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Prezentowane dane nie obejmują podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz 
rolnictwa indywidualnego, zatrudnionych w organizacjach społecznych, politycznych, związkach zawodowych  
i innych oraz zatrudnionych w działalności w zakresie obronności, działalności dotyczącej porządku  
i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2006 był kolejnym rokiem, w którym zwiększyła się liczba pracujących. W końcu 2006 r. liczba 
pracujących według siedziby zarządu jednostki wyniosła 1051,9 tys. osób i stanowiła 13,1% omawianej 
zbiorowości w kraju. W porównaniu z końcem roku poprzedniego zwiększyła się o 2,0 % (w kraju o 2,6%). Wzrost 
liczby pracujących odnotowano w sektorze prywatnym (o 5,1%), natomiast w sektorze publicznym wystąpił jej 
spadek (o 1,5%). Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 54,4% (w kraju – 58,7%) i był 
o prawie 2 punkty procentowe wyższy niż w 2005 r. 

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 43,6% (w kraju – 47,9%) i ukształtował się na 
podobnym poziomie, jak w końcu 2005 r. Do najbardziej sfeminizowanych sekcji należały: ochrona zdrowia  
i pomoc społeczna (83,2%), edukacja (79,6%) oraz pośrednictwo finansowe (76,8%). Sekcje o najniższym 
udziale kobiet w ogólnej liczbie pracujących to górnictwo (10,6%) i budownictwo (11,0%). 

PRACUJĄCY 1 WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I SEKCJI 
Stan w dniu 31 XII 

2005 2006 WYSZCZEGÓLNIENIE 

o – ogółem 
k – w tym kobiety ogółem 

sektor 
publiczny 

sektor 
prywatny 

POLSKA ...................................................................... o 7835758 8038145 3320765 4717380 
 k 3759921 3854173 1970569 1883604 

Województwo ............................................................. o 1031396 1051912 479972 571940 
 k 448804 458345 248802 209543 

w tym:      

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo .................................. o 7116 7098 2009 5089 
 k 2225 2244 588 1656 

 

WAŻNIEJSZE DEFINICJE I POJĘCIA 

Dane o pracujących dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód; 
do pracujących zalicza się: 
1) osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie lub wybór); 

2) pracodawców i pracujących na własny rachunek (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin); 

3) osoby wykonujące pracę nakładczą; 

4) agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi przez tych agentów); 

5) członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych spółdzielni zajmujących 
się produkcją rolną i spółdzielni kółek rolniczych). 
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PRACUJĄCY 1 WEDŁUG SEKTORÓW WŁASNOŚCI I SEKCJI (dok.) 
Stan w dniu 31 XII 

2005 2006 WYSZCZEGÓLNIENIE 
o – ogółem 
k – w tym kobiety ogółem sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 

Przemysł ..................................................................... o 441825 447345 164166 283179 
 k 113871 116387 25299 91088 

górnictwo ................................................................. o 124977 121300 116317 4983 
 k 13506 12910 12497 413 
przetwórstwo przemysłowe ..................................... o 285778 295693 22389 273304 
 k 92746 96121 6494 89627 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę ......................................... o 31070 30352 25460 4892 
 k 7619 7356 6308 1048 
Budownictwo ............................................................... o 58114 60926 3937 56989 
 k 6566 6714 577 6137 
Handel i naprawy ........................................................ o 89811 91227 1564 89663 
 k 43935 45391 638 44753 
Hotele i restauracje ..................................................... o 9409 9591 1405 8186 
 k 6436 6624 979 5645 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ......... o 50218 54511 27668 26843 
 k 17583 20446 13632 6814 
Pośrednictwo finansowe ............................................. o 20508 21304 5418 15886 
 k 15787 16358 4395 11963 
Obsługa nieruchomości i firm ...................................... o 74636 78775 17605 61170 
 k 31478 32897 8444 24453 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o 55725 56392 56286 106 
 k 36531 37116 37088 28 
Edukacja ..................................................................... o 118879 117501 114530 2971 
 k 94494 93487 91513 1974 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .......................... o 80542 80781 68228 12553 
 k 67030 67197 56380 10817 
Działalność usługowa komunalna, społeczna  

i indywidualna, pozostała ......................................... o 24586 26442 17140 9302 
 k 12864 13480 9266 4214 

1 Według siedziby zarządu jednostki. 

Wśród ogółu pracujących w końcu 2006 r. w dalszym ciągu dominowali pracujący w przemyśle (42,5%). 
Poza przemysłem stosunkowo wysoki odsetek pracujących wystąpił w sekcjach: edukacja (11,2%), handel  
i naprawy (8,7%), ochrona zdrowia i pomoc społeczna (7,7%) oraz obsługa nieruchomości i firm (7,5%). 

W przemyśle pracowało 447,3 tys. osób, tj. o 1,2% więcej niż w końcu 2005 r. Wzrost liczby pracujących 
wystąpił w przetwórstwie przemysłowym (o 3,5%), podczas gdy w górnictwie oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu 
w energię elektryczną, gaz, wodę zanotowano jej spadek (odpowiednio o: 2,9% i 2,3%). 

Poza przemysłem liczba pracujących zwiększyła się w ujęciu rocznym m.in. w transporcie, gospodarce 
magazynowej i łączności (o 8,5%), działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej  
(o 7,5%), obsłudze nieruchomości i firm (o 5,5%) oraz w budownictwie (o 4,8%). Spadek liczby pracujących 
zanotowano natomiast np. w edukacji (o 1,2%) oraz w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie (o 0,3%). 
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W poszczególnych sekcjach struktura pracujących według sektorów własności była zróżnicowana, co 
przedstawia poniższy wykres. 

Struktura pracującycha w wybranych sekcjach według sektorów własności w 2006 r.  
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Według siedziby zarządu jednostki. 

W ciągu roku w większości sekcji zwiększył się udział pracujących w jednostkach sektora prywatnego.  
W największym stopniu wzrósł omawiany odsetek w działalności usługowej komunalnej, społecznej  
i indywidualnej, pozostałej (z 32,1% do 35,2%), pośrednictwie finansowym (z 72,1% do 74,6%), przetwórstwie 
przemysłowym (z 90,8% do 92,4%). Zwiększył się także udział pracujących w sektorze prywatnym  
np. w budownictwie (z 92,3% do 93,5%), obsłudze nieruchomości i firm (z 77,0% do 77,7%) oraz w górnictwie  
(z 3,5% do 4,1%). Zmalał omawiany odsetek tylko w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (z 50,2% 
do 49,2%). 

Wzrosła w ujęciu rocznym, aktywność zawodowa ludności, co wynika z analizy pracujących 
agregowanych według statusu zatrudnienia. W dalszym ciągu wśród pracujących dominowali (z 98,8% udziałem) 
zatrudnieni na podstawie stosunku pracy, którzy w końcu 2006 r. liczyli 1039,2 tys. osób, tj. o 20,8 tys. (o 2,0%) 
więcej niż w końcu 2005 r. Właściciele i współwłaściciele oraz pomagający członkowie rodzin stanowili prawie 1% 
ogółu pracujących, jednak ich liczba zmniejszyła się w skali roku o 0,3 tys. (o 3,1%). Osoby wykonujące pracę 
nakładczą oraz agenci stanowili łącznie zaledwie 0,2% wszystkich pracujących. 

Liczba przyjęć do pracy pracowników 
pełnozatrudnionych (bez sezonowych i zatrud-
nionych dorywczo) w 2006 r. wyniosła 218,7 tys.  
i stanowiła ponad 11% przyjęć w kraju. W ciągu 
roku zwiększyła się o 26,1 tys. (o 13,6%).  
Z ogólnej liczby przyjęć – 142,8 tys. (65,3%) 
dotyczyło mężczyzn. Zdecydowanie więcej przyjęć 
miało miejsce w sektorze prywatnym niż 
publicznym (171,3 tys. wobec 47,5 tys.). 

Przyjęcia do pracy dotyczyły: 
■ osób podejmujących pracę po raz pierwszy – 34,0 tys. przyjęć, w tym absolwentów – 30,2 tys., 
■ osób zmieniających pracę – 56,8 tys., 
■ osób powracających z urlopów wychowawczych i bezpłatnych – 4,1 tys., 
■ pozostałych przyjętych – 123,9 tys. 

sektor publiczny

sektor prywatny 

górnictwo 
przetwórstwo przemysłowe 

wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, wodę 

 budownictwo 

handel i naprawy 

hotele i restauracje 

transport, gospodarka magazynowa i łączność 

pośrednictwo finansowe 

obsługa nieruchomości i firm 
administracja i obrona narodowa; obowiązkowe  

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 
edukacja 

ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
działalność usługowa komunalna,  

społeczna i indywidualna, pozostała 
 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 % 

PEŁNOZATRUDNIENI I NIEPEŁNOZATRUDNIENI1

Stan w dniu 31 XII 
WYSZCZEGÓLNIENIE 

a – 2005 
b – 2006 

Pełno-
zatrudnieni2 

Niepełno- 
zatrudnieni 

O G Ó Ł E M ............. a 934076 84294 
 b 956840 82319 
W tym kobiety ............ a 394973 49048 
 b 405182 48460

1 W głównym miejscu pracy; według siedziby zarządu jednostki.  
2 Łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo. 
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Współczynnik przyjęć w 2006 r. wyniósł 
23,2% (przed rokiem – 20,8%). Był on wyższy 
dla mężczyzn niż dla kobiet (26,6% wobec 
18,7%) i znacznie wyższy dla sektora 
prywatnego niż publicznego (35,1% wobec 
10,4%). 

Należy zauważyć, że liczba przyjęć do 
pracy i zwolnień z pracy może być wyższa od 
liczby osób, których te zdarzenia dotyczą, 
ponieważ jedna osoba może kilkakrotnie 
zmienić pracę w ciągu roku. 

Liczba zwolnień z pracy pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo) 
w 2006 r. wyniosła 189,9 tys. i stanowiła 11,5% liczby zwolnień w kraju. W skali roku wzrosła o 19,3 tys.  
(o 11,3%). Z ogólnej liczby zwolnień ponad jedna trzecia dotyczyła kobiet (66,7 tys.). Więcej zwolnień przypadało 
na sektor prywatny niż publiczny (139,2 tys. wobec 50,8 tys.). 
Zwolnienia z pracy odbywały się: 
■ w drodze wypowiedzenia warunków pracy przez zakład pracy – 27,3 tys. zwolnień, 
■ poprzez wypowiedzenie pracy przez pracownika – 32,7 tys., 
■ w wyniku przeniesienia na emeryturę, z powodu niezdolności do pracy i rehabilitacji – 19,5 tys., 
■ poprzez skorzystanie z urlopu wychowawczego i bezpłatnego – 5,9 tys., 
■ w wyniku zgonu – 1,4 tys., 
■ z innych przyczyn m.in. w wyniku porozumienia stron – 103,1 tys. 

Współczynnik zwolnień w 2006 r. wyniósł 19,9% (przed rokiem – 18,2%). Był on wyższy dla mężczyzn 
niż dla kobiet (22,9% wobec 15,9%) i znacznie wyższy dla sektora prywatnego niż publicznego (28,2% wobec 
11,0%). 

Przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionycha w 2006 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba pracujących według faktycznego miejsca pracy w końcu 2006 r. wyniosła 1120,8 tys. osób  
i zwiększyła się o 2,1% w porównaniu do danych sprzed roku. Prawie dwie trzecie ogółu pracujących (65,0%) 
posiadało swoje miejsce pracy w podregionie centralnym śląskim (728,4 tys.). Największy udział miały w nim 
miasta na prawach powiatu Katowice (20,4%), Gliwice (9,2%), Sosnowiec (6,6%), Tychy (5,5%), Dąbrowa 
Górnicza i Zabrze (po 5,4%). W podregionie bielsko-bialskim pracowało 142,7 tys. osób (12,7% ogółu),  

0150003000045000600007500090000 0 10 20 30 40 50

górnictwo 

przetwórstwo przemysłowe 

wytwarzanie i zaopatrywanie  
w energię elektryczną, gaz, wodę 

budownictwo 

handel i naprawy 

hotele i restauracje 

transport, gospodarka magazynowa  
i łączność 

pośrednictwo finansowe 

obsługa nieruchomości i firm 
administracja i obrona narodowa;  

obowiązkowe ubezpieczenia  
społeczne i zdrowotne 

edukacja 
ochrona zdrowia i pomoc społeczna 
działalność usługowa komunalna,  

społeczna i indywidualna, pozostała

przyjęcia do pracy

zwolnienia z pracy 

% 

współczynnik przyjęć 

współczynnik zwolnień 

a Bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; według siedziby zarządu jednostki.
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Struktura absolwentów podejmujący pracę po raz pierwszya 
według rodzaju szkół w 2006 r. 

a Bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; według siedziby zarządu 
jednostki. 
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a w podregionie rybnicko-jastrzębskim – 136,6 tys. (12,2%). Najmniej pracujących posiadało swoje miejsce pracy 
w podregionie częstochowskim (113,1 tys., tj. 10,1%). 

Pracującya na 1000 ludności według podregionów i powiatów w 2006 r.  
Stan w dniu 31 XII 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Według faktycznego miejsca pracy. 

 
Pracujące kobiety w końcu 2006 r. liczyły 500,0 tys. osób. Liczba ich zwiększyła się w ujęciu rocznym  

o 2,5%. Kobiety stanowiły prawie 45% ogółu pracujących. Największy udział kobiet w liczbie pracujących 
odnotowano w podregionie bielsko-bialskim (50,5%) oraz częstochowskim (49,8%), a najniższy w podregionie 
rybnicko-jastrzębskim (41,4%). 

Pracującya w podregionach według rodzaju działalności w 2006 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

a Według faktycznego miejsca pracy. 
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Największy odsetek pracujących w przemyśle w stosunku do pracujących ogółem wystąpił w podregionie 
częstochowskim (43,6%) i rybnicko-jastrzębskim (42,4%). Natomiast największy udział pracujących w usługach 
odnotowano w podregionach centralnym śląskim (55,8%) i bielsko-bialskim (54,3%). 

PRACUJĄCY 1 WEDŁUG POWIATÓW W 2006 R. 
Stan w dniu 31 XII 

Ogółem W tym Z ogółem – sektor 

usługi WYSZCZEGÓLNIENIE 
ogółem w tym 

kobiety 

przemysł 
i budow-
nictwo rynkowe nierynkowe 

publiczny prywatny 

WOJEWÓDZTWO ................. 1120768 499711 503190 355826 255200 496547 624221 

Powiaty:        
Będziński ................................ 25532 11756 10041 9267 6068 11199 14333 
Bielski ..................................... 24603 12127 12489 6959 4874 8572 16031 
Bieruńsko-lędziński ................ 18827 5238 14514 2297 1956 15021 3806 
Cieszyński .............................. 31380 16192 11823 9376 9653 12647 18733 
Częstochowski ....................... 14516 7055 7565 2547 4179 5068 9448 
Gliwicki ................................... 18926 7216 10345 3876 4277 11790 7136 
Kłobucki ................................. 13490 6898 8165 1682 3409 4866 8624 
Lubliniecki .............................. 13253 6475 5570 3031 4269 5972 7281 
Mikołowski .............................. 24070 9854 14129 5675 4082 10237 13833 
Myszkowski ............................ 10424 5505 5391 2031 2959 3666 6758 
Pszczyński ............................. 25435 9422 15163 4794 4976 14665 10770 
Raciborski .............................. 20537 9764 7644 6737 5608 8162 12375 
Rybnicki ................................. 7471 3713 3237 2112 1992 3192 4279 
Tarnogórski ............................ 29536 13435 11961 9845 7507 13853 15683 
Wodzisławski ......................... 28263 11781 14843 5969 7334 18212 10051 
Zawierciański ......................... 21158 10171 9859 5499 5442 9813 11345 
Żywiecki ................................. 25407 14099 13110 5349 6618 8634 16773 

Miasta na prawach powiatu:        
Bielsko-Biała .......................... 61359 29726 26537 21678 12984 19493 41866 
Bytom ..................................... 33115 16650 11133 11829 9995 19301 13814 
Chorzów ................................. 25281 12139 8896 9626 6714 9870 15411 
Częstochowa ......................... 74642 36871 32672 23247 18575 25419 49223 
Dąbrowa Górnicza ................. 39612 15023 22173 11357 6017 11882 27730 
Gliwice ................................... 66830 26766 28594 25507 12421 26903 39927 
Jastrzębie-Zdrój ..................... 30768 9081 20342 5666 4716 18924 11844 
Jaworzno ................................ 22124 8428 12224 5379 4486 13693 8431 
Katowice ................................ 148725 67862 42240 71247 34908 70035 78690 
Mysłowice .............................. 19977 7618 10873 5445 3654 10871 9106 
Piekary Śląskie ...................... 12062 4697 6279 2984 2795 7551 4511 
Ruda Śląska ........................... 36503 12980 20809 8748 6915 22216 14287 
Rybnik .................................... 39040 16370 17808 12400 8636 19475 19565 
Siemianowice Śląskie ............ 12148 5244 5318 3887 2928 4032 8116 
Sosnowiec .............................. 48133 24228 18282 16939 12749 18116 30017 
Świętochłowice ...................... 8270 3667 3430 2839 1989 2654 5616 
Tychy ..................................... 39697 17389 20941 12523 6183 8269 31428 
Zabrze .................................... 39167 18434 15412 12828 10918 19159 20008 
Żory ........................................ 10487 5837 3378 4651 2414 3115 7372 

1 Według faktycznego miejsca pracy. 
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