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INFORMACJE SYGNALNE 

10.06.2019 r. Popyt na pracę w I kwartale 2019 r. 
 

W końcu I kwartału 2019 r. liczba wolnych miejsc pracy  
w jednostkach zatrudniających co najmniej 1 osobę wynosiła 
142,5 tys. i była większa niż w końcu IV kwartału 2018 r. 
o 3,3 tys., tj. o 2,3%. W porównaniu z końcem I kwartału 
2018 r. liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 10,0 tys., 
tj. o 6,5%. Pod koniec I kwartału 2019 r. nieobsadzonych  
było jeszcze 30,7 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.  
W I kwartale 2019 r. było o 1,7% więcej nowych miejsc pracy 
niż rok wcześniej. Ponadto, zlikwidowano o 21,2% więcej 
miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 0,9% więcej 
niż w I kwartale 2018 r. 

 

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwar-
talną na formularzu Z-05. Obejmuje ono jednostki zatrudniające przynajmniej 1 osobę. Pod 
pojęciem jednostek rozumie się podmioty gospodarki narodowej lub ich jednostki lokalne. 

Tablica 1. Podstawowe wyniki badania 

 

Wykres 1. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według kwartałów 

 

Na wzrost lub spadek liczby nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy wpływ ma 
sytuacja gospodarcza. Z analizy prezentowanego szeregu danych wynika, że w Polsce two-
rzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy 
nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwy-
czaj w czwartych. Relacja pomiędzy tymi wielkościami była największa w 2018 r. Sezono-

MIEJSCA PRACY 
2018 2019 

I kwartał IV kwartał I kwartał 

w końcu kwartału 

Wolne 152414 139193 142458 

Wolne nowo utworzone 37135 29891 30705 

w kwartale 

Nowo utworzone 258031 124511 262339 

Zlikwidowane 87917 73210 88727 

↑2,3% 
 
wzrost liczby wolnych 
miejsc pracy w porówna-
niu do IV kwartału 2018 r. 

Liczba wolnych miejsc pracy 
była w końcu I kwartału 
2019 r. większa o 2,3% niż 
pod koniec poprzedniego 
kwartału 

W I kwartale 2019 r. utwo-
rzono więcej nowych miejsc 
pracy, ale też więcej zlikwi-
dowano niż rok wcześniej 
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wość charakteryzowała także zlikwidowane miejsca pracy. Przy czym zwykle najwięcej zli-
kwidowanych miejsc pracy wskazywano w pierwszym kwartale, najmniejsze zaś wartości 
tego zjawiska występowały w różnych kwartałach poszczególnych lat. Należy ponadto zau-
ważyć, że od 2010 r. różnica pomiędzy zlikwidowanymi i nowo utworzonymi miejscami pracy 
systematycznie rośnie.  
Z badania popytu na pracę za I kwartał 2019 r. wynika, że spośród 788,2 tys. jednostek,  
większość, bo 91,2% stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyra-
żonej liczbą pracujących przeważały jednostki w których pracowało do 9 osób (69,1%).  
W końcu I kwartału br. wolnymi miejscami pracy dysponowało tylko 52,8 tys. jednostek,  
tj. 6,7% ogólnej ich liczby. Pod względem sektora własności i wielkości jednostki wskazujące 
wolne miejsca pracy odpowiadały ogólnej ich charakterystyce — 90,6% stanowiły jednostki 
sektora prywatnego, a 60,8% jednostki o liczbie pracujących do 9 osób. 

 

Wolne miejsca pracy 

 

Wykres 2. Struktura wolnych miejsc pracy według wielkości jednostek na koniec I kwartału 2019 r.  

Liczba wykazanych wolnych miejsc pracy na koniec I kwartału 2019 r. wyniosła 142,5 tys.,  
z tego 123,8 tys. (86,9%) w sektorze prywatnym. Wolne miejsca pracy występowały głównie  
w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób — 58,3 tys. (40,9%). 

 

Wykres 3. Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według wybranych sekcji PKD  
na koniec I kwartału 2019 r. 
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10-49 osób

powyżej 49 osób

Liczba pracujących

Wolne miejsca pracy na ko-
niec I kwartału 2019 r. kon-
centrowały się głównie  
w sektorze prywatnym 
(86,9%). Najwięcej ich wyka-
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W I kwartale 2019 r. najwięcej wolnych miejsc pracy było w jednostkach prowadzących dzia-
łalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego — 31,8 tys. (22,3%). Zbliżoną ich liczbę wyka-
zano w budownictwie — 30,0 tys. (18,2%). Dość duże zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy 
wykazywano także w handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 24,7 tys. (17,4%). W pozo-
stałych sekcjach PKD było ono znacznie mniejsze.  

Pod względem zawodów jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszu-
kiwały robotników przemysłowych i rzemieślników — 36,9 tys. (25,9%). Znaczący udział stano-
wiły także wolne miejsca pracy dla specjalistów — 24,7 tys. (17,3%) oraz operatorów i monte-
rów maszyn i urządzeń — 23,3 tys. (16,4%). 

 

Wykres 4. Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów na koniec I kwartału 2019 r. 

 

Wykres 5. Wolne miejsca pracy według województw na koniec I kwartału 2019 r. 

 

Nowo utworzone miejsca pracy 

W I kwartale 2019 r. utworzono 262,3 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 4,3 tys. (1,7%) więcej  
w porównaniu z I kwartałem 2018 r. Nowe miejsca pracy zostały utworzone najliczniej  
w zbiorowości jednostek o liczbie pracujących do 9 osób — 133,1 tys. (50,7%), jak również  
w jednostkach od 10 do 49 pracujących — 76,5 tys. (29,2%). 

Nieobsadzone miejsca pracy 
były oferowane przede 
wszystkim dla robotników 
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ków 
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Nowe miejsca pracy powstały głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 
handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 74,9 tys. (28,6%). W dość dużej liczbie wyka-
zano je także w przetwórstwie przemysłowym — 43,0 tys. (16,4%) oraz budownictwie  
— 37,5 tys. (14,3%). Najmniej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w jednostkach prowa-
dzących działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją ‒ 2,1 tys. (0,8%), obsługą rynku 
nieruchomości — 2,4 tys. (0,9%) oraz finansami i ubezpieczeniami 2,8 tys. (1,1%). 

Najwięcej powstało ich w województwach mazowieckim — 57,4 tys. (21,9%), a w dalszej kolej-
ności śląskim — 35,1 tys. (13,4%) oraz łódzkim — 29,1 tys. (11,1%). Najmniej nowych miejsc 
pracy zostało utworzonych w województwach opolskim — 2,5 tys. (1,0%), lubuskim — 3,5 tys. 
(1,3%) oraz świętokrzyskim i podlaskim — po 5,6 tys. (2,1%). 

W końcu I kwartału 2019 r. nieobsadzonych było 30,7 tys. (11,7%) nowo utworzonych miejsc do 
w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób — 13,2 tys. (43,1%) i powyżej 49 osób — 11,5 tys. 
(37,6%). W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba wolnych nowo utworzonych miejsc 
pracy wzrosła o 0,8 tys. (2,7%), a w porównaniu z I kwartałem 2018 r. spadła o 6,4 tys. (17,3%). 

Nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone głównie w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 5,8 tys. (19,0%). Nieco 
mniejszą część stanowiły nieobsadzone miejsca pracy w  budownictwie — 5,5 tys. (17,8%) oraz 
przetwórstwie przemysłowym — 5,5 tys. (17,8%). Przeznaczone były one głównie dla robotni-
ków przemysłowych i rzemieślników — 7,1 tys. (23,2%), specjalistów — 6,5 tys. (21,1%). 

Najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy było w województwach mazowieckim 
— 9,3 tys. (30,3%), małopolskim — 4,3 tys. (14,0%) oraz dolnośląskim — 3,7 tys. (12,0%), 
najmniej zaś w województwach podlaskim — 0,2 tys. (0,6%), opolskim ‒ 0,3 tys. (0,8%) 
oraz lubuskim — 0,3 tys. (0,8%). 

 

Zlikwidowane miejsca pracy 

W I kwartale 2019 r. zlikwidowanych zostało 88,7 tys. miejsc pracy, tj. o 0,8 tys. (0,9%) więcej 
niż w I kwartale 2018 r. Miejsca pracy były likwidowane najczęściej w zbiorowości jednostek, 
w których pracowało do 9 osób — 46,2 tys. (52,0%), jak również w jednostkach od 10 do 49 
pracujących — 26,1 tys. (29,4%). 

 

Wykres 6. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD  
w I kwartale 2019 r. 
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Miejsca pracy likwidowano najczęściej w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 
handlu; naprawy pojazdów samochodowych — 26,1 tys. (29,5%). Niemal o połowę mniej 
zlikwidowano ich w przetwórstwie przemysłowym — 13,9 tys. (15,7%). Relatywnie najmniej 
ubyło miejsc pracy w jednostkach związanych z kulturą, rozrywką i rekreacją — 0,6 tys. 
(0,7%), administracją państwową i obroną narodową; obowiązkowymi zabezpieczeniami 
społecznymi — 1,2 tys. (1,4%) oraz opieką zdrowotną i pomocą społeczną — 1,4 tys. (1,6%). 

 

Tablica 2. Wolne miejsca pracy według wybranych sekcji PKD, sektorów własności i wielkości  
jednostek na koniec I kwartału 2019 r. (w tys.) 

 

 

Sekcje PKD Ogółem 

Sektor Jednostki według liczby pracujących 

publiczny prywatny do 9 osób 
od 10 do 
49 osób 

powyżej 
49 osób 

OGÓŁEM 142,5 18,6 123,8 55,6 28,6 58,3 

w tym: 

Przetwórstwo przemysłowe  

 
31,8 

 
0,6 

 
31,3 

 
7,0 

 
6,0 

 
18,9 

Budownictwo 26,0 0,3 25,7 17,8 6,2 1,9 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowych  

24,7 0,0 24,7 12,4 5,3 7,0 

Transport i gospodarka 
magazynowa  

11,0 2,6 8,4 4,0 2,1 4,9 

Zakwaterowanie  
i gastronomia 

4,4 0,1 4,4 2,1 1,2 1,1 

Informacja i komunikacja 6,7 0,1 6,6 1,1 1,5 4,2 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 

1,9 0,3 1,6 0,3 0,3 1,4 

Obsługa rynku nierucho-
mości 

1,5 0,3 1,2 0,5 0,4 0,6 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna 

8,0 0,4 7,6 3,0 1,1 3,9 

Administrowanie i działal-
ność wspierająca 

5,8 0,0 5,7 2,6 0,7 2,5 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne 

6,3 6,3 ‒ 0,1 0,9 5,3 

Edukacja 2,6 1,7 0,9 0,6 0,8 1,2 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna 

6,0 4,3 1,6 1,2 1,1 3,7 

Działalność związana z kul-
turą, rozrywką i rekreacją 

1,0 0,7 0,3 0,3 0,4 0,3 

Pozostała działalność usłu-
gowa 

2,4 0,0 2,3 2,1 0,1 0,2 
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Popyt na pracę - publikacja roczna 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań:  stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek pracy  
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Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy 
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