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Opracowania sygnalne 

 

PRACUJĄCY 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2008 R. 

Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 – 158 Katowice 
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e-mail:  
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tel.: 032 779 12 00

fax: 032 779 13 00, 258 51 55 

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

 

 

 

 

 

 

W końcu 2008 r. liczba pracujących w województwie śląskim (według siedziby zarządu 

jednostki) wyniosła 1109,8 tys. osób i stanowiła prawie 13% omawianej zbiorowości w kraju.  

W odniesieniu do danych sprzed roku odnotowano jej wzrost o prawie 3% (w kraju o 3,0%). 

Zwiększyła się liczba pracujących zarówno w sektorze publicznym, jak i w sektorze prywatnym 

odpowiednio o: 0,1% i 4,8%. Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 57,7% 

(w kraju 61,8%) i wzrósł w ujęciu rocznym o 1,1 pkt proc.  

Udział kobiet w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 43,6% (w kraju 48,4%) i pozostał na 

niezmienionym poziomie w stosunku do końca 2007 r. Do sekcji o najwyższym udziale kobiet 

należały: ochrona zdrowia i pomoc społeczna (83,6%), edukacja (80,0%) oraz pośrednictwo 

finansowe (76,2%).  

Pracujący 1 według sektorów własności i sekcji 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2007 2008 

ogółem 
sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 

POLSKA  ..................................................................... o 8372169 8624189 3295060 5329129 
 k 4040822 4173499 1998262 2175237 

Województwo  ............................................................ o 1080267 1109845 469771 640074 
 k 470840 483557 245719 237838 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo; rybactwo  ................. o 7141 6851 2073 4778 

 k 2278 1983 615 1368 

 

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 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 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

o – ogółem 
k – w tym kobiety 

2007 2008 

ogółem 
sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 

Przemysł  ..................................................................... o 461406 468821 156545 312276 
 k 122551 123140 22472 100668 

górnictwo  ................................................................. o 118183 121195 116283 4912 
 k 12548 12465 12059 406 

przetwórstwo przemysłowe  ..................................... o 313958 319468 20247 299221 
 k 103291 104178 5522 98656 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę  ......................................... o 29265 28158 20015 8143 

 k 6712 6497 4891 1606 

Budownictwo  ............................................................... o 63240 65772 3332 62440 
 k 6997 7354 503 6851 

Handel i naprawy  ........................................................ o 96497 104439 1100 103339 
 k 47915 52654 530 52124 

Hotele i restauracje  ..................................................... o 10247 12299 1529 10770 
 k 7177 8494 1103 7391 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność  ......... o 56328 54076 25761 28315 
 k 19791 18046 12455 5591 

Pośrednictwo finansowe  ............................................. o 20727 21260 5298 15962 
 k 15775 16210 4205 12005 

Obsługa nieruchomości i firm  ...................................... o 80916 88724 17334 71390 
 k 34072 38795 8556 30239 

Administracja publiczna i obrona narodowa, 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  o 57648 59144 59031 113 

 k 38076 39307 39268 39 

Edukacja  ..................................................................... o 117116 116426 113364 3062 
 k 93670 93142 91030 2112 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  .......................... o 81650 82641 66623 16018 
 k 67982 69104 55182 13922 

Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała  ......................................... o 27351 29392 17781 11611 

 k 14556 15328 9800 5528 

1 Według siedziby zarządu jednostki.  

Liczba pracujących w przemyśle w końcu 2008 r. ukształtowała się na poziomie 468,8 tys. 

osób, tj. wyższym o prawie 2% niż przed rokiem. Udział omawianej zbiorowości w ogólnej liczbie 

pracujących zmniejszył się z 42,7% w końcu 2007 r. do 42,2% w końcu 2008 r. Wśród sekcji 

przemysłu wzrost liczby pracujących zanotowano w górnictwie (o 2,5%) oraz w przetwórstwie 

przemysłowym (o 1,8%). W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę wystąpił 

spadek liczby pracujących (o 3,8%). 

Poza przemysłem liczba pracujących zwiększyła się w ujęciu rocznym m.in. w: hotelach  

i restauracjach (o 20,0%), obsłudze nieruchomości i firm (o 9,6%), handlu i naprawach (o 8,2%) oraz 

w działalności usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej, pozostałej (o 7,5%). Zmniejszyła się 

natomiast liczba pracujących m.in. w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie; rybactwie (o 4,1%) oraz  

w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 4,0%). 
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Struktura pracującycha według sekcji w 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura pracujących według sektorów własności w poszczególnych sekcjach była 

zróżnicowana. W końcu 2008 r. najwyższy udział sektora prywatnego odnotowano w sekcjach: handel 

i naprawy (98,9%), budownictwo (94,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (93,7%). Największy udział 

sektora publicznego wystąpił w administracji publicznej i obronie narodowej, obowiązkowych 

ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych (99,8%), edukacji (97,4%) oraz w górnictwie (95,9%). 

Wśród pracujących w dalszym ciągu 

dominowały osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy z udziałem 98,7%. Ich liczba  

w końcu 2008 r. wyniosła 1095,8 tys. i była 

wyższa o prawie 3% niż w końcu 2007 r. 

Właściciele, współwłaściciele i pomagający 

członkowie rodzin stanowili 1,0% ogółu 

pracujących, a ich liczba zwiększyła się w skali 

roku o ponad 13%. 

W 2008 r. przyjęto do pracy 245,5 tys. 

pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo). Było to nieznacznie 

więcej niż w 2007 r. (o 0,3%). Więcej przyjęć dokonano w sektorze prywatnym niż w sektorze 

publicznym (192,3 tys. wobec 53,3 tys.). W ujęciu rocznym odnotowano spadek liczby osób przyjętych 

do pracy w sektorze prywatnym (o 2,7%), natomiast wzrost w sektorze publicznym (o 12,7%). 

Przyjęcia do pracy dotyczyły osób: 

 podejmujących pracę po raz pierwszy – 37,7 tys. (15,4% ogółu przyjęć do pracy), 

 poprzednio pracujących – 66,9 tys. (27,2%), 

 powracających z urlopów wychowawczych i bezpłatnych – 4,0 tys. (1,6%), 

 pozostałych przyjętych – 137,0 tys. (55,8%). 

Wśród osób podejmujących pracę po raz pierwszy 82,4% stanowili absolwenci szkół.  

W porównaniu z 2007 r. ich liczba zmniejszyła się o 6,5%. 

 

 

Zatrudnieni1 w 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

           a – ogółem 
           b – w tym kobiety 

Ogółem 
Pełno-

zatrudnieni2 
Niepełno- 

zatrudnieni 

O G Ó Ł E M  ........... a 1095774 1013735 82039 
 b 478682 430624 48058 

Sektor publiczny  ...... a 469764 432278 37486 
 b 245712 220506 25206 

Sektor publiczny  ...... a 626010 581457 44553 
 b 232970 210118 22852 

1 W głównym miejscu pracy; według siedziby zarządu jednostki.  

2 Łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo. 

przemysł

           górnictwo 

           przetwórstwo przemysłowe 

           wytwarzanie i zaopatrywanie  
           w energię elektryczną, gaz, wodę 

budownictwo 

handel i naprawy 

transport, gospodarka magazynowa  
i łączność 
obsługa nieruchomości i firm 

administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

edukacja 

ochrona zdrowia i pomoc społeczna 

pozostałe 

5,9%
9,4%

4,9%

8,0%

5,3%

10,5%

7,4%
6,3%

28,8%

2,5%

10,9%

42,2%

a Według siedziby zarządu jednostki.
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Struktura absolwentów szkół podejmujących pracę po raz pierwszya według typów szkół 
 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba zwolnień pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych i zatrudnionych 

dorywczo) w 2008 r. wyniosła 233,5 tys. i wzrosła w stosunku do danych ubiegłorocznych o 7,8%. 

Ponad jedna trzecia zwolnień dotyczyła kobiet. W sektorze prywatnym odnotowano więcej zwolnień 

niż w sektorze publicznym (183,8 tys. wobec 49,7 tys.). Zwolnienia odbywały się z następujących 

przyczyn: 

 w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy – 34,1 tys. (14,6% ogółu zwolnień), 

 poprzez wypowiedzenie pracy przez pracownika – 48,2 tys. (20,6%),  

 z tytułu niezdolności do pracy i rehabilitacji – 3,4 tys. (1,4%),  

 w wyniku przeniesienia na emeryturę – 20,5 tys. (8,8%), 

 poprzez otrzymanie urlopu wychowawczego i bezpłatnego – 6,8 tys. (2,9%), 

 z innych przyczyn – 119,0 tys. (51,0%). 

Przyjęcia do pracy i zwolnienia z pracy pracowników pełnozatrudnionych a w 2008 r. 

SEKCJE 
Przyjęcia do pracy Zwolnienia z pracy 

w osobach 2007 = 100 w osobach 2007 = 100 

Górnictwo  ........................................................................... 15926 184,5 12699 107,2 

Przetwórstwo przemysłowe  ................................................ 79768 86,9 80216 109,6 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę  ................................................................................ 1649 100,7 2074 66,4 

Budownictwo  ...................................................................... 25901 92,0 24470 94,5 

Handel i naprawy  ................................................................ 33382 101,6 29948 112,6 

Hotele i restauracje  ............................................................ 4260 138,5 3581 125,8 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność  ................ 13605 94,7 13306 106,0 

Pośrednictwo finansowe  ..................................................... 5439 140,8 4347 100,8 

Obsługa nieruchomości i firm  ............................................. 31701 120,2 31548 135,5 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne  ............................. 7384 88,9 5819 83,5 

Edukacja  ............................................................................. 9032 89,5 9789 88,9 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna  ................................. 10705 115,5 9854 106,8 

Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała  ................................................. 5959 116,7 5034 109,7 

a Bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo; według siedziby zarządu jednostki. 

Liczba pracujących według faktycznego miejsca pracy w końcu 2008 r. ukształtowała się na 

poziomie 1193,3 tys. osób, tj. wyższym niż przed rokiem o 3,2%. Podregion katowicki skupiał ponad 

22% ogółu pracujących w województwie (264,0 tys. osób). Prawie 14% pracujących pochodziło  

z podregionu sosnowieckiego, a 13,5% z podregionu bielskiego. Podregion bytomski koncentrował 

najmniej pracujących – 7,6%. 

27,8%

28,5%

27,9%

30,0%

14,9%

13,4%

29,4%

28,1%2007 

2008 

a Bez sezonowych i zatrudnionych dorywczo, według siedziby zarządu jednostki.

wyższe 

policealne i średnie zawodowe 

licea ogólnokształcące 

zasadnicze zawodowe 
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W końcu 2008 r. liczba pracujących kobiet wyniosła 534,5 tys. i wzrosła w porównaniu 

z danymi ubiegłorocznymi o ponad 3%. Kobiety stanowiły prawie 45% ogółu pracujących. Największy 

udział kobiet w liczbie pracujących odnotowano w podregionie bielskim (49,8%) oraz częstochowskim 

(49,5%), natomiast najmniejszy w podregionie tyskim (38,8%). 

Biorąc pod uwagę sektory ekonomiczne najwięcej osób pracowało w przemyśle  

i budownictwie – 536,2 tys., a ich liczba zwiększyła się w ujęciu rocznym o prawie 4%. W usługach 

rynkowych odnotowano 391,4 tys. pracujących, a w usługach nierynkowych – 259,1 tys., czyli więcej 

odpowiednio o: 4,1% i 0,7%. Najmniej pracujących było w rolnictwie, łowiectwie i leśnictwie;  

rybactwie – 6,6 tys. 

Pracującya według rodzajów działalności oraz powiatów w 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 
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a  Według faktycznego miejsca pracy. 
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Pracującya na 1000 ludności według podregionów i powiatów w 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Anna Molenda  
Opracowanie graficzne: Agnieszka Kaim  

Wydział Opracowań Statystycznych i Udostępniania Informacji 

Katowice, październik 2009 r. 
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a  Według faktycznego miejsca pracy. 


