
TABL. 11 (89). WOLNE  MIEJSCA  PRACY
 a
  WEDŁUG  ZAWODÓW  W  WYBRANYCH  SEKCJACH  W  2006  R.   

Stan w końcu IV kwartału 

VACANCIES
 a  BY  OCCUPATIONS  IN  SELECTED  SECTIONS  IN  2006 

End of IV quarter 

W tym     Of which 

Ogółem  

Total 

przetwórstwo 
przemysłowe 

manufac-
turing 

budownictwo 

construction  

handel 

i naprawy ∆ 

trade 

and repair ∆ 

transport, 
gospodarka 
magazynowa 
i łączność 

transport, 
storage and 

commu-
nication 

obsługa 
nieruchomo-

ści i firm ∆ 

real estate 
and business 

activities 

ZAWODY 

OCCUPATIONS 

w tys.     in thous. 

O G Ó Ł E M .................................................  6279 3355 593 358 598 300 

T O T A L       

w tym:       

of which:       

Specjaliści .....................................................  693 141 19 46 12 70 

Professional       

w tym specjaliści nauk fizycznych, matema-

tycznych i technicznych .........................  178 67 12 4 4 48 

of which physical, mathematical and engi-

neering science professionals       

Technicy i inny średni personel ......................  454 138 30 70 23 27 

Technicians and associate professionals       

w tym średni personel techniczny ..............  153 73 22 18 7 15 

of which physical and engineering service 

associate professionals       

Pracownicy biurowi ........................................  709 47 7 39 347 13 

Clerks        

w tym pracownicy obsługi biurowej ............  218 28 6 21 35 10 

of which office clerks       

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ...  180 17 - 64 5 70 

Service workers and shop and market sales 

workers       

w tym pracownicy usług osobistych i ochrony  102 7 - - 3 69 

of which persona land protective services 

workers       

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ............  3086 2553 411 42 11 24 

Craft and related trades workers       

w tym:       

of which:       

pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy  858 707 100 15 - 4 

other craft and related traders workers       

robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 

i urządzeń .............................................  1738 1696 7 19 6 3 

metal machinery and related trades workers       

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .....  611 328 35 48 165 1 

Plant and machine operators and assemblers       

w tym operatorzy i monterzy maszyn ........  264 236 13 11 2 - 

of which machine operators and assemblers       

Pracownicy przy pracach prostych ................  446 105 88 31 15 93 

Elementary occupations       

w tym robotnicy pomocniczy w górnictwie, prze-

myśle, budownictwie i transporcie..........  155 51 87 - - 7 

of which labourers in mining, construction, 

manufacturing and transport       

a W podmiotach zaliczanych do wszystkich rodzajów działalności, w których liczba pracujących przekracza 9 osób. 

a In entities from all types of activity, in which the number of employees is more than 9 persons. 



 


