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Analiza sytuacji na rynku pracy



Niniejszy raport stanowi przegląd 
aktualnej sytuacji na polskim rynku 
pracy, ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa śląskiego.

Stopa bezrobocia w Polsce
Stan na luty 2021 według danych GUS
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Stopa bezrobocia w województwie śląskim 
Stan na luty 2021 według danych GUS

Miasto 
(stan na luty 2021)

Stopa 
bezrobocia

Bielsko-Biała 2,7%

Bytom 10,4%

Chorzów 4,5%

Częstochowa 4,5%

Dąbrowa Górnicza 5,4%

Gliwice 3,5%

Jastrzębie-Zdrój 6,0%

Jaworzno 5,2%

Katowice 1,8%

Mysłowice 7,2%

Piekary Śląskie 8,0%

Ruda Śląska 3,9%

Rybnik 4,7%

Siemianowice Śląskie 6,4%

Sosnowiec 7,0%

Świętochłowice 7,2%

Tychy 3,3%

Zabrze 7,2%

Żory 5,2%

województwo śląskie 5,2%
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Przegląd sytuacji 
na rynku pracy
Pożądane kwalifikacje

Przegląd sytuacji na rynku pracy
 ● Od drugiego kwartału 2020 roku, czyli od wybuchu pandemii, stopa bezrobocia 

w Polsce rośnie.

 ● Według najnowszych danych GUS, stopa bezrobocia w lutym 2021 r. wyniosła 6,5 proc. 
Oznacza to utrzymanie styczniowego poziomu i wzrost o 1 pkt proc. rok do roku.

 ● Bezrobocie jest niższe, niż pierwotnie prognozowano, jednak liczba osób zarejestro-
wanych jako bezrobotne rośnie i w ciągu ostatniego miesiąca zwiększyła się o 9 tys.

 ● Niepewność wśród przedsiębiorców utrzymuje się – firmy z dużą rezerwą podchodzą 
do zwiększania zatrudnienia, tym bardziej, że ogłoszony został kolejny lockdown.

Przykładowe oferty na rynku
Przykładowe firmy, które prowadzą procesy rekrutacyjne, z podziałem na branże:

Branża 
spożywcza

Uprawnienia UDT do obsługi  
wózka widłowego

Prawo jazdy kategorii B

Książeczka do celów  
sanitarno-epidemiologicznych

Branża 
usługowa

Branża 
logistyczna

Branża 
e-commerce



Firma/Branża Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

spożywcza książeczka do 
celów sanitarno-
epidemiologicznych

równoważny 3400–4100 zł brutto/m-c 
+ premia

opieka medyczna, 
ubezpieczenie grupowe, 
pakiet sportowy

sieć ogólnopolska

spożywcza książeczka do 
celów sanitarno-
epidemiologicznych, 
uprawnienia UDT 
 do obsługi wózków 
 widłowych 

równoważny 3600–4300 zł brutto/m-c 
+ premia

opieka medyczna, 
ubezpieczenie grupowe, 
pakiet sportowy

sieć ogólnopolska

spożywcza książeczka do 
celów sanitarno-
epidemiologicznych

równoważny 3050–3450 zł brutto/m-c 
 + do 270 zł premii

brak danych sieć ogólnopolska

spożywcza książeczka do 
celów sanitarno-
epidemiologicznych

równoważny 3200–3900 zł brutto/m-c 
+ premia

brak danych sieć ogólnopolska

meblarska brak równoważny 3300 zł brutto/m-c 
+ premia

brak danych sieć ogólnopolska

Analiza wysokości wynagrodzeń
Handel



Firma/Branża Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

produkcyjna brak 3 zmiany 3850–3950 zł brutto/m-c opieka medyczna, 
dofinansowanie 
posiłków

Gliwice

produkcyjna brak 1 zmiana 3500 zł brutto/m-c brak Świętochłowice

produkcyjna wykształcenie 
min. zawodowe, 
doświadczenie przy 
produkcji

równoważny 3450 zł brutto/m-c 
 + do 10% premii

opieka medyczna, pakiet 
sportowy, autobusy 
pracownicze

Dąbrowa Górnicza

produkcyjna brak 3 zmiany,
równoważny

3520 zł brutto/m-c opieka medyczna, 
dofinansowanie 
posiłków, pakiet 
sportowy

Skawina

produkcyjna doświadczenie 
na podobnym 
stanowisku

4-brygadowy 4100 zł brutto/m-c brak danych Dąbrowa Górnicza

Analiza wysokości wynagrodzeń
Produkcja



Firma/Branża Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

produkcyjna uprawnienia UDT 
 do obsługi wózków 
 widłowych

3 zmiany 4050 zł brutto/m-c opieka medyczna, 
dofinansowanie 
posiłków

Gliwice

e-commerce brak równoważny 3400–4000 zł brutto/m-c 
 + do 15% premii

opieka medyczna, 
dofinansowanie 
posiłków, darmowy 
transport, pakiet 
sportowy

Gliwice

produkcyjna uprawnienia UDT 
 do obsługi wózków 
 widłowych 

3 zmiany 3520–4000 zł brutto/m-c brak Sosnowiec

logistyczna brak 1 zmiana 2850–3100 zł brutto/m-c brak Chorzów

e-commerce brak równoważny 3400–4000 zł brutto/m-c 
 + do 15% premii

opieka medyczna, 
dofinansowanie 
posiłków, darmowy 
transport, pakiet 
sportowy

Sosnowiec

Analiza wysokości wynagrodzeń
Magazyn



Pracodawcy w dobie pandemii
Wybrane rozwiązania tarczy antykryzysowej dla dużych i średnich firm

Działania podejmowane przez firmy
Osoby kontaktowe

Anna Miastkowska
Key Account Manager
+48 735 993 384
a.miastkowska@powerjobs.pl

Karolina Jędrzejak
Key Account Manager
+48 735 993 353
k.jedrzejak@powerjobs.pl

 ● Korzystanie z usług agencji pracy tymczasowej – większa elastyczność 
zatrudnienia

 ● Zapewnienie środków ochrony – maseczki, płyny dezynfekujące i rękawice

 ● Wprowadzenie przerw między zmianami – ograniczenie kontaktów między 
pracownikami

 ● Home office – praca zdalna na przystosowanych do tego stanowiskach

 ● Postojowe – zatrzymanie pracowników w nadziei na szybką poprawę koniunktury 

 ● Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – oszczędności, wykorzystanie tarczy 
antykryzysowej

 ● Rekrutacja zdalna – ograniczenie kontaktu z kandydatami

 ● Dofinansowanie do 
pensji pracowników 
– przestój, obniżony 
wymiar czasu pracy, 
składki ZUS

 ● Przełożenie lub 
rozłożenie na raty 
składek ZUS

 ● Umorzenie odsetek 
ZUS

 ● Późniejsza płatność 
podatku

 ● Odliczenie straty za 
2020 rok od dochodu 
za 2019 rok

 ● Czasowe wygaśnięcie 
umowy najmu, 
dzierżawy lub innej 
podobnej

 ● Przedłużenie 
ważności 
zezwolenia na pracę 
cudzoziemców


