INFORMACJE SYGNALNE

Popyt na pracę w IV kwartale 2020 r.

↓ 7,4%
spadek liczby wolnych
miejsc pracy w porównaniu
do III kwartału 2020 r.

10.03.2021 r.

Na koniec IV kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy
w Polsce, w podmiotach gospodarki narodowej
(jednostkach macierzystych lub lokalnych)
zatrudniających co najmniej 1 osobę, wynosiła 84,4 tys.
i była niższa niż w końcu III kwartału 2020 r. o 6,7 tys.,
tj. o 7,4%. W porównaniu z końcem IV kwartału 2019 r.
liczba wolnych miejsc pracy była mniejsza o 41,0 tys.,
tj. o 32,7%. Pod koniec IV kwartału 2020 r. nieobsadzonych
było 17,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

W IV kwartale 2020 r. było o 20,0% mniej nowych miejsc pracy niż w analogicznym okresie
roku poprzedniego. Zlikwidowano 13,6% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz
o 12,1% mniej niż w IV kwartale 2019 r.
Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwartalną na formularzu Z–05. Obejmuje ono jednostki zatrudniające przynajmniej 1 osobę. Wyniki uzyskane z próby są uogólniane na populację generalną podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających przynajmniej 1 osobę. W IV kwartale 2020 r. większość z nich, bo 90,8%
stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących
przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób – stanowiły one 64,4%.
W 2020 r. na rynek pracy miała wpływ nie tylko sytuacja gospodarcza kraju, ale trwająca od
marca pandemia COVID-19. Podstawowe wyniki badania w IV kwartale 2020 r. wskazują, że
wraz z nawrotem pandemii pogorszeniu uległa sytuacja na rynku pracy. W stosunku do III
kwartału 2020 r., jak i analogicznego okresu 2019 r. znacząco zmniejszyła się liczba oferowanych oraz nowo utworzonych miejsc pracy.

Tablica 1. Miejsca pracy w Polsce – podstawowe wyniki badania
MIEJSCA PRACY

2019

2020

IV kwartał

III kwartał

IV kwartał

w końcu kwartału (w tys.)
Wolne
Wolne nowo utworzone

125,4

91,1

84,4

28,4

18,3

17,5

114,4

126,4

91,5

61,3

62,4

53,9

w kwartale (w tys.)
Nowo utworzone
Zlikwidowane
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W IV kwartale 2020 r. utworzono mniej nowych miejsc
pracy i mniej zlikwidowano
niż rok wcześniej

Wykres 1. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w Polsce
Stan na koniec kwartału
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Zlikwidowane miejsca pracy

W Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy odbywa się cyklicznie. W przypadku miejsc
pracy nowo tworzonych ich liczba była największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza
zazwyczaj w czwartych. Tendencja wzrostu liczby nowo tworzonych miejsc pracy w pierwszych
kwartałach utrzymuje się od 2012 r., największy wzrost odnotowano w 2019 r. We wszystkich
kwartałach 2020 roku zaobserwowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. (co zapewne było spowodowane wpływem pandemii
COVID-19).
W ostatnich dziewięciu latach zasadniczo liczba nowo tworzonych miejsc pracy była większa
niż liczba miejsc pracy likwidowanych. Inaczej było tylko w IV kwartale 2012 r. i II kwartale
2020 r., kiedy sytuacja była odwrotna. W I kwartale 2020 r. został zapoczątkowany spadek likwidowanych miejsc pracy i taka tendencja utrzymywała się do końca IV kwartału 2020 r.

Wolne miejsca pracy
W IV kwartale 2020 r. tylko 26,4 tys. jednostek, tj. 4,2% ogólnej ich liczby dysponowało wolnymi miejscami pracy. Spośród nich zdecydowana większość, bo 82,2% należała do sektora
prywatnego. Niemal połowa podmiotów dysponujących wolnymi miejscami pracy (47,3%) należała do grupy jednostek najmniejszych o liczbie pracujących do 9 osób.

Wykres 2. Struktura wolnych i zagospodarowanych miejsc pracy w Polsce według wielkości jednostek na koniec IV kwartału 2020 r.
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Wolne miejsca pracy na koniec
IV kwartału 2020 r. koncentrowały się głównie w sektorze
prywatnym (79,3%). Najwięcej
ich wykazano w jednostkach
o liczbie pracujących powyżej
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Łącznie podmioty gospodarcze dysponowały na koniec IV kwartału 2020 r. 84,4 tys. wolnych
miejsc pracy. Większość, bo 66,9 tys. znajdowała się w podmiotach sektora prywatnego.
W ponad połowie miejsca te oferowane były w jednostkach, w których pracowało powyżej
49 osób. W tej wielkości jednostkach było ich 47,5 tys.

Wykres 3. Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone w Polsce według wybranych sekcji PKD
na koniec IV kwartału 2020 r.

Podobnie jak w poprzednich
kwartałach najwięcej wolnych
miejsc pracy pozostawało
w jednostkach prowadzących
działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego
(25,1%)

W IV kwartale 2020 r. najwięcej wolnych miejsc pracy - 21,2 tys. było w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Stanowiły one ¼ wszystkich wolnych miejsc pracy (25,1%). Ponad 10 tys. wolnych miejsc pracy oferowano w handlu; naprawie
pojazdów samochodowych∆ (13,9%).
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Wykres 4. Struktura wolnych i zagospodarowanych miejsc pracy w Polsce według wielkich grup zawodów na koniec IV kwartału 2020 r.
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Specjaliści
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
Technicy i inny średni personel
Pracownicy biurowi

Pracownicy usług i sprzedawcy
Pracownicy wykonujący prace proste
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy

Jednostki dysponujące wolnymi miejscami pracy najczęściej poszukiwały specjalistów, dla
których w IV kwartale 2020 r. przeznaczono 21,3 tys. wolnych miejsc pracy. Ponadto liczne
oferty pracy skierowane były do robotników przemysłowych i rzemieślników oraz operatorów
i monterów maszyn i urządzeń. Dla każdej z tych grup zawodów oferowano po ponad 10 tys.
wolnych miejsc pracy.

Wykres 5. Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone w Polsce według zawodów na koniec
IV kwartału 2020 r.

W IV kwartale 2020 r. nieobsadzone miejsca pracy były oferowane przede wszystkim dla
specjalistów (25,2%)

Dla wskazanych grup zawodów przeznaczona była również ponad połowa wolnych nowo
utworzonych miejsc pracy w IV kwartale 2020 r.
Na koniec IV kwartału 2020 r. z ogólnej liczby 84,4 tys. wolnych miejsc pracy ok. 12% zostało
zgłoszonych do urzędów pracy przez pracodawców. Znaczną część jednostek, które zgłaszały
wolne miejsca do urzędów pracy stanowiły jednostki sektora prywatnego – 78,4%. Według
wielkości jednostek liczba miejsc zgłoszonych do urzędów pracy wahała się od 2,7 tys.
w jednostkach o liczbie pracujących 10–49 osób do 4,5 tys. w jednostkach o liczbie
pracujących powyżej 49 osób.
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Najwięcej wakatów zostało zgłoszonych do urzędów pracy przez jednostki działające
w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 3,0 tys. Stanowiły one ⅓ ogółu wolnych miejsc
pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Nieco mniej - 2,0 tys. wolnych miejsc zgłoszono do
urzędów pracy z sekcji budownictwo. Pracodawcy poprzez urzędy pracy poszukiwali
najczęściej robotników przemysłowych i rzemieślników – 2,8 tys. (27,5%). Do poszukiwanych
przez urzędy pracy zawodów należały także te z grupy operatorów i monterów maszyn
i urządzeń – 2,0 tys. (19,6%) oraz specjalistów – 1,7 tys. (16,7 %).

Mapa 1. Wskaźnik wolnych miejsc pracy według województw na koniec IV kwartału 2020 r.

Wskaźnik wolnych miejsc
pracy – udział wolnych miejsc
pracy w sumie zagospodarowanych i niezagospodarowanych miejsc pracy

Wskaźnik wolnych miejsc pracy w Polsce w IV kwartale 2020 r. wyniósł 0,69%. Najniższą jego
wartość odnotowano w województwie lubelskim – 0,36%, a najwyższą w województwie zachodniopomorskim – 1,02%.

Wykres 6. Wskaźnik wolnych miejsc pracy w Polsce według kwartałów
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Od 2012 r. wskaźnik wolnych miejsc pracy wykazywał tendencję wzrostową i najwyższą wartość osiągnął w II kwartale 2018 r. (1,27%). Pozostał na poziomie powyżej jednego procenta do
IV kwartału 2019 r. W 2020 r. jego wartości były znacznie niższe, oscylowały wokół 0,6% – 0,7%.
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Nowo utworzone miejsca pracy
W IV kwartale 2020 r. w Polsce utworzono 91,5 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 27,6% mniej
w porównaniu z III kwartałem 2020 r. Nowe miejsca pracy w zbliżonej liczbie po ok. 30 tys.
tworzono w każdej z grup wielkości jednostek.

W IV kwartale 2020 r. większość nowych miejsc pracy
powstała w sektorze prywatnym (90,5%)

Wykres 7. Struktura nowo utworzonych miejsc pracy w Polsce według wielkości jednostek
w IV kwartale 2020 r.
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Niemal 30% nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu, naprawy pojazdów samochodowych∆. Najmniej nowych miejsc pracy zostało
utworzonych w jednostkach prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem – 0,4 tys. (0,4%). Małą liczbę nowo utworzonych miejsc pracy odnotowano również
w działalności związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę
wodną i gorącą wodę∆ oraz pozostałą działalnością usługową po 0,6 tys. (0,7 %).
W końcu IV kwartału 2020 r. nieobsadzonych było 17,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.
Stanowiło to 19,1% ogółu takich miejsc. Wystąpiły one głównie w sektorze prywatnym (92,6%).
Biorąc pod uwagę wielkość jednostki to najwięcej, bo ponad połowa (51,4%) wolnych nowo
utworzonych miejsc pracy była w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób. Na pozostałe grupy wielkościowe jednostek przypadało po ok. 25% wolnych nowo utworzonych
miejsc pracy.
W porównaniu z III kwartałem 2020 r. liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy spadła
o 0,8 tys. (4,4%) i spadła również w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. o 10,9 tys.
(38,4%).
Nowo utworzone miejsca pracy podobnie jak w ubiegłym kwartale nie zostały obsadzone
głównie w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego
– 5,6 tys. (32,0%). W dość dużej liczbie nowo utworzone miejsca pracy nie zostały obsadzone
także w budownictwie, handlu; naprawie pojazdów samochodowych∆ oraz informacji i komunikacji. Na każdą z tych działalności przypadało po około 2,0 tys. wakatów. Analizowana kategoria miejsc pracy przeznaczona były głównie dla specjalistów – 5,3 tys. (30,3%), robotników
przemysłowych i rzemieślników – 3,7 tys. (21, 1%) oraz operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 2,7 tys. (15,4 %).

Zlikwidowane miejsca pracy
W IV kwartale 2020 r. zlikwidowanych zostało w Polsce 53,9 tys. miejsc pracy. Było to o 8,5 tys.
(13,6%) mniej niż w III kwartale 2020 r. i o 7,4 tys. (12,1%) mniej niż w analogicznym okresie
2019 r. W analizowanym kwartale niemal połowa zlikwidowanych miejsc pracy była
w jednostkach do 9 osób pracujących (46,4%). W jednostkach, w których pracowało od 10 do
49 osób zlikwidowanych było 31,5% ogółu zlikwidowanych miejsc pracy, a w jednostkach,
w których pracowało powyżej 49 osób 22,1%.
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W IV kwartale 2020 r. zlikwidowano miejsca pracy głównie
w sektorze prywatnym (88,5%)

Wykres 8. Struktura zlikwidowanych miejsc pracy w Polsce według sekcji PKD
w IV kwartale 2020 r.
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Wykres 9. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy w Polsce według wybranych sekcji PKD
w IV kwartale 2020 r.
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Zlikwidowane miejsca pracy

Miejsca pracy likwidowano przede wszystkim w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego i budownictwa. Było to odpowiednio 23,6% i 19,1% ogółu zlikwidowanych miejsc pracy. Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem i wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę∆ po 0,2 tys. (0,4%) oraz
zajmujących się dostawą wody; gospodarowaniem ściekami i odpadami; rekultywacją∆ – 0,3 tys.
(0,6%).
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W IV kwartale 2020 r. najczęściej likwidowane były miejsca pracy w jednostkach prowadzących działalność
w zakresie przetwórstwa przemysłowego (23,6%)

Podstawowe dane o popycie na pracę według województw
Zróżnicowanie w liczbie zlikwidowanych, wolnych i nowo utworzonych miejsc pracy
w IV kwartale 2020 r. w poszczególnych województwach było ściśle związane z liczbą zagospodarowanych miejsc pracy. W skali kraju dominującą rolę w tym względzie odgrywało województwo mazowieckie, które skupiało około 20% wszystkich zagospodarowanych miejsc
pracy. W IV kwartale 2020 r. w województwie tym koncentrowało się około ¼ wolnych, jak
i nowo utworzonych miejsc pracy w kraju. Co czwarte likwidowane miejsce pracy w Polsce
pochodziło też z województwa mazowieckiego.

Wykres 10. Zlikwidowane, wolne i nowo utworzone miejsca pracy według województw
w IV kwartale 2020 r.
tys.
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Dość duże rynki w zakresie wolnych i nowo utworzonych miejsc pracy tworzyły także województwa dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Łącznie w pięciu wymienionych
województwach skupionych było ponad 60% wolnych i nowo utworzonych miejsc pracy
w kraju. Liczba zlikwidowanych miejsc pracy oprócz województwa mazowieckiego znacząca
także była w województwie wielkopolskim oraz małopolskim. Łącznie wymienione województwa stanowiły około 40% zlikwidowanych miejsc pracy w kraju.

W opracowaniu zastosowano skrócone nazwy sekcji PKD, oznaczając skróty znakiem „∆”.
Pełne nazwy dostępne są na stronie GUS pod adresem: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”.
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Powiązane opracowania
Popyt na pracę - publikacja roczna
Inne opracowania zawierające wyniki tych badań: stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek pracy

Temat dostępny w bazach danych
Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Rynek pracy
Strateg → Obszary tematyczne → Rynek pracy
Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku
Popyt na pracę
Wolne miejsca pracy
Nowo utworzone miejsca pracy
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