórstwa przemysłowego – 18,9% oraz admi-

nistracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 16,6%. Te trzy sekcje 

generowały ponad dwie trzecie wszystkich wolnych miejsc pracy. 

Tabl.4. Wolne miejsca pracy 
Stan w dniu 31 XII 

Sekcje Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  2008 1228 334 894 336 406 486 

 
2009 949 356 593 329 202 418 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  11 – 11 – – 11 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  179 – 179 67 56 56 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

      elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  3 1 2 1 2 – 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

      i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  3 3 – 3 – – 

Budownictwo  .....................................................  27 2 25 2 25 – 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  326 – 326 21 12 293 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  26 10 16 13 2 11 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  5 – 5 – 5 – 

Informacja i komunikacja  ...................................  7 – 7 4 – 3 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  4 – 4 – – 4 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  9 2 7 2 7 – 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  23 20 3 9 4 10 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  8 – 8 4 – 4 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

      obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  158 158 – 126 30 2 

Edukacja  .............................................................  28 28 – 2 26 – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  80 80 – 71 9 – 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

      i rekreacją  ......................................................  52 52 – 4 24 24 

Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy, istotne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno – zawodowa pra-

cowników poszukiwanych do pracy. W końcu 2009 r. najliczniejsza grupa wakujących miejsc pracy prze-

znaczona była dla osób z wykształceniem średnim zawodowym (35,4%), a w dalszej kolejności – z wy-

kształceniem zasadniczym zawodowym (33,9%) oraz wyższym (23,9%).  
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Najwięcej ofert kierowano do pracowników o średnich kwalifikacjach zawodowych – 24,8% wolnych 

miejsc pracy oczekiwało na techników i inny średni personel. Poszukiwano ich głównie w zakładach działa-

jących w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, która oferowała 57,0% ogólnej liczby wolnych 

miejsc pracy przeznaczonych dla tej grupy zawodowej. Badane jednostki poszukiwały także specjalistów  

o wysokich kwalifikacjach, którym gwarantowano 21,8% ogółu wakatów. Najwięcej wolnych miejsc pracy 

dla tych osób posiadały podmioty prowadzące działalność w zakresie administracji publicznej i obrony naro-

dowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 39,1% oraz opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  

– 30,4%. Dość liczna oferta była skierowana również do pracowników o niższych kwalifikacjach zawodo-

wych – 21,2% wolnych miejsc pracy oczekiwało na robotników przemysłowych i rzemieślników, a oferty te  

w przeważającej liczbie (66,7%) pochodziły od zakładów przetwórstwa przemysłowego. 

 

  NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 

W ciągu całego 2009 r. powstało 10,1 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 7,9% więcej niż w roku poprzed-

nim. Zdecydowaną większość tych stanowisk, bo aż 77,0% utworzono w sektorze prywatnym. Najwięcej 

nowych miejsc pracy w omawianym roku wykreowały przedsiębiorstwa małe – 38,5% ogólnej ich liczby, 

następnie średnie – 33,8%, a pozostałe 27,7% przypadało na podmioty duże. 
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Tabl. 5. Nowo utworzone miejsca pracy 

Sekcje Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  2008 9336 1982 7354 3138 3572 2626 

 
2009 10071 2318 7753 2794 3400 3877 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  116 15 101 11 25 80 

Górnictwo i wydobywanie  .................................  19 – 19 6 3 10 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  3226 1 3225 778 838 1610 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

      
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  41 36 5 16 20 5 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

      
i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  170 137 33 90 68 12 

Budownictwo  .....................................................  1249 20 1229 375 468 406 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  1752 1 1751 486 580 686 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  420 34 386 88 28 304 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  157 37 120 3 85 69 

Informacja i komunikacja  ...................................  144 1 143 74 39 31 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  .........  191 46 145 118 33 40 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ..........................  52 13 39 12 28 12 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  250 41 209 16 79 155 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  114 – 114 10 28 76 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

      
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  700 700 – 390 302 8 

Edukacja  .............................................................  673 636 37 150 463 60 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  516 397 119 160 163 193 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

      
i rekreacją  ......................................................  210 203 7 11 117 82 

Pozostała działalność usługowa  .........................  71 – 71 – 33 38 

Prawie 50% nowych miejsc pracy utworzono w dwóch sekcjach, tj. przetwórstwie przemysłowym 

 – 32,0% oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 17,4%. Dość duża liczba wakatów (12,4%) 

powstała także w budownictwie. W przypadku podmiotów prowadzących wyżej wymienione rodzaje dzia-

łalności dominowały jednostki stanowiące własność prywatną, natomiast w sektorze publicznym najwięcej 

nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach realizujących działalność w zakresie: administracji 

publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 30,2%, edukacji – 27,4%, 

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 17,1%.  

Należy zauważyć, że w ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdują się niezagospodarowane 

miejsca pracy. Według stanu w dniu 31 grudnia 2009 r., pozostało jeszcze 270 miejsc nieobsadzonych (2,7% 

wszystkich nowo utworzonych w ostatnim roku). Było ich zdecydowanie więcej niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego, kiedy to do obsadzenia pozostawały 152 miejsca, tj. 1,6% wszystkich nowo utworzonych 

w 2008 r. 
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Tabl. 6. Nowo utworzone wolne miejsca pracy 
Stan w dniu 31 XII 

Sekcja Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  2008 152 78 74 79 67 6 

 
2009 270 89 181 84 71 115 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  2 – 2 – – 2 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  72 – 72 16 56 – 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  94 – 94 1 – 93 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  7 2 5 5 2 – 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  1 – 1 – 1 – 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  15 13 2 3 2 10 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  5 – 5 1 – 4 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  

      obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  .......  56 56 – 47 9 – 

Edukacja  .............................................................  1 1 – – 1 –  

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  ................  11 11 – 11 – – 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

      i rekreacją  ......................................................  6 6 – – – 6 

W 2009 r. największe trudności ze znalezieniem właściwych kadr miały jednostki prowadzące działalność 

w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych, które w końcu roku miały do obsadzenia 34,8% ogól-

nej liczby nowo utworzonych wolnych miejsc pracy w województwie. W dalszej kolejności należy wymie-

nić przetwórstwo przemysłowe – z 26,7% ogółu nowo utworzonych wolnych stanowisk oraz administrację 

publiczną i obronę narodową; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – z 20,7% takich wakatów. Do obsa-

dzenia, jako nowo utworzone, pozostały głównie miejsca pracy przeznaczone dla robotników przemysło-

wych i rzemieślników, które stanowiły 29,6% ogólnej ich liczby, techników i innego średniego personelu 

 – 27,0% oraz specjalistów – 24,8%. 

 

 

Opracowanie: Wydział Badań Ankietowych oraz Wydział Analiz Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 


