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Badanie popytu na pracę w województwie podlaskim jest prowadzone w ramach ogólnopolskiego programu ba-

dań statystycznych. Obejmuje podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Realizo-

wane jest w cyklu kwartalnym przy zastosowaniu metody reprezentacyjnej, która umożliwia uogólnianie wyników 

badania na populację generalną. 

Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, czyli o liczbie pra-

cujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i rodzajów działalności oraz o liczbie nowo utworzonych  

i zlikwidowanych 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. 

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. 
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W badaniu popytu na pracę została zastosowana Klasyfikacja Zawodów i Specjalności wprowadzona z dniem  

1 I 2015 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 VIII 2014 r. (Dz. U. poz. 

1145) w miejsce obowiązującej do 31 XII 2014 r. 

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) z późniejszymi zmianami, obowiązu-

jącej od 1 I 2008 r. 

W stosunku do obowiązującej PKD 2007 zastosowano skróty nazw niektórych poziomów klasyfikacyjnych; skró-

cone 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  

 samochodowych, 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 działalność wspierająca 

 

 

 

 

PRACUJĄCY 

Wyniki badania popytu na pracę w województwie podlaskim za IV kwartał 2016 r. były reprezentatywne 

dla 15,1 tys. podmiotów zatrudniających co najmniej 1 osobę, z czego większość (60,7%) stanowiły jednostki 

małe. W omawianej zbiorowości 84,4% jednostek funkcjonowało w sektorze prywatnym, a 15,6% – w sekto-

rze publicznym. Największy udział (33,4%) miały podmioty prowadzące działalność w sekcji handel; naprawa 

pojazdów samochodowych, które w analizowanym okresie należały w większości do sektora prywatnego. Sto-

sunkowo liczne grupy tworzyły również podmioty skupione w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 12,3%, 

edukacja – 9,7% oraz budownictwo – 8,9%.  

W końcu grudnia 2016 r. liczba pracujących w jednostkach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 

261,8 tys. osób i była o 7,9% wyższa w stosunku do zanotowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

W podmiotach sektora prywatnego pracowało 175,8 tys. osób, tj. o 11,6% więcej niż przed rokiem, natomiast 

w sektorze publicznym – 86,0 tys. osób, tj. o 1,1% więcej niż rok wcześniej. W omawianym okresie najwięk-

szy odsetek pracujących skupiały jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego 
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– 27,9%, handlu; naprawy pojazdów samochodowych – 17,5% oraz edukacji – 14,0%. Prawie 68% ogólnej 

liczby pracujących w sektorze prywatnym znalazło zatrudnienie w pierwszych dwóch wymienionych sekcjach 

(odpowiednio 41,6% oraz 25,9%). Ponadto podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa za-

pewniały miejsca pracy dla 9,1% pracujących w tym sektorze własności. Odmienną strukturą pracujących 

według rodzajów działalności charakteryzował się sektor publiczny. Ponad trzy czwarte wszystkich pracują-

cych w tym sektorze skupiały jednostki zaliczane do trzech sekcji: edukacja – 39,2%, opieka zdrowotna  

i pomoc społeczna – 22,3% oraz administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne – 20,1%. 

Tabl. 1. Pracujący według sekcji 

Stan w dniu 31 XII 

L a t a 

Sekcje 
Ogółem 

Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ..............................................  2015 242580 85085 157495 125191 66933 50456 
 2016 261842 86044 175798 128950 89784 43108 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  2638 1413 1225 1034 857 747 

Górnictwo i wydobywanie  ..................................  680 – 680 492 79 109 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  73091 – 73091 38267 30088 4736 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię       
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  2628 1067 1561 2312 229 87 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami       
i odpadami; rekultywacjaΔ  ............................  3276 2785 491 2133 991 152 

Budownictwo  ......................................................  16108 81 16027 5729 5499 4880 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  45724 105 45619 18211 14222 13291 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  10459 3218 7241 4283 2684 3492 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  5352 497 4855 817 3063 1472 

Informacja i komunikacja  ...................................  1986 131 1855 741 674 571 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  5045 1286 3759 3560 704 781 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...........................  3221 522 2699 1426 1059 736 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  5856 813 5043 521 1801 3534 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  3690 172 3518 2271 618 801 

Administracja publiczna i obrona narodowa;        
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........  17302 17302 – 12722 4474 106 

Edukacja  .............................................................  36587 33687 2900 16896 17204 2487 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................  22837 19211 3626 16001 3721 3115 

Działalność związana z kulturą, rozrywką       
i rekreacją  ......................................................  3783 3736 47 1460 1425 898 

Pozostała działalność usługowa  ..........................  1579 18 1561 74 392 1113 

W stosunku do stanu w końcu grudnia 2015 r. w większości sekcji zaobserwowano wzrost liczby pracu-

jących, przy czym najwyższy (o 38,1%) stwierdzono w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 

przetwórstwa przemysłowego. Dość duże zmiany odnotowano również w podmiotach zajmujących się bu-

downictwem, administrowaniem i działalnością wspierającą oraz działalnością profesjonalną, naukową i tech-

niczną, w których pracowało odpowiednio o: 13,9%, 7,2% i 5,2% osób więcej niż przed rokiem. W siedmiu 

sekcjach stwierdzono natomiast spadek liczby pracujących, a największy (o 11,7%) miał miejsce w podmio-

tach prowadzących działalność w zakresie obsługi rynku nieruchomości. Znacznemu zmniejszeniu uległa rów-

nież liczba pracujących w przedsiębiorstwach zaliczanych do sekcji zakwaterowanie i gastronomia, handel; 
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naprawa pojazdów samochodowych oraz górnictwo i wydobywanie, w których zatrudnienie znalazło odpo-

wiednio o: 9,4%, 7,3% i 7,0% mniej osób niż przed rokiem. 

 

W końcu grudnia 2016 r. prawie połowa (49,2%) ogółu pracujących była zatrudniona w jednostkach dużych, 

34,3% – w średnich, zaś 16,5% – w małych. Wśród pracujących w dużych podmiotach najwięcej osób zano-

towano w zakładach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 29,7%, handlu; 

naprawy pojazdów samochodowych – 14,1%, edukacji – 13,1%, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  

– 12,4% oraz administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych  

– 9,9%. Osoby pracujące w jednostkach średnich najczęściej zatrudnione były w przetwórstwie przemysło-

wym – 33,5%, edukacji – 19,2% oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 15,8%, natomiast  

w podmiotach małych największa liczba osób pracowała w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodo-

wych – 30,8%, budownictwo – 11,3% oraz przetwórstwo przemysłowe – 11,0%.  

Analizując strukturę zawodową pracujących stwierdzono, że najliczniejszą grupę w końcu grudnia  

2016 r., podobnie jak rok wcześniej, tworzyli specjaliści – 55,5 tys. osób, tj. 21,2% ogółu. Większość z nich 

pracowała w sektorze publicznym (73,0%) i w jednostkach dużych (58,4%). Miejscem pracy specjalistów były 

głównie podmioty zaliczane do sekcji edukacja (25,5 tys. osób, tj. 45,9% ich ogólnej liczby) oraz opieka zdro-

wotna i pomoc społeczna (10,5 tys. osób, tj. 18,9%). 
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Tabl. 2. Pracujący według grup zawodów w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII 

Grupy zawodów Ogółem 
Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  .........................................................  261842 86044 175798 128950 89784 43108 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi        
urzędnicy i kierownicy ..................................  20090 5153 14937 8453 6151 5486 

Specjaliści  ..........................................................  55541 40543 14998 32453 17630 5458 

Technicy i inny średni personel  .........................  24574 12001 12573 15457 5774 3343 

Pracownicy biurowi  ...........................................  31070 7697 23373 12399 10411 8260 

Pracownicy usług i sprzedawcy  .........................  30478 4297 26181 10604 11973 7901 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy  .................  677 242 435 213 251 213 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  ..............  53477 2540 50937 23748 23207 6522 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  .........  26642 3912 22730 14464 7928 4250 

Pracownicy przy pracach prostych  ....................  19293 9659 9634 11159 6459 1675 

Liczną grupę wśród pracujących stanowiły również osoby o niższych kwalifikacjach zawodowych, tj. ro-

botnicy przemysłowi i rzemieślnicy – 53,5 tys. osób. Odsetek wskazanej grupy zawodowej w badanej zbioro-

wości kształtował się na poziomie 20,4%. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy najczęściej wykonywali 

pracę w sektorze prywatnym (95,3%) i w jednostkach dużych (44,4%). Pracowali oni głównie w przetwórstwie 

przemysłowym (36,8 tys. osób, tj. 68,9% ich ogólnej liczby), budownictwie (7,6 tys. osób, tj. 14,2%) oraz 

handlu; naprawie pojazdów samochodowych (4,0 tys. osób, tj. 7,4%). Podobnie kształtowała się sytuacja 

w przypadku następnej pod względem liczebności grupy zawodowej, tj. pracowników biurowych, którą two-

rzyło 31,1 tys. osób, czyli 11,9% ogółu pracujących, przy czym w sektorze prywatnym i w jednostkach dużych 

pracowało odpowiednio 75,2% oraz 39,9% ich całej zbiorowości. Miejscem pracy tej grupy zawodowej były 

głównie podmioty zaliczane do sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych, przetwórstwo przemy-

słowe, a także administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, skupiające 

odpowiednio: 26,9%, 18,3% i 10,0% ogółu pracowników biurowych. Kolejną grupę zawodową stanowili pra-

cownicy usług i sprzedawcy – 30,5 tys. osób. Ich udział wśród ogółu pracujących wyniósł 11,6%. Najczęściej 

świadczyli oni pracę w podmiotach sektora prywatnego (85,9%) i w jednostkach średnich (39,3%), a biorąc 

pod uwagę rodzaj działalności – głównie w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (59,9%) oraz prze-

twórstwie przemysłowym (12,0%). Dość dużą grupę tworzyli również operatorzy i monterzy maszyn i urzą-

dzeń – 26,6 tys. osób, a ich odsetek w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 10,2%. Głównie byli oni zatrudnieni 

w sektorze prywatnym (85,3% spośród nich) i w jednostkach dużych (54,3%). Świadczyli usługi przede 

wszystkim w przetwórstwie przemysłowym, transporcie i gospodarce magazynowej, handlu; naprawie pojaz-

dów samochodowych, a także w budownictwie. W wymienionych sekcjach pracowało odpowiednio: 42,3%, 

24,1%, 10,0% i 8,9% całej ich zbiorowości. 
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W jednostkach zatrudniających 1 osobę i więcej w końcu grudnia 2016 r. pracowało 135,9 tys. kobiet,  

tj. o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Mniejsze zmiany odnotowano w przypadku 

pracujących mężczyzn, których liczba wzrosła w ciągu roku o 6,7%. W omawianym okresie odsetek pań wśród 

ogółu pracujących kształtował się na poziomie 51,9%, podczas gdy przed rokiem wyniósł 51,3%.  

Tabl. 3. Pracujące kobiety 

Stan w dniu 31 XII 

L a t a 

Sekcje 
Ogółem 

Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ..............................................  2015 124510 58295 66215 62859 35914 25737 
 2016 135850 58971 76879 66799 46861 22190 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  618 381 237 267 216 135 

Górnictwo i wydobywanie  ..................................  114 – 114 85 12 17 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  24779 – 24779 12712 11033 1034 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię       
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  488 185 303 421 41 26 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami       
i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  719 645 74 486 203 30 

Budownictwo  ......................................................  1829 13 1816 708 668 453 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  28368 23 28345 11398 8180 8790 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  2113 606 1507 807 631 675 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  3971 427 3544 593 2149 1229 

Informacja i komunikacja  ...................................  831 63 768 317 261 253 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  4069 1105 2964 2821 572 676 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...........................  1600 286 1314 710 565 325 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  3261 397 2864 245 1035 1981 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  1611 26 1585 999 326 286 

Administracja publiczna i obrona narodowa;        
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........  10741 10741 – 8305 2379 57 

Edukacja  .............................................................  28222 25936 2286 12256 14113 1853 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................  19003 15797 3206 12840 3363 2800 

Działalność związana z kulturą, rozrywką        
i rekreacją  ......................................................  2354 2334 20 761 842 751 

Pozostała działalność usługowa  ..........................  1159 6 1153 68 272 819 
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W sektorze prywatnym pracowało o 17,9 tys. kobiet więcej niż w sektorze publicznym. Większość z nich 

znalazła zatrudnienie w podmiotach dużych (49,2%). Najwięcej kobiet pracowało w jednostkach prowadzą-

cych działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (20,9%), edukacja (20,8% ogółu), 

przetwórstwo przemysłowe (18,2%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (14,0%). W sektorze prywat-

nym kobiety świadczyły pracę głównie w sekcjach handel; naprawa pojazdów samochodowych (36,9%) oraz 

przetwórstwo przemysłowe (32,2%). W sektorze publicznym panie pracowały przede wszystkim w edukacji 

(44,0%), opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (26,8%), a także w administracji publicznej i obronie naro-

dowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (18,2%). 

Wśród pracujących kobiet największy odsetek (29,4%) stanowiły osoby należące do kategorii specjaliści, 

czyli pracownicy o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Drugą co do wielkości grupę zawodową w oma-

wianej zbiorowości tworzyły panie pracujące jako pracownicy biurowi (15,6%), trzecią – pracownicy usług  

i sprzedawcy (15,1%), czwartą – technicy i inny średni personel (12,4%), a piątą – robotnicy przemysłowi  

i rzemieślnicy (9,9%). 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 

W końcu grudnia 2016 r. na ogólną liczbę 15,1 tys. podmiotów zatrudniających co najmniej 1 osobę tylko 

202 jednostki, tj. 1,3% posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (54,0%) należała do sektora prywat-

nego. Wśród zakładów dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami pracy przeważały jednostki średnie, 

które stanowiły 39,1% ogółu tych podmiotów. Największą gotowość na przyjęcie nowych pracowników wy-

kazały podmioty zaliczane do sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpiecze-

nia społeczne, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz przetwórstwo 

przemysłowe, stanowiące odpowiednio: 22,3%, 11,9%, 9,9% i 9,4% wszystkich jednostek zgłaszających moż-

liwość zatrudnienia. 

Według stanu w końcu grudnia 2016 r., analizowane podmioty posiadały 750 wolnych miejsc pracy, 

tj. o 20,7% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na każdą jednostkę oferującą przypadały 

prawie 4 wolne stanowiska pracy (przy prawie 2 miejscach rok wcześniej). Najwięcej wakatów zadeklarowano 

w sektorze prywatnym (66,1% ogólnej ich liczby) i w jednostkach dużych (70,8%). Biorąc pod uwagę rodzaj 

działalności, dominowały jednostki zaliczane do przetwórstwa przemysłowego, które oferowały 36,9% ogółu 

wolnych miejsc pracy. Wiele nieobsadzonych stanowisk pracy posiadały również podmioty należące do sekcji 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 14,9%, opieka zdro-

wotna i pomoc społeczna – 11,7% oraz transport i gospodarka magazynowa – 7,9%. Wymienione cztery sekcje 

generowały prawie trzy czwarte wszystkich wolnych miejsc pracy.  
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Tabl. 4. Wolne miejsca pracy 

Stan w dniu 31 XII 

L a t a 

Sekcje 
Ogółem 

Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ..............................................  2015 946 185 761 378 215 353 
 2016 750 254 496 531 153 66 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  2 1 1 – 2 – 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  277 – 277 277 – – 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię       
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  7 – 7 – 6 1 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami       
i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  18 16 2 15 3 – 

Budownictwo  ......................................................  25 – 25 12 13 – 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  43 – 43 37 6 – 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  59 – 59 8 13 38 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  23 – 23 – 23 – 

Informacja i komunikacja  ...................................  18 – 18 1 17 – 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  34 12 22 20 – 14 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...........................  1 – 1 – 1 – 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  5 1 4 – 5 – 

Administrowanie i działalność wspierająca Δ  ......  10 – 10 4 6 – 

Administracja publiczna i obrona narodowa;        
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........  112 112 – 71 40 1 

Edukacja  .............................................................  13 13 – 3 10 – 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................  88 88 – 79 – 9 

Działalność związana z kulturą, rozrywką        
i rekreacją  ......................................................  11 11 – 4 4 3 

Pozostała działalność usługowa  ..........................  4 – 4 – 4 – 

W odniesieniu do stanu w końcu grudnia 2015 r. zmniejszenie liczby wolnych miejsc pracy zaobserwowano 

w sześciu sekcjach. Najbardziej widoczne spadki zanotowano w pozostałej działalności usługowej (o 86,2%), 

obsłudze rynku nieruchomości (o 85,7%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 83,0%) oraz bu-

downictwie (o 81,5%). Wzrost liczby wolnych miejsc pracy stwierdzono w przypadku dwunastu sekcji. Znacz-

nie większą niż rok wcześniej gotowość na przyjęcie nowych pracowników zgłosiły podmioty prowadzące 

działalność finansową i ubezpieczeniową (ponad 11-krotnie), w zakresie administrowania i działalności wspie-

rającej (5-krotnie) oraz dostawy wody; gospodarowania ściekami i odpadami; rekultywacji (ponad 2,5-krot-

nie). Zdecydowanie więcej nieobsadzonych stanowisk w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego 

roku zanotowano także w zakładach należących do sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obo-

wiązkowe zabezpieczenia społeczne, transport i gospodarka magazynowa oraz informacja i komunikacja  

– odpowiednio o: 93,1%, 84,4% i 80,0%.  
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Z punktu widzenia diagnozy rynku pracy, istotne znaczenie ma struktura kwalifikacyjno-zawodowa osób 

poszukiwanych do pracy. W końcu grudnia 2016 r. najwięcej ofert kierowano do pracowników o wysokich 

kwalifikacjach zawodowych – 28,3% wszystkich wolnych miejsc pracy oczekiwało na specjalistów. W tej 

grupie zawodowej zdecydowaną większość wakatów zgłoszono w sekcjach: opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna – 36,3%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 32,1% 

oraz przetwórstwo przemysłowe – 12,7%. Na rynku pracy dużą popularnością cieszyli się również operatorzy 

i monterzy maszyn i urządzeń, którym oferowano 27,1% ogółu wolnych miejsc pracy. Większość ofert pracy 

dla tych pracowników posiadały podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego 

– 70,0% oraz transportu i gospodarki magazynowej – 26,1%. Liczne wakaty czekały również na pracowników 

o niższych kwalifikacjach zawodowych – 13,9% wolnych miejsc pracy oczekiwało na robotników przemysło-

wych i rzemieślników. Poszukiwano ich głównie w zakładach działających w sekcjach: przetwórstwo prze-

mysłowe, budownictwo oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych, które oferowały odpowiednio 

72,1%, 5,8% i 5,8% ogólnej liczby wolnych miejsc pracy przeznaczonych dla tej grupy zawodowej. Dość dużą 

liczbę wolnych miejsc pracy oferowano także pracownikom biurowym – 7,9%. Najwięcej zanotowano ich  

w podmiotach prowadzących działalność finansową i ubezpieczeniową – 30,5%, administracji publicznej  

i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych – 23,7%, oraz w przetwórstwie przemy-

słowym – 20,3%. 

NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 

W ciągu całego 2016 r. w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę powstało 10,9 tys. nowych 

miejsc pracy, czyli o 9,1% mniej niż w poprzednim roku. Zdecydowaną większość tych stanowisk, bo aż 

83,5% utworzono w sektorze prywatnym. Najwięcej nowych miejsc pracy w omawianym okresie przygoto-

wały jednostki małe – 44,4% ogólnej ich liczby, następnie średnie – 32,5%, a pozostałe 23,2% przypadało na 

podmioty duże. 
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Tabl. 5. Nowo utworzone miejsca pracy  

L a t a 

Sekcje 
Ogółem 

Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ..............................................  2015 11994 1499 10495 2719 4490 4785 
 2016 10901 1799 9102 2527 3539 4835 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  ......  140 17 123 13 31 96 

Górnictwo i wydobywanie  ..................................  14 – 14 4 6 4 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  2614 – 2614 915 1071 628 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię       
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ  14 3 11 – 3 11 

Dostawa wody; gospodarowanie ściekami       
i odpadami; rekultywacjaΔ  .............................  63 55 8 25 28 10 

Budownictwo  ......................................................  1600 – 1600 419 334 847 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  1661 1 1660 376 713 572 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  625 50 575 93 88 444 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ  .........................  718 2 716 – 44 674 

Informacja i komunikacja  ...................................  103 2 101 4 51 48 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa  ..........  140 – 140 26 37 77 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  ...........................  100 17 83 – 40 60 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna  646 15 631 8 61 577 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  ......  332 66 266 99 63 170 

Administracja publiczna i obrona narodowa;        
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........  349 349 – 204 136 9 

Edukacja  .............................................................  999 758 241 193 652 154 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna .................  444 271 173 135 89 220 

Działalność związana z kulturą, rozrywką        
i rekreacją  ......................................................  195 193 2 13 89 93 

Pozostała działalność usługowa  ..........................  144 – 144 – 3 141 

W województwie podlaskim prawie 54% nowych miejsc pracy utworzono w trzech sekcjach, tj.: przetwór-

stwie przemysłowym – 24,0%, handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 15,2% oraz budownictwie  

– 14,7%. Nowe miejsca pracy we wskazanych jednostkach stanowiły łącznie 64,5% ogółu takich miejsc pracy 

w sektorze prywatnym, natomiast w sektorze publicznym najwięcej nowych stanowisk powstało w podmio-

tach skupionych w sekcjach: edukacja – 42,1%, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne – 19,4%, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15,1%, oraz działalność związana  

z kulturą, rozrywką i rekreacją – 10,7%.  

Mniejszą niż w poprzednim roku liczbą nowo powstałych miejsc pracy dysponowały podmioty należące do 

dziesięciu sekcji, a największy spadek wystąpił w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 62,8%), 

górnictwie i wydobywaniu (o 53,3%), obsłudze rynku nieruchomości (o 50,7%) oraz informacji i komunikacji 

(o 46,6%). Najwyższy wzrost liczby nowych miejsc pracy w stosunku do 2015 r. stwierdzono w jednostkach 

prowadzących działalność w zakresie administrowania i działalności wspierającej (ponad 3-krotny). Znacznie 

więcej stanowisk utworzono także w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 91,1%), transpor-

cie i gospodarce magazynowej (o 72,2%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 53,4%), edukacji (o 52,5%),  

a także w przetwórstwie przemysłowym (o 29,1%).  
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Tabl. 6. Nowo utworzone wolne miejsca pracy 

Stan w dniu 31 XII 

L a t a 

Sekcje 
Ogółem 

Sektor Z ogółem jednostki 

publiczny prywatny duże średnie małe 

O g ó ł e m  ..............................................  2015 220 29 191 134 70 16 
 2016 68 26 42 44 23 1 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................  12 – 12 12 – – 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię        
elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodęΔ   1 – 1 – – 1 

Handel; naprawa pojazdów samochodowychΔ  ...  8 – 8 8 – – 

Transport i gospodarka magazynowa  .................  8 – 8 8 – – 

Informacja i komunikacja  ...................................  8 – 8 – 8 – 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 4 – 4 – 4 – 

Administrowanie i działalność wspierającaΔ  .......  1 – 1 1 – – 

Administracja publiczna i obrona narodowa;        
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  ........  24 24 – 14 10 – 

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

Działalność związana z kulturą, rozrywką        
i rekreacją  ......................................................  1 1 – – 1 – 

Na uwagę zasługuje fakt, że nie wszystkie nowo utworzone miejsca pracy zostały zagospodarowane. We-

dług stanu w dniu 31 grudnia 2016 r., pozostało jeszcze 68 miejsc nieobsadzonych, tj. o 69,1% mniej niż  

w analogicznym okresie poprzedniego roku. Większość tych stanowisk odnotowano w sektorze prywatnym 

(61,8%) oraz w jednostkach dużych (64,7%). 

W końcu 2016 r. największą ilością nowo utworzonych wolnych stanowisk pracy dysponowały podmioty 

zaliczane do sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, które 

posiadały 35,3% ogólnej ich liczby w województwie. Trudności ze znalezieniem właściwych kadr odnotowano 

także w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego (17,6%), jak również 

handlu; naprawy pojazdów samochodowych, transportu i gospodarki magazynowej oraz informacji i komuni-

kacji, w których w omawianym okresie pozostało po 11,8% wszystkich nowo utworzonych wolnych miejsc 

pracy. 
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W końcu grudnia 2016 r. do obsadzenia jako nowo utworzone pozostały głównie miejsca pracy przezna-

czone dla specjalistów, które stanowiły 27,9% ogólnej ich liczby. Jednostki poszukiwały również operatorów 

i monterów maszyn i urządzeń, na których oczekiwało 19,1% wszystkich nowo utworzonych wolnych stano-

wisk, a także techników i innego średniego personelu, pracowników biurowych oraz pracowników przy pra-

cach prostych, którym oferowano odpowiednio: 16,2%, 14,7% i 13,2% ogółu nowych miejsc pracy. 

 

 

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

W 2016 r. w jednostkach zatrudniających 1 lub więcej osób zlikwidowano 5,1 tys. miejsc pracy, tj. o 16,0% 

więcej niż w poprzednim roku. Redukcji etatów dokonały głównie podmioty sektora prywatnego (87,8% ogól-

nej ich liczby) i jednostki małe (44,8%). Najwięcej miejsc pracy ubyło w zakładach prowadzących działalność 

w zakresie przetwórstwa przemysłowego (27,4%), handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,2%), oraz 

zakwaterowania i gastronomii (11,8%). Wśród wyżej wymienionych podmiotów dominowały jednostki sek-

tora prywatnego, natomiast w sektorze publicznym najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zgłosiły podmioty 

należące do sekcji: edukacja (52,1%), administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpiecze-

nia społeczne (17,2%) oraz działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (10,7%).  
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Większa niż rok wcześniej redukcja stanowisk pracy wystąpiła w przypadku dziesięciu sekcji, przy czym 

najbardziej odczuwalna była w zakwaterowaniu i gastronomii (w której zanotowano prawie 9,5-krotny wzrost 

liczby zlikwidowanych miejsc pracy), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (ponad 3,5-krotny 

wzrost), pozostałej działalności usługowej, a także informacji i komunikacji (ponad 2-krotny wzrost). W dzie-

więciu sekcjach odnotowano zmniejszenie liczby zlikwidowanych miejsc pracy w stosunku do 2015 r. Naj-

wyższy spadek stwierdzono w działalności związanej z górnictwem i wydobywaniem (o 70,4%), w jednost-

kach zajmujących się administrowaniem i działalnością wspierającą (o 67,0%), budownictwem (o 63,7%), 

transportem i gospodarką magazynową (o 53,2%), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 42,1%) oraz rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (o 39,9%).  

W województwie podlaskim bilans miejsc pracy w 2016 r., podobnie jak rok wcześniej, kształtował się 

pozytywnie, tzn. utworzono o 5848 stanowisk więcej niż zlikwidowano, a na 100 zlikwidowanych miejsc 

pracy przypadało 216 nowo utworzonych (przy 275 przed rokiem). Najwięcej etatów przybyło w podmiotach 

prowadzących działalność w zakresie budownictwa (1338), przetwórstwa przemysłowego (1227), handlu; na-

prawy pojazdów samochodowych (540), edukacji (512), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 

(482) oraz transportu i gospodarki magazynowej (470). Niekorzystny bilans odnotowano tylko w sekcji infor-

macja i komunikacja, w której w odniesieniu do poprzedniego roku ubyło 10 stanowisk pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Podlaski Ośrodek Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 


