
 

 
Badanie popytu na pracę prowadzono na podstawie Programu Badań Statystycznych Statystyki 

Publicznej na rok 2010 (Dz. U. Nr 3, poz.14) na formularzu Z-05, którym objęte są podmioty gospo-
darki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Badanie to realizowano kwartalnie metodą 
reprezentacyjną (jednostki do badania wybierane są w drodze losowania), pozwalającą na uogólnianie 
wyników badania na określoną populację. 
Celem badania było uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego i niezrealizowanego, czyli  
o zagospodarowanych miejscach pracy określanych aktualną liczbą pracujących i o wolnych miej-
scach pracy. Badanie dostarczyło również informacji o liczbie nowo utworzonych i zlikwidowanych 
miejscach pracy w danym okresie sprawozdawczym (od początku roku do końca badanego kwartału). 

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 2010 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.). 

Prezentowane informacje przedstawione zostały przy uwzględnieniu podmiotów klasyfikowa-
nych według kryterium liczby pracujących, tj.: 

– małych – o liczbie pracujących do 9 osób, 
– średnich – o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 
– dużych – o liczbie pracujących powyżej 49 osób. 

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 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim objęto 

28,8 tys. podmiotów, z czego zdecydowana większość (86,4 %) pochodziła z sektora prywatnego. 
Jednostki małe, stanowiły 68,4 % zbiorowości, zaś jednostki duże – 10,1 %. 



POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. 2

Największy udział w badaniu – 35,3 % miały podmioty należące do sekcji: handel; naprawa po-
jazdów samochodowych, a także przetwórstwo przemysłowe – 14,1 %,  budownictwo – 11,0 % oraz 
edukacja – 7,9 %.  

 
Tabl. 1. Pracujący oraz popyt na pracę według sekcji PKD w 2010 r. 

a Stan w dniu 31 XII. 

Wyszczególnienie 
A – 2009=100 

Liczba  
jednostek  Pracującya 

Wolne 
miejsca 
pracya 

Nowo  
utworzone 

miejsca 
pracy 

Wolne  
nowo utwo-
rzone miej-
sca pracya 

Zlikwido-
wane miej-
sca pracy 

OGÓŁEM  .............................. 28785 495167 1768 25417 209 21309 
A 128,1 104,8 77,4 95,0 54,4 84,3 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ..................... 417 6590 15 584 – 555 

A 108,0 98,3 214,3 107,0 x 166,2 

Górnictwo i wydobywanie  ...... 50 841 5 89 – 66 
A 172,4 127,0 x 261,8 x 106,5 

Przetwórstwo przemysłowe  ... 4070 131627 457 6466 40 5359 
A 121,5 103,1 53,4 106,1 17,9 74,3 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę  65 4622 5 44 1 59 

A 147,7 87,5 2,5 razy 104,8 x 96,7 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ   ...................... 311 7699 20 314 – 214 

A 145,3 105,4 24,4 110,6 x 79,0 

Budownictwo  ......................... 3164 35538 201 4156 61 3474 
A 127,2 104,2 4 razy 86,2 5 razy 60,9 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  ................ 10149 101452 278 5996 14 5503 

A 140,4 120,3 75,3 118,7 700,0 111,4 

Transport i gospodarka ma-
gazynowa  ........................... 1324 18678 116 698 22 847 

A 127,1 81,7 100,9 75,1 5,5 razy 78,8 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ 1046 8900 72 692 26 565 
A 124,2 101,2 2,5 razy 70,5 x 82,5 

Informacja i komunikacja  ....... 338 3315 89 227 7 157 
A 122,9 99,1 4 razy 113,5 87,5 65,7 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  .............. 574 9689 7 225 – 181 

A 139,0 104,7 29,2 73,8 x 76,4 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  427 5727 5 110 2 69 
A 118,3 95,4 33,3 57,3 28,6 33,7 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ......... 1447 11706 101 693 – 583 

A 130,4 114,4 98,1 74,2 x 94,6 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ  ....................... 514 15228 70 1140 8 1048 

A 121,8 109,4 79,5 69,6 17,4 104,7 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ........................... 385 25127 196 1954 17 1380 

A 107,5 111,2 92,5 130,2 154,5 136,0 

Edukacja ................................ 2275 62956 56 999 – 766 
A 104,7 97,9 44,4 74,8 x 116,4 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ........................... 928 35672 36 580 10 165 

A 118,2 101,5 25,2 60,4 52,6 39,4 

Działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją  448 5766 23 243 1 163 

A 124,4 104,0 3 razy 65,5 50,0 60,8 

Pozostała działalność usługowa 853 4034 16 207 – 155 
A 144,1 92,9 47,1 39,4 x 57,8 
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W dniu 31 XII 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba pracujących w jednostkach 
objętych badaniem wyniosła 495,2 tys. osób, z czego 69,1 % zatrudnionych było w sektorze prywat-
nym. Spośród ogółu pracujących, 55,0 % zatrudnionych było w jednostkach dużych, 25,1 %  
w średnich, a 19,9 % w jednostkach małych. Najwięcej pracujących skupiały sekcje: przetwórstwo 
przemysłowe – 26,6 %, handel; naprawa pojazdów samochodowych – 20,5 % oraz edukacja  
– 12,7 %. 

Wśród pracujących w Kujawsko-Pomorskim było 27,0 tys. osób niepełnosprawnych z czego  
w jednostkach dużych – 74,8 %, w tym większość (85,6 %) pochodziła z sektora prywatnego. Najwięcej 
osób pracowało w przetwórstwie przemysłowym (34,8 %), a także w jednostkach zajmujących się admi-
nistrowaniem i działalnością wspierającą (25,3 %) oraz handlem i naprawą pojazdów samochodowych  
(14,2 %). Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
pracowało 2,7 tys. osób niepełnosprawnych, z czego większość w jednostkach dużych (78,5 %), nato-
miast według sekcji najwięcej w przetwórstwie przemysłowym (65,6 %). 

Możliwość zwiększenia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w końcu IV kwartału 2010 r. zgłosi-
ło 1281 zakładów w województwie (z sektora prywatnego – 1130 zakładów), szczególnie z jednostek 
zajmujących się handlem i naprawą pojazdów samochodowych (z 424 zakładów). 
 
Tabl. 2. Wolne miejsca pracy według sektorów własności, wielkości jednostek i sekcji PKD w 2010 r. 

Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 
W tym 
nowo 

utworzone

Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM  .............................. 1768 209 350 1418 593 406 769 
w tym:        

Rolnictwo, lesnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ..................... 15 – 4 11 3 12 – 

Przetwórstwo przemysłowe  ... 457 40 3 454 – 136 321 
Wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę  5 1 4 1 – 3 2 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  ....................... 20 – 2 18 11 9 – 

Budownictwo 201 61 – 201 – 143 58 
Handel; naprawa pojazdów 

samochodowychΔ  ................ 278 14 2 276 168 46 64 
Transport i gospodarka ma-

gazynowa 116 22 7 109 103 1 12 
Zakwaterowanie i gastrono-

miaΔ ..................................... 72 26 4 68 58 6 8 
Informacja i komunikacja  ....... 89 7 – 89 80 4 5 
Działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa  .............. 7 – – 7 – 1 6 
Obsługa rynku nieruchomościΔ  5 2 1 4 – – 5 
Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna  ......... 101 – 23 78 76 2 23 
Administrowanie i działalność 

wspierającaΔ  ....................... 70 8 – 70 54 – 16 
Administracja publiczna  

i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ........................... 196 17 196 – 2 29 165 

Edukacja ................................ 56 – 49 7 7 – 49 
Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna  ........................... 36 10 36 – 7 – 29 
Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją  .............. 23 1 19 4 8 11 4 
Pozostała działalność usługowa 16 – – 16 16 – – 
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W końcu grudnia 2010 r. wśród 28,8 tys. podmiotów z terenu Kujawsko-Pomorskiego tylko  
2,8 %, tj. 809 jednostek posiadało wolne miejsca pracy. Większość z nich (85,2 %) należała do sek-
tora prywatnego. Najliczniejszą grupę wśród przedsiębiorstw dysponujących nieobsadzonymi stano-
wiskami stanowiły jednostki małe – 50,8 %, mniej było jednostek średnich i dużych, odpowiednio:  
26,2 % i 23,0 %. 

Na koniec 2010 r. badane podmioty posiadały 1768 wolnych miejsc pracy (o 22,6 % mniej niż  
w analogicznym okresie poprzedniego roku) i koncentrowały się one głównie w sektorze prywatnym  
– 80,2 % wszystkich wolnych miejsc pracy. Najwięcej nieobsadzonych stanowisk było w jednostkach 
dużych – 43,5 %, a jednostki małe posiadały 33,5 % ogólnej liczby wolnych miejsc pracy. 

Największy udział wolnych miejsc  
pracy (25,8 %) zaznaczył się w podmio- 
tach realizujących działalność w zakresie  
przetwórstwa przemysłowego. Dużą go- 
towość na przyjęcie nowych pracowników  
wykazywały także podmioty działające  
w sekcji: handel; naprawa pojazdów sa- 
mochodowych – 15,7 % oraz budownictwo  
– 11,4 %. 

W większości sekcji w porównaniu  
z rokiem poprzednim odnotowano spadek 
liczby wolnych miejsc pracy; największe 
spadki wystąpiły w sekcjach: dostawa 

wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 75,6 % mniej), opieka zdrowotna i po-
moc społeczna (o 74,8 %) oraz działal-
ność finansowa i ubezpieczeniowa  
(o 70,8 % mniej niż w 2009 r.). Większą 
niż w poprzednim roku liczbą wolnych 
miejsc pracy dysponowały podmioty 
prowadzące działalność w sekcjach: 
budownictwo (ponad 3-krotny wzrost) 
oraz informacja i komunikacja (prawie  
3-krotny wzrost o 270,8 %). 

W województwie kujawsko-pomor-
-skim najwięcej wolnych miejsc pracy 
pod koniec 2010 r. oczekiwało na techni-
ków i średni personel (350). Poszukiwa-
no ich głównie w zakładach działających 
w sekcji handel; naprawa pojazdów sa-
mochodowych, które oferowały 36,3 % 
ogólnej liczby wolnych miejsc pracy 
przeznaczonych dla tej grupy zawodo-
wej. Bardzo dużo ofert kierowano rów-
nież do specjalistów, którym gwaranto-
wano 329 stanowisk. Najwięcej wolnych stanowisk wykazano w sekcji: administracja publiczna i obro-
na narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (27,1 %) oraz działalność profesjonalna na-
ukowa i techniczna (18,8 %). Dość liczna grupa miejsc pracy przeznaczona była dla robotników prze-

12,7 %

14,3 %

18,0 %

2,7 % 12,2 %

19,8 %

18,6 %
1,7 %

Struktura wolnych miejsc pracy według grup zawodów w 2010 r. 
Stan w dniu 31 XII

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy

Specjaliści

Technicy i inny średni personel

Pracownicy biurowi

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 

Robotnicy przy pracach prostych

Wolne miejsca pracy w 2010 r.
Stan w końcu kwartału
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mysłowych i rzemieślników (319 miejsc), a stanowiska te w przeważającej liczbie (64,6 %) pochodziły 
z sekcji przetwórstwo przemysłowe.  

W 2010 r. powstało 25,4 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 5,0 % mniej niż w roku poprzednim. 
Zdecydowaną większość stanowisk, bo aż 85,8 % utworzono w sektorze prywatnym. Najwięcej no-
wych miejsc pracy odnotowano w przedsiębiorstwach małych – 42,3 %, na jednostki średnie przypa-
dło 29,3 % nowo utworzonych miejsc pracy, a na duże – 28,4 % nowych miejsc. 

 
Tabl. 3. Nowo utworzone miejsca pracy według sektorów własności, wielkości jednostek oraz sekcji PKD w 2010 r. 

W województwie kujawsko-pomorskim największy roczny przyrost liczby nowo utworzonych 
miejsc pracy odnotowano w sekcjach: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe za-
bezpieczenia społeczne (o 30,2 % więcej w skali roku), handel; naprawa pojazdów samochodowych 
(o 18,7 % więcej) oraz informacja i komunikacja (o 13,5 % więcej). Natomiast największy spadek licz-
by nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do poprzedniego roku wystąpił w sekcjach: pozostała 
działalność usługowa (o 60,6 % mniej), obsługa rynku nieruchomości (o 42,7 % mniej) oraz opieka 
zdrowotna i pomoc społeczna (o 39,6 % mniej niż w 2009 r.). W 2010 r. w Kujawsko-Pomorskim nowe 
miejsca pracy tworzono przede wszystkim w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: prze-
twórstwa przemysłowego – 25,4 % ogółu nowych miejsc pracy, a także w handlu; naprawie pojazdów 

Wyszczególnienie Ogółem 
Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM  .............................. 25417 3608 21809 10765 7446 7206 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ..................... 584 20 564 433 50 101 

Górnictwo i wydobywanie  ...... 89 – 89 11 27 51 

Przetwórstwo przemysłowe  ... 6466 24 6442 1611 1616 3239 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę  44 13 31 7 16 21 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  ....................... 314 137 177 95 126 93 

Budownictwo  ......................... 4156 15 4141 2035 1634 487 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  ................ 5996 8 5988 4174 914 908 

Transport i gospodarka ma-
gazynowa  ........................... 698 13 685 479 176 43 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ 692 1 691 469 138 85 

Informacja i komunikacja  ....... 227 4 223 165 41 21 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  .............. 225 1 224 71 58 96 

Obsługa rynku nieruchomościΔ  110 16 94 59 20 31 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ......... 693 80 613 242 95 356 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ  ....................... 1140 78 1062 271 559 310 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ........................... 1954 1954 – 5 1110 839 

Edukacja ................................ 999 646 353 284 513 202 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ........................... 580 395 185 73 282 225 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ............... 243 203 40 151 59 33 

Pozostała działalność usługowa 207 – 207 130 12 65 
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samochodowych – 23,6 % oraz w budownictwie – 16,4 %. Wśród wyżej wymienionych podmiotów 
dominowały jednostki stanowiące własność prywatną, a w sektorze publicznym najwięcej nowych 
miejsc pracy zostało utworzonych w podmiotach realizujących działalność w zakresie administracji 
publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (54,2 %) oraz edukacji 
(17,9 %). Jednostki duże tworzyły nowe miejsca pracy głównie w sekcji przetwórstwo przemysłowe 
(44,9 %), natomiast wśród jednostek małych, najwięcej nowo utworzonych miejsc pracy zgłosiły pod-
mioty działające w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (38,8 %) i budownictwo 
(18,9 %). 

 

Tabl. 4. Zlikwidowane miejsca pracy według sektorów własności, wielkości jednostek oraz sekcji PKD w 2010 r. 

 

Wyszczególnienie Ogółem 
Sektor Jednostki według wielkości 

publiczny prywatny małe średnie duże 

OGÓŁEM  .............................. 21309 2688 18621 9109 7185 5015 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-
two i rybactwo  ..................... 555 21 534 385 81 89 

Górnictwo i wydobywanie  ...... 66 – 66 31 14 21 

Przetwórstwo przemysłowe  ... 5359 255 5104 1290 1734 2335 

Wytwarzanie i zaopatrywanie 
w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną i gorącą wodę 59 12 47 6 19 34 

Dostawa wody; gospodaro-
wanie ściekami i odpadami; 
rekultywacjaΔ  ....................... 214 104 110 41 92 81 

Budownictwo  ......................... 3474 12 3462 1836 1313 325 

Handel; naprawa pojazdów 
samochodowychΔ  ................ 5503 50 5453 3673 1028 802 

Transport i gospodarka ma-
gazynowa  ........................... 847 11 836 365 431 51 

Zakwaterowanie i gastronomiaΔ 565 2 563 305 206 54 

Informacja i komunikacja  ....... 157 14 143 67 59 31 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa  .............. 181 5 176 49 74 58 

Obsługa rynku nieruchomościΔ . 69 4 65 49 9 11 

Działalność profesjonalna, 
naukowa i techniczna  ......... 583 56 527 349 118 116 

Administrowanie i działalność 
wspierającaΔ  ....................... 1048 – 1048 211 501 336 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obo-
wiązkowe zabezpieczenia 
społeczne  ........................... 1380 1379 1 5 1007 368 

Edukacja ................................ 766 559 207 194 380 192 

Opieka zdrowotna i pomoc 
społeczna  ........................... 165 109 56 31 43 91 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją  ............... 163 95 68 88 55 20 

Pozostała działalność usługowa 155 – 155 134 21 – 
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W ogólnej liczbie nowo utworzo- 
nych miejsc pracy część została niezago-
spodarowana. Według stanu w dniu 31 
grudnia 2010 r. pozostało jeszcze 209 
nieobsadzonych miejsc (0,8 % – wszyst-
kich nowo utworzonych w badanym  
roku), co oznacza o 45,6 % mniej niż  
w analogicznym okresie poprzedniego 
roku. W końcu 2010 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim najwięcej nieobsa- 
dzonych nowo utworzonych miejsc pracy, 
bo 29,2 %, posiadały podmioty prowa- 
dzące działalność budowlaną. 

 
W 2010 r. w województwie kujawsko-pomorskim zlikwidowano 21,3 tys. miejsc pracy, z czego 

głównie z sektora prywatnego (87,4 %). Najwięcej miejsc pracy zredukowano w jednostkach prowa-
dzących działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (25,8 %), przetwórstwa 
przemysłowego (25,1 %) oraz budownictwa (16,3 %). Wśród jednostek funkcjonujących w sektorze 
prywatnym najwięcej miejsc pracy zlikwidowały podmioty prowadzące działalność w sekcji handel; 
naprawy pojazdów samochodowych (29,3 %), natomiast jednostki należące do sektora publicznego  
– w sekcji administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne  
(51,3 %).  

W 2010 r. utworzono o 4108 więcej miejsc pracy niż zlikwidowano; w sektorze prywatnym i pu-
blicznym więcej odpowiednio: o 3188 i o 920. W przedsiębiorstwach dużych przybyło 2191 stanowisk, 
w małych 1656 stanowisk, a w średnich – 261. Wśród rozpatrywanych sekcji, w 16 przypadkach różni-
ca między liczbą nowo utworzonych miejsc pracy a zlikwidowanych wskazywała na zwiększenie liczby 
stanowisk, z czego największą różnicę zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (przybyło 1107 
stanowisk). Niekorzystny bilans odnotowano w sekcji transport i gospodarka magazynowa – spadek  
o 149 stanowisk. 

W 2010 r. w kraju 
utworzono 609,3 tys. 
miejsc pracy, z czego aż 
20,2 % powstało w woje-
wództwie mazowieckim. 
Najmniejszy udział w two-
rzeniu nowych miejsc pra-
cy (2,2 %) miało woje-
wództwo lubuskie. Jed-
nostki prowadzące działal-
ność w województwie ku-
jawsko-pomorskim stwo-
rzyły 4,2 % ogólnej liczby 
nowo utworzonych miejsc 
pracy w Polsce, zajmując 
tym samym 8 pozycję  
w kraju. 

Rozpatrując zlikwi-
dowane miejsca pracy, 
zauważyć można, iż najko-
rzystniejsza sytuacja wy-

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według województw w 2010 r.

Dolnośląskie

Kujawsko-pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Łódzkie

Małopolskie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Podlaskie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-mazurskie

Wielkopolskie

Zachodniopomorskie



POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2010 R. 8

stąpiła w województwie podlaskim (2,2 % ogólnej liczby zlikwidowanych miejsc pracy), zaś najwięcej 
miejsc pracy ubyło w województwie mazowieckim (21,4 %). Województwo kujawsko-pomorskie uplaso-
wało się na 9 miejscu, z udziałem wynoszącym 4,7 % w ogólnej liczbie zlikwidowanych miejsc pracy. 

W Polsce utworzono o ponad 152,7 tys. więcej nowych miejsc pracy niż ich zlikwidowano.  
We wszystkich województwach bilans miejsc pracy kształtował się pozytywnie, a najkorzystniej sytuacja 
prezentowała się w województwie mazowieckim (o 25365 stanowisk więcej), małopolskim (o 24959)  
i wielkopolskim (o 24617). 
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