
 

 

Badanie popytu na pracę prowadzono na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki 
Publicznej na 2009 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1436, z późn. zm.) na formularzu Z-05, którym 
objęte są podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Badanie to reali-
zowano metodą reprezentacyjną (jednostki do badania wybierane są w drodze losowania), pozwalają-
cą na uogólnianie wyników badania na określoną populację. 
Celem badania było uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli 
zagospodarowanych miejscach pracy określanych aktualną liczbą pracujących i wolnych miejscach 
pracy. Dostarczyło również informacji o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy  
w danym okresie sprawozdawczym. 

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 nieobsadzone, 
2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 
3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmia-

stowego przyjęcia tych osób. 
Nowo utworzone miejsca pracy – miejsca pracy powstałe w wyniku np. zmian organizacyj-

nych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo 
powstałych. 

W badaniu popytu na pracę za 2009 r. została zastosowana Klasyfikacja Zawodów i Specjalno-
ści wprowadzona na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r.  
w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 
(Dz. U. Nr 265, poz. 2644 z późn. zm.). 

Od 2009 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007  
(PKD 2007), opracowanej na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w UE 
(NACE Rev. 2), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.  
(Dz.U. 251, poz.1885). W związku z tym bieżące informacje nie są w pełni porównywalne z danymi 
publikowanymi wcześniej pokazywanymi w układzie PKD 2004. 

Prezentowane informacje przedstawione zostały przy uwzględnieniu podmiotów klasyfikowa-
nych według kryterium liczby pracujących i obejmują podmioty: 

– małe – o liczbie pracujących do 9 osób, 
– średnie – o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 
– duże – o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 
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W badaniu popytu na pracę do pracujących zalicza się wszystkie osoby pozostające w ewiden-
cji jednostki podlegającej badaniu w określonym dniu, niezależnie od faktu, czy jednostka sprawoz-
dawcza jest ich głównym miejscem pracy, czy nie. 

 

*  *  * 
 

Badaniem popytu na pracę w IV kwartale 2009 r. w województwie kujawsko-pomorskim obję-
tych było 22,5 tys. podmiotów, z czego zdecydowana większość (83,7 %) funkcjonowała w sektorze 
prywatnym. Jednostki małe, tj. zatrudniające do 9 osób stanowiły 64,3 % zbiorowości, zaś jednostki 
duże o liczbie pracujących powyżej 49 osób – 10,3 %. 

Tabl. 1. Pracujący oraz popyt na pracę według wybranych sekcji PKD w 2009 r. 

a Stan w dniu 31 XII.  

Wyszczególnienie 
A – 2008=100 

Liczba  
jednostek  Pracującya 

Wolne 
miejsca 
pracya 

Nowo  
utworzone 

miejsca 
pracy 

Wolne  
nowo utwo-
rzone miej-
sca pracya 

Zlikwido-
wane miej-
sca pracy 

OGÓŁEM .............................  22474 472428 2284 26746 384 25278 
A 103,9 106,5 63,3 113,5 42,6 x 

w tym:       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo ..................... 386 6701 7 546 – 334 

A 114,9 110,6 77,8 230,4 x x 
Przetwórstwo przemysłowe ... 3350 127653 856 6093 223 7217 

A 105,4 98,4 76,8 70,1 87,5 x 
Dostawa wody; gospodaro-

wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ ...................... 214 7308 82 284 18 271 

A 125,1 108,6 4 razy 155,2 x x 
Budownictwo ......................... 2488 34092 48 4819 13 5709 

A 109,6 108,0 8,3 177,4 7,2 x 
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowychΔ ............... 7231 84367 369 5053 # 4938 
A 103,9 118,0 78,2 112,7 . x 

Transport i gospodarka ma-
gazynowa ........................... 1042 22849 115 930 4 1075 

A 99,6 93,2 66,5 200,4 80,0 x 
Zakwaterowanie i gastro-

nomiaΔ ................................ 842 8795 29 981 – 685 
A 129,1 142,0 31,5 221,9 x x 

Informacja i komunikacja ....... 275 3345 24 200 8 239 
A 138,2 137,3 31,6 104,2 x x 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa .............. 413 9256 24 305 14 237 

A 100,5 124,6 77,4 134,4 . x 
Obsługa rynku nierucho-

mościΔ ................................. 361 6002 15 192 7 205 
A 113,5 107,4 60,0 87,7 . x 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna ......... 1110 10232 103 934 # 616 

A 91,5 104,6 79,2 114,5 . x 
Administrowanie i działalność 

wspierającaΔ ....................... 422 13919 88 1639 46 1001 
A 93,0 108,0 33,5 162,9 19,9 x 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne ........................... 358 22602 212 1501 11 1015 

A 115,5 113,0 95,9 96,7 19,6 x 
Edukacja ................................ 2172 64335 126 1336 16 658 

A 103,7 102,9 80,8 167,4 200,0 x 
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ........................... 785 35140 143 961 19 419 
A 98,1 109,7 110,0 125,5 73,1 x 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją  360 5546 # 371 # 268 

A 80,4 96,2 . 129,3 . x 
Pozostała działalność usłu-

gowa ................................... 592 4344 34 525 – 268 
A 82,9 146,5 42,0 140,4 x x 
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Największy udział w badaniu (32,2 %) miały podmioty należące do sekcji handel; naprawa po-
jazdów samochodowych, wśród których dominowały jednostki należące do sektora prywatnego  
(99,8 %). Duże liczebnie grupy stanowiły również podmioty prowadzące działalność w sekcjach: prze-
twórstwo przemysłowe (14,9 %), budownictwo (11,1 %) oraz edukacja (9,7 %).  

W dniu 31 XII 2009 r. liczba pracujących w jednostkach objętych badaniem wyniosła 472,4 tys. 
osób, z czego 66,3 % zatrudnionych było w sektorze prywatnym. Spośród ogółu pracujących 55,8 % 
zatrudnionych było w jednostkach dużych, 26,1 % w średnich, a 18,1 % w małych. Najwięcej pracują-
cych skupiały sekcje: przetwórstwo przemysłowe (27,0 %), handel; naprawa pojazdów samochodo-
wych (17,9 %) oraz edukacja (13,6 %). 

Tabl. 2. Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji PKD, sektorów własności i wielkości jednostek w 2009 r. 
Stan w dniu 31 XII 

W końcu grudnia 2009 r. wśród 22,5 tys. podmiotów tylko 3,5 %, tj. 796 jednostek posiadało 
wolne miejsca pracy. Większość z nich (84,2 %) należała do sektora prywatnego. Najliczniejszą 
grupę wśród przedsiębiorstw dysponujących nieobsadzonymi stanowiskami stanowiły jednostki małe  
– 47,6 %, mniej było jednostek średnich i dużych – odpowiednio: 28,6 % i 23,8 %. 

Na koniec 2009 r. badane podmioty posiadały 2284 wolne miejsca pracy, tj. o 36,7 % mniej niż 
w analogicznym okresie poprzedniego roku i koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym  
– 78,2 % wszystkich wolnych miejsc pracy. Najwięcej nieobsadzonych stanowisk było w jednostkach 
dużych – 46,9 %, a jednostki małe posiadały 25,9 % wolnych miejsc pracy. 

 

Sektor Jednostki według wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

W tym 
nowo 

utworzo-
ne publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM .............................. 2284 384 498 1786 592 620 1072 

w tym:        
Przetwórstwo przemysłowe ... 856 223 – 856 84 285 487 
Dostawa wody; gospodaro-

wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  ..................... 82 18 # # # 58 # 

Budownictwo ......................... 48 13 # # 10 8 30 
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowychΔ ............... 369 # – 369 280 9 80 
Transport i gospodarka ma-

gazynowa ........................... 115 4 21 94 41 30 44 
Zakwaterowanie i gastro-

nomiaΔ  ............................... 29 – – 29 # # 28 
Informacja i komunikacja  24 8 # # # 13 # 
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa .............. 24 14 – 24 – 18 6 
Obsługa rynku nierucho-

mościΔ ................................. 15 7 – 15 8 3 4 
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna ......... 103 # # # 86 # # 
Administrowanie i działalność 

wspierającaΔ ....................... 88 46 – 88 31 – 57 
Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne ........................... 212 11 212 – 4 40 168 

Edukacja ................................ 126 16 # # – 24 102 
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ........................... 143 19 46 97 6 104 33 
Pozostała działalność usłu-

gowa ................................... 34 – # # 24 10 – 
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Największy udział wolnych miejsc 
pracy (37,5 %), zaznaczył się w podmio-
tach realizujących działalność w zakresie 
przetwórstwa przemysłowego. Dużą 
gotowość na przyjęcie nowych pracowni-
ków wykazywały także podmioty działa-
jące w sekcji handel; naprawa pojazdów 
samochodowych – 16,2 % oraz admini-
stracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
– 9,3 %. 

W większości sekcji odnotowano 
spadek liczby wolnych miejsc pracy; 

największy, bo aż o 91,7 % miał miejsce w budownictwie. Mniejsze spadki wystąpiły w sekcjach: za-
kwaterowanie i gastronomia (o 68,5 %), informacja i komunikacja (o 68,4 %) oraz administrowanie  
i działalność wspierająca (o 66,5 %).  

Większą niż w poprzednim roku liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jedynie podmioty 
prowadzące działalność w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja 
(wzrost prawie 4-krotny) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (więcej o 10,0 %). 

W województwie kujawsko- 
-pomorskim najwięcej wolnych miejsc 
pracy pod koniec 2009 r. oczekiwało na 
robotników przemysłowych i rzemieślni-
ków (474). Poszukiwano ich głównie  
w zakładach działających w sekcji prze-
twórstwo przemysłowe, która oferowała 
85,4 % ogólnej liczby wolnych miejsc 
pracy przeznaczonych dla tej grupy 
zawodowej. Bardzo dużo ofert kierowa-
no również do specjalistów, którym gwa-
rantowano 466 stanowisk. Najwięcej 
wolnych miejsc pracy dla tych osób 
oferowały podmioty prowadzące działal-
ność w zakresie administracji publicznej 
i obrony narodowej; obowiązkowych 
zabezpieczeń społecznych (22,7 %) 
oraz edukacji (21,9 %). Dość liczna 
grupa miejsc pracy przeznaczona była 
dla pracowników usług osobistych  
i sprzedawców (386), a stanowiska te  
w przeważającej liczbie (82,6 %) oferowały jednostki działające w sekcji handel; naprawa pojazdów 
samochodowych.  

W 2009 r. powstało 26,7 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 13,5 % więcej niż w roku poprzed-
nim. Zdecydowaną większość stanowisk, bo aż 82,6 % utworzono w sektorze prywatnym. Najwięcej 
nowych miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach małych – 38,2 %, na jednostki średnie przy-
padło 31,9 % nowo utworzonych miejsc pracy, a na duże – 29,9 %. 
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Największy przyrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano w sekcjach: rolnictwo, 
leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (o 130,4 %), zakwaterowanie i gastronomia (o 121,9 %) oraz transport 
i gospodarka magazynowa (100,4 %). Natomiast spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy  
w stosunku do poprzedniego roku wystąpił jedynie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (o 29,9 %), 
obsługa rynku nieruchomości (o 12,3 %) oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązko-
we zabezpieczenia społeczne (spadek o 3,3 %). 

Tabl. 3. Nowo utworzone miejsca pracy według wybranych sekcji PKD, sektorów własności i wielkości jednostek 
w 2009 r. 

 
W Kujawsko-Pomorskim nowe miejsca pracy w 2009 r. tworzono przede wszystkim w podmio-

tach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 22,8 % ogółu nowych 
miejsc pracy, w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 18,9 % oraz budownictwie – 18,0 %. 
Wśród wyżej wymienionych podmiotów dominowały jednostki stanowiące własność prywatną, nato-
miast w sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach reali-
zujących działalność w zakresie administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabez-
pieczeń społecznych oraz edukacji. Jednostki duże tworzyły nowe miejsca pracy głównie w sekcji 
przetwórstwo przemysłowe, natomiast wśród jednostek małych, najwięcej nowo utworzonych miejsc 
pracy zgłosiły podmioty działające w sekcjach: budownictwo i handel; naprawa pojazdów samocho-
dowych. 

Sektor Jednostki według wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM .............................. 26746 4643 22103 10223 8524 7999 

w tym:       
Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-

two i rybactwo ..................... 546 42 504 411 38 97 
Przetwórstwo przemysłowe ... 6093 216 5877 1398 1544 3151 
Dostawa wody; gospodaro-

wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ ...................... 284 197 87 37 128 119 

Budownictwo ......................... 4819 111 4708 2297 1502 1020 
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowychΔ  .............. 5053 101 4952 2277 1792 984 
Transport i gospodarka ma-

gazynowa ........................... 930 19 911 558 122 250 
Zakwaterowanie i gastro-

nomiaΔ ................................ 981 22 959 873 53 55 
Informacja i komunikacja ....... 200 # # 133 59 8 
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa .............. 305 26 279 52 199 54 
Obsługa rynku nierucho-

mościΔ ................................. 192 35 157 100 64 28 
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna ......... 934 46 888 490 402 42 
Administrowanie i działalność 

wspierającaΔ  ...................... 1639 7 1632 738 152 749 
Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne ........................... 1501 1501 – 33 1035 433 

Edukacja ................................ 1336 1191 145 119 751 466 
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna ........................... 961 848 113 80 438 443 
Działalność związana  

z kulturą, rozrywką i rekreacją 371 248 123 156 188 27 
Pozostała działalność usłu-

gowa ................................... 525 # # 458 23 44 
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W ogólnej liczbie nowo utworzo-
nych miejsc pracy część była niezago-
spodarowana. Według stanu w dniu 31 
grudnia 2009 r. pozostało jeszcze 384 
nieobsadzonych miejsc (1,4 % wszyst-
kich nowo utworzonych w roku). Było ich 
o 57,4 % mniej niż w analogicznym okre-
sie roku poprzedniego. W końcu 2009 r. 
w województwie kujawsko-pomorskim 
najwięcej nieobsadzonych nowo utwo-
rzonych miejsc pracy (58,1 %) posiadały 
podmioty prowadzące działalność  
w sekcji przetwórstwo przemysłowe. 

 

Tabl. 4. Zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD, sektorów własności i wielkości jednostek  
w 2009 r. 

Sektor Jednostki według wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM .............................. 25278 3139 22139 9782 7352 8144 

w tym:       

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo ..................... 334 26 308 250 51 33 

Przetwórstwo przemysłowe ... 7217 391 6826 1254 1696 4267 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  ..................... 271 83 188 43 115 113 

Budownictwo ......................... 5709 52 5657 3119 1521 1069 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  .............. 4938 133 4805 2630 1568 740 

Transport i gospodarka ma-
gazynowa ........................... 1075 234 841 589 103 383 

Zakwaterowanie i gastro-
nomiaΔ ................................ 685 43 642 461 168 56 

Informacja i komunikacja ....... 239 17 222 153 47 39 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa .............. 237 15 222 52 138 47 

Obsługa rynku nierucho-
mościΔ  ................................ 205 43 162 132 38 35 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna ......... 616 112 504 368 107 141 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ ....................... 1001 – 1001 326 186 489 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne ........................... 1015 1015 – 43 797 175 

Edukacja ................................ 658 562 96 88 291 279 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna ........................... 419 255 164 23 287 109 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją 268 128 140 59 163 46 

Pozostała działalność usłu-
gowa ................................... 268 # # 174 23 71 
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W 2009 r. zlikwidowano 25,3 tys. miejsc pracy, głównie w sektorze prywatnym (87,6 %). Najwię-
cej miejsc pracy zredukowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa 
przemysłowego (28,6 %), budownictwa (22,6 %) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych 
(19,5 %). Wśród jednostek funkcjonujących w sektorze prywatnym najwięcej miejsc pracy zlikwidowały 
podmioty prowadzące działalność w sekcji przetwórstwo przemysłowe, natomiast jednostki należące do 
sektora publicznego najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zgłosiły w sekcji administracja publiczna  
i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne.  

W Kujawsko-Pomorskim w 2009 r. utworzono 1468 więcej miejsc pracy niż zlikwidowano. W sek-
torze prywatnym wprawdzie ubyło 36 stanowisk, ale w sektorze publicznym utworzono o 1504 miejsc 
pracy więcej niż zlikwidowano. W przedsiębiorstwach średnich przybyło 1172 stanowisk, a w małych  
― 441, natomiast jednostki duże zredukowały miejsca pracy o 145 stanowisk. Wśród rozpatrywanych 
sekcji w 12 przypadkach różnica między liczbą nowo utworzonych miejsc pracy a zlikwidowanych wska-
zywała na zwiększenie liczby stanowisk, a najwięcej zanotowano ich w edukacji (678). Niekorzystny 
bilans odnotowano w 5 sekcjach; przy czym najwięcej stanowisk ubyło w przetwórstwie przemysłowym  
– 1124. 

W całym kraju  
w 2009 r. zostało utwo-
rzonych 521,6 tys. miejsc 
pracy, z czego aż 19,3 % 
powstało w województwie 
mazowieckim. Najmniej-
szy udział w tworzeniu 
nowych miejsc pracy  
(1,9 %) miało wojewódz-
two podlaskie. Jednostki 
prowadzące działalność 
w województwie kujaw-
sko-pomorskim stworzyły 
5,1 % ogólnej liczby nowo 
utworzonych miejsc pracy 
w Polsce, zajmując siód-
mą pozycję. 

Rozpatrując zlikwi-
dowane miejsca pracy, 
zauważyć można, iż naj-
korzystniejsza sytuacja 
wystąpiła w wojewódz-

twie podlaskim (1,7 %), zaś najwięcej miejsc pracy ubyło w województwie mazowieckim (19,0 %). Wo-
jewództwo kujawsko-pomorskie uplasowało się na dziewiątym miejscu, a udział w ogólnej liczbie zlikwi-
dowanych miejsc pracy wyniósł 6,0 %. 

W Polsce utworzono ponad 20 tys. więcej nowych miejsc pracy niż ich zlikwidowano.  
W większości województw bilans miejsc pracy kształtował się pozytywnie, to znaczy miejsc pracy przy-
było, a najkorzystniej sytuacja prezentowała się w województwie małopolskim (o 9467 stanowisk więcej).  
W 5 województwach miejsc pracy ubyło, przy czym najwięcej w Podkarpackim (o 9405 stanowisk mniej). 
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