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O Raporcie 

Niniejszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych 

w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty 

ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje okres sprawozdawczy 

od 30 sierpnia do 25 września 2021 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz 

dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy.  

Wykaz skrótów użytych w tekście: 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

MRiPS – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

MRiT – Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

UE – Unia Europejska 

UE-27 – państwa członkowskie Unii Europejskiej (od 1 lutego 2020 r. – 27) 

UE-19 – państwa strefy euro 

IT – technologie informacyjne 

ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne 

p.p. – punkt procentowy  

r/r – rok do roku 

m/m – miesiąc do miesiąca 

r.ż. – rok życia 

Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o., https://iarp.edu.pl.  

https://iarp.edu.pl/


 
 

 

3 

Streszczenie 

Raporty z cyklu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” mają przybliżać czytelnikowi aktualną 

sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawiają najnowsze wyniki 

badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.  

• Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2021 r. wyniosła 5,8%. 

W porównaniu z lipcem 2021 r. wartość wskaźnika pozostała bez zmian, a porównując 

rok do roku, spadła o 0,3 p.p. 

• Ze wstępnych danych MRiPS wynika, że w końcu sierpnia 2021 r. w urzędach pracy 

było zarejestrowanych 961,8 tys. bezrobotnych, tj. o 13,1 tys. (1,3%) mniej niż miesiąc 

wcześniej i o 66,2 tys. (6,4%) mniej niż w lipcu 2020 r. 

• W sierpniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 113,3 tys. wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej, tj. o 9,1 tys. ofert (o 7,5%) mniej niż w lipcu 2021 r.1 

i o 16,9 tys. (17,5%) więcej niż w sierpniu 2020 r. 

• Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. 

wyniosło 6352,0 tys. W porównaniu z lipcem 2021 r. było niższe o 9,7 tys. osób 

i wyższe o 57,0 tys. osób (0,9%) niż rok wcześniej. 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw 

w sierpniu 2021 r. wyniosło 5843,75 zł. W porównaniu z lipcem 2021 r. spadło o 0,1% 

a rok do roku wzrosło o 9,5%. 

• Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 

w lipcu 2021 r. wyniosła 6,9%, a dla strefy euro (UE-19) – 7,6%. 

Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce 

wyniosła 3,4%2. 

Przejdź do: 

                                                      
1  Dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych. 

2  Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia na stronie Eurostatu, 

a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego prezentowanymi na stronie GUS 

wynika z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu 

danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej. Badanie Eurostatu – Labour Force 

Survey (LFS), badanie GUS – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

Rynek pracy w Polsce 

Europejski rynek pracy  

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy 
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Rynek pracy w Polsce 

Według szacunków MRiPS stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce w sierpniu 2021 r. wyniosła 

5,8%. W porównaniu z lipcem 2021 r. wartość 

wskaźnika pozostała bez zmian, a w porównaniu 

z sierpniem 2020 r. spadła o 0,3 p.p. (Wykres 1). 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 

w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych GUS i MRiPS, 

data dostępu 24.09.2021.  

W sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia spadła w 12 z 16 województw i zależnie od regionu 

wahała się od 3,4 do 8,7%. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach: 

warmińsko-mazurskim (8,7%), podkarpackim (8,4%) i kujawsko-pomorskim (8,1%), 

natomiast najniższe – w wielkopolskim (3,4%), śląskim (4,6%) oraz mazowieckim 

i małopolskim (po 4,9%). W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia 

najbardziej spadła w województwach warmińsko-mazurskim oraz zachodniopomorskim 

(po 0,2 p.p.). W skali roku bezrobocie zmniejszyło się w większości województw, 

a najbardziej w warmińsko-mazurskim (o 1,3 p.p.). Jedynie w województwie pomorskim 

stopa bezrobocia była podobna do obserwowanej w sierpniu ubiegłego roku. 

W końcu sierpnia 2021 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 961,8 tys. bezrobotnych. 

W porównaniu z lipcem 2021 r. ich liczba spadła o 13,1 tys., tj. o 1,3%, a w porównaniu 

z sierpniem 2020 r. – o 66,2 tys., tj. o 6,4% (Wykres 2). 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html
https://www.gov.pl/attachment/e857e3e2-1ff8-4fb7-b909-a57a4cc9cecd
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 

w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (tys.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRiPS, 

data dostępu 24.09.2021.  

Dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według płci przedstawiono na Wykresie 3. 

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci na koniec miesiąca w Polsce 

w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (tys.) 

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, data dostępu 24.09.2021. 

Według wstępnych danych MRiPS w sierpniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 113,3 tys. 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 9,1 tys. ofert (7,5%) mniej niż w lipcu 

2021 r. i o 16,9 tys. (17,5%) więcej r/r (Wykres 4). 
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https://www.gov.pl/attachment/e857e3e2-1ff8-4fb7-b909-a57a4cc9cecd
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  

w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r.  

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, 

data dostępu 24.09.2021. 

Dane o zgłoszonych w sierpniu 2021 r. wolnych miejscach pracy i aktywizacji zawodowej 

według województw przedstawiono na Wykresie 5. 

Wykres 5. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych 

w sierpniu 2021 r. według województw  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, 

data dostępu 24.09.2021. 
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Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 

6352,0 tys. osób. Zatrudnienie było niższe o 0,15% w porównaniu z lipcem 2021 r. i wyższe 

o 0,9% r/r (Wykres 6). 

Wykres 6. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (tys.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 

data dostępu 24.09.2021. 

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze 

przedsiębiorstw w sierpniu 2021 r. wyniosło 5843,75 zł. W porównaniu z lipcem 2021 r. 

spadło o 0,1%, lecz rok do roku wzrosło o 9,5% (Wykres 7). 

Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 

data dostępu 24.09.2021. 
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Europejski rynek pracy 

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów 

członkowskich UE-27 w lipcu 2021 r. wyniosła 6,9%, 

co oznacza spadek o 0,2 p.p. w porównaniu z poprzednim 

miesiącem i o 0,7 p.p. r/r.  

Natomiast stopa bezrobocia dla krajów strefy euro (UE-19) 

w lipcu 2021 r. wyniosła 7,6%, tj. o 0,2 p.p. mniej 

w porównaniu z czerwcem 2021 r. oraz o 0,8 p.p. mniej niż w tym samym okresie rok 

wcześniej. 

W Polsce w lipcu 2021 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczona zgodnie z metodologią 

Eurostatu, wyniosła 3,4%, co oznacza spadek o 0,2 p.p. wobec poprzedniego miesiąca i brak 

zmian rok do roku (Wykres 8). 

Wykres 8. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), 

krajów strefy euro (UE-19) i Polski w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r.3 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 27.09.2021.  

Według danych Eurostatu w lipcu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano 

w Grecji (14,6%), Hiszpanii (14,3%) i we Włoszech (9,3%). Natomiast najniższą stopę 

bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,8%), Holandii (3,1%) i na Malcie (3,3%).  

Polska zajęła w unijnym rankingu 4. miejsce (spadek o jedną pozycję m/m) (Wykres 9). 

                                                      
3  Dane wyrównane kwartalnie. 

3,4% 3,4% 3,4% 3,5%
3,3% 3,3%

3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

3,8%
3,6%

3,4%

7,8% 7,7% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5%
7,3%

7,5%
7,3% 7,3% 7,3%

7,1%
6,9%

8,7% 8,6% 8,5% 8,4% 8,3% 8,3%
8,1%

8,3%
8,1% 8,0% 7,9%

7,7% 7,6%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

Polska UE-27 UE-19

Stopa bezrobocia 

w Unii Europejskiej 

w lipcu 2021 r. 

wyniosła 6,9% 
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Wykres 9. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w lipcu 2021 r. 

 
Źródło: Eurostat, data dostępu 27.09.2021. 

W lipcu 2021 r. stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 16,2% w UE-27 

i 16,5% w strefie euro (UE-19), co w obu przypadkach oznacza spadek o 0,7 p.p. m/m. 

W analizowanym okresie najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Holandii (7,3%), 

Niemczech (7,5%) oraz Czechach (8%), a najwyższe – w Grecji (37,6%) i Hiszpanii (35,1%). 

W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ludzi wyniosła 12% i była niższa niż miesiąc 

wcześniej o 0,7 p.p. (Wykres 10). 

Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w lipcu 2021 r. 

 

*czerwiec 2021 r. 

Źródło: Eurostat, data dostępu 27.09.2021  
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W lipcu 2021 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE-27 wyniosła 7,3%, a wśród mężczyzn – 

6,5%. W obu przypadkach m/m wartość wskaźnika spadła o 0,2 p.p. 

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła poziom 8,1% (spadek o 0,1 p.p. 

m/m). Wśród mężczyzn bezrobocie było o 1 p.p. niższe i wyniosło 7,1% (spadek o 0,2 p.p. 

m/m) (Wykresy 11 i 12). 

Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo 

dla poszczególnych krajów UE w lipcu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 27.09.2021. 

Wykres 12. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo 

dla poszczególnych krajów UE w lipcu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 27.09.2021 
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Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy 
  

Najważniejsze wnioski z badań i raportów4 

• W sierpniu 2021 r. na 50 największych portalach 

rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali 

317 tys. ofert pracy, czyli o 33,8% więcej niż 

w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

• W lipcu najwyższy wzrost ofert zanotowano dla zawodów HR Business Partner, 

rekruter, specjalista ds. cyberbezpieczeństwa, doradca podatkowy. 

• Prognozy na IV kw. 2021 r. dla osób poszukujących pracy w Polsce są optymistyczne. 

17% pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 74% deklaruje brak zmian 

personalnych, a 5% – zmniejszenie liczby etatów. 

• Wzrost zatrudnienia w nadchodzącym kwartale przewidywany jest przede wszystkim 

w dużych przedsiębiorstwach (+18%) – prognozy w przypadku średnich i małych 

przedsiębiorstw wynoszą odpowiednio +11% i +10%. Mikroprzedsiębiorstwa 

spodziewają się wzrostu zatrudnienia na poziomie +5%. 

• Odsetek firm deklarujących chęć zwiększenia liczby pracowników czasowych w swoich 

organizacjach wzrósł w 2021 r. do 54%, czyli o 4 p.p. r/r.  

• Jako powód korzystania z pozaetatowych form zatrudnienia organizacje najczęściej 

wskazują chęć zapewnienia elastyczności w zarządzaniu kosztami zatrudnienia, 

konieczność odpowiedzi na zwiększony popyt na ich produkty lub usługi, a także w celu 

pozyskania kompetencji niezbędnych do ukończenia konkretnych projektów. 

• Wśród kompetencji kluczowych w pracy na określony czas pracodawcy wymieniają 

proaktywną postawę i podejście do pracy, komunikatywność oraz umiejętność pracy 

w zespole. 

• Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy Europy 

Środkowo-Wschodniej mogłoby przyczynić się do wzrostu 

PKB o równowartości 146 mld euro rocznie do 2030 r. 

Dla Polski może to być dodatkowe ponad 9% PKB, 

co odpowiada około 300 mld zł rocznie. 

• Badania McKinsey, prowadzone w ciągu ostatniej dekady na próbie 1000 dużych 

przedsiębiorstw, wykazują, że firmy, które stosują zasadę równości płci w zatrudnieniu 

kadry zarządzającej osiągają lepsze wyniki finansowe niż te, w których wśród kadry 

zarządzającej jest niewiele kobiet lub nie ma ich wcale. Ta zależność występuje również 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

                                                      
4  Szerszy opis prezentowanych wyników badań i raportów znajduje się na kolejnych 

stronach niniejszego Raportu. 

Europejski rynek 

pracy 

Polski rynek pracy 

w sierpniu 2021 r. 
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Rynek pracy w Polsce 

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, IV kw. 2021, Polska  

Charakterystyka raportu 

Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które ma 

na celu poznanie planów pracodawców odnośnie do zatrudnienia w ich firmach. 

W omawianym raporcie przedstawiono perspektywę zatrudnienia w poszczególnych 

branżach do końca grudnia 2021 r. Badanie, zrealizowane w okresie 12 lipca – 3 sierpnia 

2021 r., objęło reprezentatywną próbę 754 pracodawców. Plany zatrudnienia pokazano 

w podziale na 6 regionów5 i 7 sektorów6. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

ManpowerGroup. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Prognozy na IV kw. 2021 r. dla osób poszukujących pracy w Polsce są optymistyczne. 

17% pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia, 74% deklaruje brak zmian 

personalnych, a 5% – zmniejszenie liczby etatów, co daje prognozę netto zatrudnienia7 

równą +12%. 

                                                      
5  Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-

Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni 

(wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, 

warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, 

podlaskie). 
6  Budownictwo, finanse/usługi dla biznesu; handel detaliczny i hurtowy; produkcja 

przemysłowa; restauracje/hotele; Inne obszary produkcji – pod tą nazwą są 

prezentowane dane w ujęciu sumarycznym dla sektorów: kopalnie/przemysł 

wydobywczy, energetyka/gazownictwo/wodociągi oraz rolnictwo/leśnictwo/ 

rybołówstwo, Inne usługi – pod tą nazwą są prezentowane dane w ujęciu sumarycznym 

dla sektorów: instytucje sektora publicznego oraz transport/logistyka/komunikacja 
7  Prognoza netto zatrudnienia – różnica procentowa pomiędzy odsetkiem pracodawców 

przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a odsetkiem pracodawców 

spodziewających się spadku całkowitego zatrudnienia w swoim oddziale w najbliższym 

kwartale. 

https://prowly-uploads.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/landing_page_image/image/353112/21bbd6ff65165f190c6836f0484b9b40.pdf
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• Wzrost zatrudnienia w IV kw. 2021 r. przewidywany jest przede wszystkim w dużych 

przedsiębiorstwach – na poziomie +18%, natomiast prognozowane wskaźniki 

w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw wynoszą odpowiednio +11% i +10%. 

Mikroprzedsiębiorstwa spodziewają się wzrostu zatrudnienia na poziomie +5%. 

• W porównaniu z III kw. 2021 r. prognoza zatrudnienia w IV kw. 2021 r. odnotowała 

wzrost o 3 p.p. dla mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Dla dużych 

przedsiębiorstw wzrosła o 7 p.p. Jednocześnie perspektywa dla średnich 

przedsiębiorstw nie ulega zmianom. 

• Wzrost zatrudnienia w IV kw. 2021 r. przewidywany jest we wszystkich 6 regionach. 

Najwyższy wynik, tj. +15%, prognozowany jest w regionie Południowym, natomiast 

w regionie Centralnym ma osiągnąć poziom +14%. Prognoza dla regionu Południowo-

Zachodniego jest równa +12%, w regionach Północno-Zachodnim i Północnym zaś 

kształtuje się odpowiednio na poziomie +10% i +7%. W regionie Wschodnim prognoza 

netto zatrudnienia osiągnęła +6%. 

• W IV kw. 2021 r. porównaniu z III kw. br. lepsze perspektywy zatrudnienia odnotowano 

w 3 z 6 regionów. W regionie Południowym prognoza netto zatrudnienia wzrosła 

o 11 p.p., natomiast w regionach Centralnym i Północnym – odpowiednio o 9 i 3 p.p. 

Prognoza dla regionu Północno-Zachodniego pogorszyła się o 2 p.p. 

• W IV kw. 2021 r. w porównaniu z IV kw. 2020 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła 

w 5 z 6 badanych regionów. Największy wzrost (o 11 p.p.) odnotowano w regionie 

Południowym. Pracodawcy w regionie Centralnym deklarowali wzrost prognozy 

o 9 p.p., w Północno-Zachodnim – o 7 p.p., w Południowo-Zachodnim – o 4 p.p., 

a Wschodnim – o 2 p.p. W regionie Północnym prognoza netto zatrudnienia nie uległa 

zmianie. 

• W IV kw. 2021 r. pracodawcy wszystkich 7 sektorów prognozują wzrost zatrudnienia. 

Szczególnie intensywne pozyskiwanie kadry planują firmy reprezentujące 

budownictwo i produkcję przemysłową, z prognozami netto zatrudnienia na poziomie 

+20%. Z kolei w sektorze restauracje/hotele prognoza wynosi +14%, natomiast 

w sektorze inne usługi osiągnęła wynik +9%. Prognoza zatrudnienia w sektorze 

finanse/usługi dla biznesu oraz handel detaliczny i hurtowy wynosi +7%. W sektorze 

inne obszary produkcji wskaźnik osiągnął poziom +5%. 

• W IV kw. 2021 r. w porównaniu z III kw. 2021 r. prognoza netto zatrudnienia wzrosła 

w 6 z 7 badanych sektorów. Najbardziej znaczącą poprawę – o 7 p.p. – odnotowano 

w sektorze finanse/usługi dla biznesu. W sektorze produkcja przemysłowa nastąpił 

wzrost o 6 p.p. W sektorach budownictwo oraz restauracje/hotele wskaźnik wzrósł 

o 3 p.p., natomiast w sektorze inne usługi prognoza jest wyższa o 2p.p. Pracodawcy 

z sektora handel detaliczny i hurtowy nie odnotowali zmian. 

• W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku prognoza netto zatrudnienia 

wzrosła w 6 z 7 badanych sektorów. Największa poprawa dotyczy sektorów produkcja 

przemysłowa i restauracje/hotele – odpowiednio o 15 i 14 p.p. Zgodnie z deklaracjami 
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pracodawców z sektora inne usługi plany rekrutacyjne poprawiły się o 8 p.p., 

natomiast w sektorze inne obszary produkcji prognoza odnotowała wzrost o 4 p.p. 

Jednocześnie w sektorze handlu hurtowego i detalicznego odnotowano spadek o 7 p.p. 

Nowoczesne formy zatrudnienia 2021  

Charakterystyka raportu 

Raport poświęcony jest trendom w zakresie nowoczesnych form zatrudnienia – pracy 

tymczasowej, outsourcingu procesów, projektów interimowych8 i współpracy B2B – 

stosowanych wobec specjalistów i menedżerów. Publikacja przedstawia wyniki badania 

przeprowadzonego w II kw. 2021 r. wśród organizacji korzystających z rozwiązań pracy 

czasowej oraz pracowników umysłowych, współpracujących z firmami w oparciu 

o nowoczesne formy zatrudnienia. Wśród respondentów znalazło się ponad 

600 przedstawicieli firm korzystających z nowoczesnych form zatrudnienia oraz blisko 

1000 pracowników czasowych. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Hays Poland we współpracy z kancelarią Greenberg Traurig, Centrum Wspierania 

Biznesu ARAW oraz Urzędem Miasta Katowice. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Odsetek firm deklarujących chęć zwiększenia liczby pracowników czasowych w swoich 

organizacjach wzrósł w 2021 r. do 54%, czyli o 4 p.p. r/r. W tej grupie respondentów 

dominują firmy z branży IT i telekomunikacji, produkcyjnej, sektora nowoczesnych 

usług dla biznesu, organizacje działające w branżach e-commerce i digital oraz 

finansowo-księgowe. 

• Jako powód korzystania z pozaetatowych form zatrudnienia organizacje najczęściej 

wskazują chęć zapewnienia elastyczności w zarządzaniu kosztami zatrudnienia 

(63% wskazań), konieczność odpowiedzi na zwiększony popyt na swoje produkty 

                                                      
8  Interim management to czasowe, zdefiniowane co do celu i zakresu, działanie wewnątrz 

organizacji (projekt interimowy), realizowane przez osobę fizyczną (interim managera, 

interima), nakierowane na osiągnięcie konkretnych, ustalonych rezultatów biznesowych 

i oparte na współpracy i partycypacji w ryzyku i zysku w odniesieniu do zamierzonego 

efektu, https://stowarzyszenieim.org/czym-jest-interim-management, dostęp 26.09.2021. 

https://image.email.hays.com/lib/fe4515707564057c751477/m/5/c2bcdc76-f641-4aec-b29e-7be1e695f6e5.pdf?subskey=workdocli@gmail.com&utm_source=SFMC&utm_medium=email&utm_campaign=PL_RESPONSE_2021_RAPORT_nowoczesne
https://stowarzyszenieim.org/czym-jest-interim-management
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lub usługi (53% wskazań), a także w celu pozyskania kompetencji niezbędnych 

do ukończenia konkretnych projektów (44% wskazań). 

• Wśród kompetencji kluczowych w pracy na określony czas pracodawcy wymieniają 

proaktywną postawę i podejście do pracy (79%), komunikatywność (73%) 

i umiejętność pracy w zespole (73%). 72% organizacji jako kluczową cechę 

pracowników pozaetatowych wskazało elastyczność i umiejętność dopasowania się 

do zmieniających się warunków.  

• 68% ankietowanych firm umożliwia podnoszenie kwalifikacji oraz rozwój zawodowy 

osobom zatrudnianym na umowy inne niż umowa o pracę (praca tymczasowa, 

outsourcing procesów, projekty interimowe, B2B).  

• Osobom zatrudnianym na umowy inne niż umowa o pracę firmy oferują przede 

wszystkim udział w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie certyfikatów lub 

uprawnień zawodowych. 

• Wysokość wynagrodzenia jest zdaniem pracodawców najważniejszym czynnikiem 

w skutecznej rekrutacji. Takiej odpowiedzi udzieliło 65% firm. Poza poziomem 

wynagrodzenia czynnikiem najbardziej pomocnym w rekrutacji pracowników 

czasowych jest zagwarantowanie im udziału w ciekawych projektach i szansa 

zmierzenia się z nowymi wyzwaniami (51%). Na trzecim miejscu pojawiły się 

możliwości rozwoju kariery (41%), a na następnym – rozpoznawalność firmy (35%). 

• W opinii pracodawców, największym wyzwaniem we wdrażaniu nowoczesnych form 

zatrudnienia są aspekty prawne związane z różnorodnymi formami pozaetatowego 

zatrudnienia (66%). Pracodawcy zwracają też uwagę na ograniczony dostęp do 

kandydatów, którzy spełniliby ich oczekiwania (35%), oraz na pozostałe aspekty 

organizacyjne (dostęp do danych – 34%, dostosowanie wewnętrznych procesów 

do innych form zatrudnienia – 26%). 

Rynek pracy w czasie COVID-19  

Charakterystyka raportu 

Raport prezentuje wyniki analizy ofert pracy m.in. pod kątem wymagań pracodawców 

i proponowanych przez nich benefitów. Podstawą oceny zmian liczby ofert pracy były 

ogłoszenia opublikowane na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce 

w sierpniu 2021 r. i w tym samym okresie rok wcześniej. Dane o wymaganiach 

i benefitach w ogłoszeniach o pracę zostały zebrane na podstawie losowej próby 

1000 nowych ofert, opublikowanych na portalach Pracuj.pl i OLX.pl. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  
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Źródło 

Grant Thornton. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• W sierpniu 2021 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce 

opublikowali ponad 317 tys. ofert pracy. To o 33,8% więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku. 

• Wśród 10 analizowanych aglomeracji w Polsce w sierpniu najniższą liczbę nowych ofert 

pracy odnotowano w Poznaniu oraz Katowicach (po 3,2 tys.). Z kolei najwięcej nowych 

ogłoszeń o pracę opublikowano w Warszawie (37,3 tys.) i w Krakowie (19,5 tys.). 

• W 10 największych miastach na 1000 mieszkańców w sierpniu 2021 r. przypadało 

średnio 13,8 oferty pracy wobec 9,5 rok wcześniej.  

• W analizowanym okresie widoczny był wzrost r/r liczby nowych ofert pracy 

w zawodach z obszaru HR (HR Business Partner +169%; rekruter +97%), IT (specjalista 

ds. cyberbezpieczeństwa +133%) i prawa (doradca podatkowy +100%). 

• W sierpniu 2021 r. w ogłoszeniach o pracę pracodawcy oferowali średnio  

po 6,4 benefitu vs 6,6 w lipcu 2021 r. Oferty z sierpnia 2020 r. zawierały średnio 

po 5,9 benefitu. 

• Najczęściej wymienianym w ofertach pracy benefitem były różnego rodzaju szkolenia 

(72% w sierpniu vs 81% w lipcu 2021 r.). 56% opublikowanych ofert pracy zawierało 

obietnicę pakietów medycznych (60% w lipcu 2021 r.). W sierpniu br. wysokie 

wynagrodzenie wymieniano w 58% ofert pracy vs 57% miesiąc wcześniej. 

• Wzrosły oczekiwania pracodawców względem przyszłych pracowników. Na jedną 

ofertę przypada ich średnio 5,6 (5,4 w lipcu 2021 r.). 

• Pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim doświadczenia (79%), 

odpowiedniego wykształcenia (53%), znajomości języka obcego (41%) 

oraz dyspozycyjności (29%). 

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji 

Charakterystyka raportu 

Raport koncentruje się na próbie diagnozy sytuacji kobiet w obliczu cyfrowej 

transformacji rynku pracy. W opracowaniu szukano odpowiedzi na następujące pytania 

badawcze: w jakim stopniu Polki zdają sobie sprawę z zachodzących zmian? Na ile są 

gotowe zdobywać nowe, cyfrowe kompetencje? Czy pandemia i związana z nią 

intensyfikacja rozwoju branży cyfrowej wpłynęły na postawy kobiet wobec zdobywania 

kompetencji przyszłości? Badanie zostało przeprowadzone w maju 2021 r. na grupie 

1038 Polek w wieku 25-65 lat.  

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/09/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-sierpniu-2021.pdf
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Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Future Collars we współpracy z Instytutem DELab UW. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Kryzys związany z pandemią silnie wpłynął na sytuację zawodową kobiet w Polsce: 

60% respondentek doświadczyło trudności w pogodzeniu obowiązków zawodowych 

i rodzicielskich, a ponad 1/3 z pracujących kobiet obniżono czasowo lub stale 

wynagrodzenie. Według 2/5 ankietowanych to ich determinacja i wewnętrzna siła 

pozwoliły im wyjść z pandemicznych obostrzeń obronną ręką (38%). 

• 2/3 kobiet (67%) uważa, że kobiety i mężczyźni nie są równo traktowani przez 

pracodawców w Polsce. 

• Niemal 2/3 ankietowanych uważa, że kobiety nie mają takich samych jak mężczyźni 

szans rozwoju zawodowego (63%) ani możliwości awansu (64%). 

• Zdaniem ponad połowy (56%) kobiet postępujące zmiany technologiczne sprawiają, 

że kompetencje cyfrowe stają się coraz bardziej istotne w ich pracy. 

• Mimo świadomości wagi zdobywania nowych umiejętności niewiele kobiet znajduje 

czas na zdobywanie nowych kompetencji. Najwyższy odsetek tych, które deklarują, 

że  kilka razy w tygodniu uczą się czegoś nowego, jest w grupie wiekowej 56-65 lat 

(13%). 

• Ponad 60% kobiet nie obawia się o swoje stanowisko i bezpieczeństwo zatrudnienia 

w świetle postępującej automatyzacji pracy, ponad połowa (55%) uważa zaś, że zmiany 

technologiczne nie zagrażają ich branży. 

• Dla ponad 70% kobiet zmiany wynikające z panujących obostrzeń przyniosły pewne 

benefity. 1/4 ankietowanych ma teraz więcej czasu dla swoich bliskich, a co piąta 

poświęca więcej czasu sobie i swojemu samopoczuciu. Doceniają one to, że na co dzień 

mogą pracować z dowolnego miejsca (17%), w swobodnych ubraniach (17%) i bez 

makijażu (15%). 

• Wśród pracujących kobiet 68% deklaruje, że gdyby otrzymały w najbliższym czasie 

ofertę innej pracy, przyjęłyby ją. 

• Największą motywacją do rozważenia zmiany pracy byłaby wyższa pensja, co wskazało 

61% ankietowanych, a lepsze warunki pracy zaznaczyło 33% respondentek. 

Dla 1/3 kobiet ogromną rolę odgrywałaby dogodna lokalizacja nowego miejsca 

pracy (32%). 

https://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/09/WomanUpdate_Raport_2021.pdf
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• Niemal 1/3 (29%) kobiet jako główny hamulec utrudniający im podjęcie decyzji 

o zmianie zatrudnienia wskazuje strach przed zmianą. Drugą najczęstszą odpowiedzią 

była niska samoocena: niemal co czwarta (23%) kobieta uważa, że to brak wiary 

w siebie powstrzymuje ją przed zmianą pracy. 

• Jako gwarancję bezpieczeństwa zatrudnienia w przyszłości respondentki najczęściej 

wymieniały zdobywanie nowych kompetencji (33%), elastyczność i otwartość na nowe 

wyzwania (32%), dobrą organizację pracy i odporność na stres (29%), umiejętność 

pracy w zespole (26%), znajomość języków obcych (20%). 

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy  

Market Signals Report Week 37 

Charakterystyka raportu 

Market Signals Reports to cykl raportów przygotowywanych przez Career Angels 

od marca 2020 r. Raporty publikowane są na koniec tygodnia i prezentują wyniki 

monitoringu ofert pracy zamieszczanych w serwisie LinkedIn w danym tygodniu. 

Monitoring pozwala na uchwycenie aktualnych trendów na globalnym rynku pracy. 

Analizy opierają się na danych z 38 krajów Europy. Niniejszy raport opublikowano 

18 września 2021 r.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: 38 krajów europejskich  

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Career Angels. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• W raporcie porównano liczbę ofert pracy w serwisie LinkedIn w połowie marca 2020 

z liczbą ofert pracy w połowie września 2021 r. W siedmiu krajach – na Łotwie, Litwie, 

w Estonii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Danii – opublikowano więcej ofert pracy we 

wrześniu 2021 r. niż w połowie marca 2020 r. Najwyższy wzrost odnotowano na Łotwie 

(o 353%), Litwie (o 286%) oraz w Estonii (o 275%). Najwyższy spadek liczby ofert pracy 

w serwisie LinkedIn w stosunku do połowy marca 2020 r. zaobserwowano na Ukrainie 

(o 86%), w Austrii (o 64%) i na Słowacji (o 51%). W Polsce w połowie września 2021 r. 

odnotowano spadek liczby ofert pracy o 34% w stosunku do połowy marca 2020 r. 

W połowie września 2021 r. w polskim serwisie LinkedIn zamieszczono 113 851 ofert 

pracy.  

https://www.slideshare.net/CareerAngels/market-signals-report-week-37-250230625
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• W połowie września 2021 r. – w porównaniu z wynikiem z połowy kwietnia 2021 r. –

w UE odnotowano spadek liczby ofert w serwisie LinkedIn o 30% (o 1 154 626 ofert). 

Najwięcej ofert pracy w ww. serwisie pochodziło z Niemiec (958 003), Francji (709 667) 

oraz Holandii (324 115), najmniej zaś – z Andory (50), Czarnogóry (52) i Islandii (268). 

• Wśród państw zrzeszonych w Grupie Wyszehradzkiej najwięcej ofert pracy w połowie 

września 2021 r. pochodziło z Polski (113 851); w krajach bałtyckich – z Litwy (3716); 

w Europie Północnej – z Szwecji (83 439); w Europie Południowej – z Włoch (156 677); 

w Europie Południowo-Wschodniej – z Rumunii (22 390); natomiast w Europie 

Zachodniej – z Niemiec (958 003). 

Adult education and training in Europe. Building inclusive pathways 

to skills and qualifications 

Charakterystyka raportu 

Raport podejmuje tematykę kształcenia dorosłych w Europie i prezentuje wyniki 

analizy krajowych polityk uczenia się przez całe życie ze szczególnym uwzględnieniem 

działań skierowanych do dorosłych o niskim poziomie umiejętności i kwalifikacji. 

W opracowaniu przedstawiono:  

- wskaźniki ilościowe związane z edukacją dorosłych oraz krajowe rozwiązania 

w zakresie koordynacji polityk i działań w obszarze uczenia się dorosłych;  

- przegląd publicznych programów oferujących wsparcie osobom dorosłym 

w zakresie podnoszenia umiejętności i kwalifikacji;  

- możliwości wsparcia finansowego osób o niskim poziomie kwalifikacji;  

- elastyczne ścieżki kształcenia; analizę rozwiązań w zakresie uznawania i walidacji 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego.  

Przeanalizowano również, w jakim stopniu działania służące podnoszeniu świadomości 

znaczenia kształcenia dorosłych i potrzeby pomocy w tym zakresie oraz usługi 

poradnictwa stanowią wsparcie dla dostępnej oferty edukacyjnej. 

Głównym źródłem danych, z którego korzystali autorzy i autorki raportu, są informacje 

dotyczące polityki krajowej, zgromadzone przez krajowe biura Eurydice z 42 systemów 

edukacji w 37 krajach europejskich, uzupełnione o dane jakościowe i ilościowe 

dostarczone m.in. przez Cedefop, Eurostat i OECD. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: 37 krajów europejskich 

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Eurydice. Więcej informacji w Raporcie. 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/default/files/adult_education_and_training_in_europe_2020_21.pdf
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Kluczowe wnioski z badania 

• Mniej więcej 1 na 5 osób dorosłych w Unii Europejskiej nie ukończyła szkoły średniej.  

• Najniższy poziom wykształcenia wśród dorosłej ludności w Europie notuje się w krajach 

Europy Południowej. W Turcji 61% osób w wieku 25-64 lata nie posiada wykształcenia 

średniego, w Portugalii jest to 48%, na Malcie – 44%, a w Hiszpanii – 39%. W Polsce 

jedynie 7% osób nie posiada wykształcenia średniego, co jest jednym z najniższych 

odsetków w Europie – niższy notują tylko Litwa (5%) i Czechy (6%). 

• Znaczna część dorosłych w Europie ma niski poziom umiejętności czytania oraz pisania, 

liczenia i/lub kompetencji cyfrowych. Najwyższy odsetek osób o niskich 

umiejętnościach czytania, pisania i liczenia wśród osób w wieku 16-65 lat odnotowuje 

się w Turcji (39%), Hiszpanii (22,5%) oraz we Włoszech (21%), natomiast najniższy – 

w Czechach i Finlandii (w obu krajach 8%), Holandii i na Cyprze (po 9%) oraz Szwecji 

i Wspólnocie Flamandzkiej Belgii (po 10%). W Polsce jedynie 15% osób dorosłych 

posiada niskie umiejętności w tym zakresie. Z kolei najwyższy odsetek osób w wieku 

25-64 lata, które posiadają niskie kompetencje cyfrowe, odnotowuje się w Macedonii 

(56%), Bośni i Hercegowinie (52%) oraz Rumunii (47%), najniższy zaś – w Islandii (11%), 

Norwegii (13%) oraz Finlandii (15%). W Polsce odsetek ten jest wyższy o 9 p.p niż 

średnia UE, która wynosi 30%.  

• Uczestnictwo dorosłych w kształceniu i szkoleniu jest nierównomierne 

w poszczególnych krajach europejskich. W krajach skandynawskich i niektórych krajach 

Europy Zachodniej odnotowuje się znacznie wyższe wskaźniki uczestnictwa 

w kształceniu dorosłych niż średnia europejska. Odsetek dorosłych w wieku 25-64 lata, 

którzy uczestniczyli w kształceniu i szkoleniu w ciągu 4 tygodni poprzedzających 

badanie, był najwyższy w Szwecji (34%), Szwajcarii (32%) i Finlandii (29%). Średnia 

europejska wynosi 11%. Najmniej osób uczestniczy w kształceniu dorosłych w Rumunii 

(1%), Czarnogórze (2,5%) i Macedonii (3%). W Polsce ten odsetek wynosi 5%. 

• W Europie obserwuje się powolny, ale stały wzrost uczestnictwa dorosłych 

w kształceniu i szkoleniu. Średni udział w UE wzrósł z 7,9% w 2009 r. do 10,1% 

w 2014 r. i 10,8% w 2019 r. W 2020 r. z powodu pandemii COVID-19 średnia ta spadła 

do 9,2%, a uczestnictwo w kształceniu dorosłych zmniejszyło się we wszystkich 

państwach Europy. 

• Uczestnictwo w kształceniu dorosłych jest domeną osób o wysokich kwalifikacjach. 

W niektórych państwach europejskich w kształceniu i szkoleniu uczestniczy najwyżej 

1% nisko wykwalifikowanych osób dorosłych (Bułgaria, Cypr, Czarnogóra, Polska), 

podczas gdy w innych państwach wskaźniki uczestnictwa wynoszą od 10 (Szwajcaria, 

Islandia, Norwegia) do 24% (Szwecja, Dania). Średnia dla krajów UE według 

najnowszych dostępnych danych wynosi 4%9. 

                                                      
9  Najnowsze dostępne dane nt. uczestnictwa w kształceniu dorosłych są za rok 2019. 
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• W większości krajów europejskich (w tym w Polsce) od dorosłych o niskich 

kwalifikacjach zasadniczo nie oczekuje się wnoszenia opłat, gdy uczestniczą 

w finansowanych ze środków publicznych programach kształcenia i szkolenia. 

W około 1/3 krajów dorośli muszą płacić lub nie za tego rodzaju usługi, w zależności 

od dodatkowych czynników (np. statusu zatrudnienia, rodzaju programu itd.). 

Jedynie w 3 krajach – tj. Szwajcarii, Islandii oraz Danii – pobierane są opłaty. 

• W większości krajów europejskich istnieje przynajmniej jeden międzysektorowy organ, 

który jest odpowiedzialny za koordynację polityki w zakresie kształcenia osób 

dorosłych. W latach 2015-2020 wszystkie ww. organy, z wyjątkiem siedmiu10, przyjęły 

strategiczne dokumenty polityczne odnoszące się do osób dorosłych o niskim poziomie 

kwalifikacji lub niskich kompetencjach podstawowych. 

• W niektórych krajach (np. w Luksemburgu, Finlandii, Belgii, Szwecji, Norwegii) 

dostępne są programy skierowane do migrantów, którzy niedawno przybyli do danego 

kraju. W centrum tych programów są umiejętności językowe. 

• Około 2/3 państw europejskich uwzględnia indywidualne podejście i dostosowanie 

programu nauczania do danej osoby w programach kształcenia dorosłych. 

Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia analizę kwestii równości płci w firmach Europy Środkowo-

Wschodniej oraz szerzej w społeczeństwie tego obszaru. W badaniu oceniano pozycję 

na rynku pracy i aktywność ekonomiczną kobiet z 7 krajów: Chorwacji, Czech, Węgier, 

Polski, Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Przedstawiono potencjalne korzyści ze stosowania 

zasady równości płci w zatrudnieniu dla przedsiębiorstw i społeczeństwa ogólnie, 

zidentyfikowano bariery w dążeniu do równości płci i wskazano potencjalne działania, 

które mogą pomóc w osiągnięciu równości. Badanie ankietowe zrealizowano w maju 

i kwietniu 2021 r. na grupie 3 tys. respondentów i respondentek z Czech, Węgier oraz 

Polski – osobach pracujących w firmach zatrudniających powyżej 500 pracowników. 

Dodatkowo przeprowadzono 30 wywiadów pogłębionych w Czechach, Słowacji, 

Chorwacji, Polsce, Rumunii oraz na Ukrainie. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

McKinsey&Company. Więcej informacji w Raporcie. 

                                                      
10  Norwegia, Dania, Czechy, Słowacja, Szkocja, Słowenia, Bośnia i Hercegowina. 

https://www.mckinsey.com/pl/~/media/mckinsey/locations/europe%20and%20middle%20east/polska/raporty/win-win%20report/win%20win_cee%20women%20report.pdf


 
 

 

22 

Kluczowe wnioski z badania 

• W 7 analizowanych krajach Europy Środkowo-Wschodniej kobiety stanowią 52% całej 

populacji i ponad 60% absolwentów szkół wyższych (w Polsce 66%). Mimo to ich 

odsetek wśród wszystkich osób pracujących w tych krajach wynosi zaledwie 45%.  

• W 2019 r. 44% środkowoeuropejskich przedsiębiorstw nie zatrudniało kobiet na 

stanowiskach kierowniczych, natomiast w 55% firm kobiety na tych stanowiskach 

stanowiły więcej niż 30% wszystkich osób z kadry kierowniczej. W Polsce udział kobiet 

wśród wszystkich zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wynosi 43%, co jest 

najwyższym wskaźnikiem w regionie.  

• Według obliczeń McKinsey Global Institute wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy mogłoby przyczynić się do wzrostu PKB o równowartości 146 mld euro 

rocznie do 2030 r. Dla Polski może to być dodatkowe ponad 9% PKB, co odpowiada 

blisko 300 mld zł rocznie. Należy zwiększyć udział kobiet na rynku pracy, liczbę godzin 

płatnych przepracowanych przez kobiety oraz reprezentację kobiet w sektorach 

o największej produktywności, by zrealizować ten scenariusz.  

• Zwiększenie udziału kobiet w grupie osób pracujących mogłoby przyczynić się do 

rozwiązania problemu Europy Środkowo-Wschodniej z zapełnieniem wolnych miejsc 

pracy – w regionie jest ich obecnie 630 tys. Szacuje się wzrost tej liczby do ponad 2 mln 

do 2030 r., jeśli Europa Środkowo-Wschodnia powróci do tempa wzrostu 

gospodarczego sprzed pandemii COVID-19. Obecnie potencjalnie około 2,5 mln kobiet 

mogłoby wejść na środkowoeuropejski rynek pracy. Sektory, w których spodziewane 

jest największe zapotrzebowanie, to opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz handel. 

Biorąc pod uwagę, że pracuje w nich prawie połowa kobiet w Europie Środkowo-

Wschodniej, można uznać, że są one dobrze przygotowane do objęcia tych stanowisk 

pracy. W Polsce brakuje ok. 125 tys. pracowników, a liczba ta może sięgnąć w 2030 r. 

nawet 455 tys. Polski rynek pracy mogłoby zasilić około 820 tys. kobiet. 

• Badania McKinsey, prowadzone w ciągu ostatniej dekady na próbie 1000 dużych 

przedsiębiorstw wykazują, że firmy, które stosują zasadę równości płci w zatrudnieniu 

kadry zarządzającej osiągają lepsze wyniki finansowe niż te, w których wśród kadry 

zarządzającej jest niewiele kobiet lub nie ma ich wcale. Ta zależność występuje również 

w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

• Z badania wynika, że mężczyźni i kobiety mają także zbliżone ambicje zawodowe. 

Zainteresowanie awansem wykazuje 57% badanych kobiet oraz 56% mężczyzn. 

Niemniej 28% kobiet twierdzi, że ich płeć może być ograniczeniem w zdobyciu wyższej 

pozycji zawodowej. Kobiety, którym nie udało się osiągnąć awansu, przyczyn 

upatrywały w: braku odpowiednich umiejętności (43% kobiet), niewystarczających 

kompetencjach liderskich (38%) lub kryteriach awansu innych niż zasługi dla firmy 

(33%). Z kolei jedynie 35% mężczyzn starających się o awans wskazywało na brak 

umiejętności oraz (43%) na niewłaściwe kryteria awansu jako źródło niepowodzenia 

w zdobyciu wyższego stanowiska. Kobiety są skłonne częściej niż mężczyźni upatrywać 
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przyczyn swojego niepowodzenia w czynnikach wewnętrznych, zależnych od nich. 

Jednak największą zidentyfikowaną barierą w wyrównaniu szans kobiet i mężczyzn na 

rynku pracy jest brak równowagi pomiędzy życiem prywatnym a pracą (ang. work-life 

balance). Na tę barierę w osiągnięciu awansu wskazało 27% kobiet i 20% mężczyzn. 

Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2018 r. płacę nieodpłatną – tj. opieka 

nad dziećmi, osobami starszymi lub osobami z niepełnosprawnościami – wykonywało 

70% kobiet w porównaniu do 22% mężczyzn.  

• Z badania ankietowego prowadzonego w ramach niniejszej analizy wynika, 

że pandemia COVID-19 może pogłębić nierówności. Ponad 40% kobiet przyznało, 

że epidemia koronawirusa skłoniła je do rozważenia ograniczenia zaangażowania 

zawodowego – zmniejszenia liczby godzin pracy, przejścia na niepełny etat, zmiany 

pracy na mniej wymagającą lub całkowite porzucenie pracy zarobkowej. Wśród kobiet 

z dziećmi poniżej 10. r.ż. odsetek ten wynosi 54%, natomiast wśród mężczyzn – 25%. 
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Teksty alternatywne 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 

2021 r. 

//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce 

08/2020 6,1% 

09/2020 6,1% 

10/2020 6,1% 

11/2020 6,1% 

12/2020 6,2% 

01/2021 6,5% 

02/2021 6,5% 

03/2021 6,4% 

04/2021 6,3% 

05/2021 6,1% 

06/2021 5,9% 

07/2021 5,8% 

08/2021 5,8% 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych GUS i MRiPS. 

<powrót> 
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 
w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (tys.) 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych 

08/2020 1028,0 

09/2020 1023,7 

10/2020 1018,4 

11/2020 1025,7 

12/2020 1046,4 

01/2021 1090,4 

02/2021 1100,6 

03/2021 1078,4 

04/2021 1053,8 

05/2021 1026,7 

06/2021 993,4 

07/2021* 974,9 

08/2021 961,8 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRiPS. 

<powrót> 

 

  



 
 

 

26 

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci na koniec miesiąca 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

(w tys.) 

kobiety mężczyźni 

08/2020 557,5 470,5 

09/2020 552,9 470,8 

10/2020 549,0 469,4 

11/2020 552,6 473,2 

12/2020 561,6 484,8 

01/2021 583,4 507,0 

02/2021 585,2 515,4 

03/2021 573,6 504,9 

04/2021 563,2 490,6 

05/2021 550,7 476,1 

06/2021 534,4 459,0 

07/2021* 529,1 445,8 

08/2021 526,0 435,8 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

<powrót> 
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  
w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej 

08/2020 96 374 

09/2020 111 486 

10/2020 100 476 

11/2020 81 678 

12/2020 81 278 

01/2021 101 441 

02/2021 105 355 

03/2021 117 850 

04/2021 110 127 

05/2021 110 127 

06/2021 117 766 

07/2021* 122 422 

08/2021 113 283 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

<powrót> 
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Wykres 5. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych 
w sierpniu 2021 r. według województw 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Województwo Liczba wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej 

Łódzkie 14 324 

Mazowieckie 13 518 

Śląskie 11 714 

Dolnośląskie 10 160 

Pomorskie 9 960 

Wielkopolskie 8 516 

Małopolskie 7 973 

Zachodniopomorskie 6 768 

Kujawsko-Pomorskie 6 027 

Podkarpackie 4 800 

Warmińsko-Mazurskie 4 222 

Lubelskie 4 189 

Lubuskie 4 167 

Opolskie 2 860  

Świętokrzyskie 2 074 

Podlaskie 2 011 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

<powrót>  
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Wykres 6. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. (tys.) 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne 

zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw 

08/2020 6295,0 

09/2020 6312,4 

10/2020 6338,5 

11/2020 6318,9 

12/2020 6329,0 

01/2021 6314,1 

02/2021 6334,0 

03/2021 6330,3 

04/2021 6316,9 

05/2021 6338,5 

06/2021 6359,3 

07/2021 6361,7 

08/2021 6352,0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót> 
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Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

w Polsce w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie (brutto) 

w sektorze przedsiębiorstw (zł) 

08/2020 5337,65 

09/2020 5371,56 

10/2020 5458,88 

11/2020 5484,07 

12/2020 5973,75 

01/2021 5536,80 

02/2021 5568,82 

03/2021 5929,05 

04/2021 5805,72 

05/2021 5637,34 

06/2021 5802,42 

07/2021 5851,87 

08/2021 5843,75 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót>  
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Wykres 8. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), 

krajów strefy euro (UE-19) i Polski11 

//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc / rok Polska UE-27 UE-19 

07/2020 3,4% 7,8% 8,7% 

08/2020 3,4% 7,7% 8,6% 

09/2020 3,4% 7,6% 8,5% 

10/2020 3,5% 7,6% 8,4% 

11/2020 3,3% 7,5% 8,3% 

12/2020 3,3% 7,5% 8,3% 

01/2021 3,1% 7,3% 8,1% 

02/2021 3,1% 7,5% 8,3% 

03/2021 3,1% 7,3% 8,1% 

04/2021 3,1% 7,3% 8,0% 

05/2021 3,8% 7,3% 7,9% 

06/2021 3,6% 7,1% 7,7% 

07/2021 3,4% 6,9% 7,6% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 

  

                                                      
11 Dane wyrównane kwartalnie. 
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Wykres 9. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w lipcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy 2,8% 

Holandia 3,1% 

Malta 3,3% 

Polska 3,4% 

Niemcy 3,6% 

Słowenia 4,0% 

Węgry 4,3% 

Dania 4,3% 

Rumunia 5,1% 

Cypr 5,2% 

Luksemburg 5,7% 

Bułgaria 5,9% 

Belgia 5,9% 

Austria 6,2% 

Estonia 6,5% 

Irlandia 6,5% 

Słowacja 6,6% 

Portugalia 6,6% 

UE-27 6,9% 

Chorwacja 7,3% 

Litwa 7,5% 

UE-19 7,6% 

Łotwa 7,6% 

Francja 7,9% 

Finlandia  8,0% 

Szwecja 9,0% 

Włochy 9,3% 

Hiszpania 14,3% 

Grecja 14,6% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót>  
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Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) w poszczególnych 

krajach UE w lipcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Holandia 7,3% 

Niemcy 7,5% 

Czechy 8,0% 

Dania 8,2% 

Malta 10,6% 

Austria 11,0% 

Bułgaria 11,5% 

Polska 12,0% 

Łotwa 13,7% 

Słowenia (dane z czerwca 2021) 14,3% 

UE-27 16,2% 

UE-19 16,5% 

Węgry 16,8% 

Belgia 17,1% 

Irlandia 17,3% 

Finlandia 17,5% 

Luksemburg 17,8% 

Estonia 18,6% 

Francja 18,6% 

Litwa 19,2% 

Rumunia (dane z czerwca 2021 r.) 19,5% 

Cypr (dane z czerwca 2021 r.) 20,1% 

Słowacja 21,7% 

Chorwacja (dane z czerwca 2021 r.) 23,2% 

Portugalia 23,5% 

Szwecja 24,1% 

Włochy  27,7% 

Hiszpania 35,1% 

Grecja 37,6% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo dla poszczególnych krajów 

UE-27 w lipcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Niemcy 2,5% 

Holandia  3,2% 

Malta 3,3% 

Czechy 3,3% 

Polska 3,5% 

Węgry 4,1% 

Rumunia 4,4% 

Bułgaria 4,7% 

Dania 4,8% 

Słowenia 5,0% 

Austria 5,8% 

Belgia 6,0% 

Estonia 6,1% 

Luksemburg 6,1% 

Litwa 6,1% 

Francja 6,2% 

Finlandia 6,5% 

Portugalia 7,0% 

Słowacja 7,2% 

UE-27 7,3% 

Chorwacja 7,4% 

Irlandia 7,4% 

Łotwa 7,4% 

UE-19 8,1% 

Cypr 8,1% 

Szwecja 9,2% 

Włochy 10,6% 

Hiszpania 16,6% 

Grecja 16,6% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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Wykres 12. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo dla poszczególnych 

krajów UE-27 w lipcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy  2,4% 

Holandia 2,9% 

Słowenia 3,3% 

Polska 3,4% 

Malta 3,8% 

Niemcy 3,9% 

Dania 4,2% 

Węgry 4,5% 

Cypr 4,6% 

Rumunia 5,4% 

Luksemburg 5,4% 

Portugalia 5,8% 

Belgia 5,9% 

Słowacja 6,1% 

Austria 6,2% 

UE-27 6,5% 

Irlandia 6,5% 

Bułgaria 6,6% 

Estonia 6,9% 

UE-19 7,1% 

Chorwacja 7,1% 

Francja 7,8% 

Litwa 7,9% 

Włochy 8,3% 

Finlandia 8,5% 

Szwecja 8,7% 

Łotwa 9,0% 

Grecja 11,4% 

Hiszpania 12,3% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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