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Analiza sytuacji na rynku pracy



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

Stopa bezrobocia w Polsce
Stan na maj 2021 według danych GUS

Analiza bezrobocia
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Stopa bezrobocia w woj. mazowieckim 
Stan na maj 2021 według danych GUS

Stopa bezrobocia 
w woj. mazowieckim 
Stan na maj 2021 wg danych GUS

Region/podregion Stopa 
bezrobocia

woj. mazowieckie 5,1%

r. mazowiecki 9,4%

radomski 13,4%

ciechanowski 10,2%

płocki 9,7%

ostrołęcki 8,7%

siedlecki 6,2%

żyrardowski 5,4%

r. warszawski stołeczny 2,9%

miasto Warszawa 2,0%

warszawski wschodni 7,0%

warszawski zachodni 3,8%

m. Ostrołęka 8,6%

m. Płock 6,7%

m. Radom 11,6%

m. Siedlce 4,5%
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Przegląd sytuacji 
na rynku pracy
Pożądane kwalifikacje

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

Przegląd sytuacji na rynku pracy
 ● W maju stopa bezrobocia w Polsce spadła do 6,1 proc. z 6,3 proc. odnotowanych 

w kwietniu. Spadek ten wiąże się ze znoszeniem kolejnych restrykcji, otworzeniem 
branży turystycznej i gastronomicznej. Nie bez znaczenia jest także sezon wakacyjny 
i wzrost zapotrzebowania na pracowników w budownictwie i rolnictwie.

 ● Najwyższe bezrobocie wciąż utrzymuje się w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie 
wynosi 9,7 proc. Na drugim biegunie znajduje się woj. wielkopolskie – tam bezrobocie 
w maju wyniosło 3,7 proc.

 ● W porównaniu z kwietniem, stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach 
w Polsce.

 ● Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy w maju spadła o 27 tys. w porównaniu 
z ubiegłym miesiącem.



Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych

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

opieka medyczna, 
ubezpieczenie grupowe, 
pakiet sportowy

sieć ogólnopolska

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

książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych

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

brak danych sieć ogólnopolska

książeczka do celów sanitarno-
epidemiologicznych

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

brak danych sieć ogólnopolska

brak równoważny 3300 zł brutto/m-c + premia brak danych sieć ogólnopolska

Analiza wysokości wynagrodzeń
Handel



Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

brak brak danych 3500–4500 zł brutto/m-c brak Piastów

brak brak danych 3200 zł brutto/m-c brak Pruszków

brak 3 zmiany 3500 zł brutto/m-c  + do 300 
zł netto

ubezpieczenie grupowe, 
opieka medyczna, pakiet 
sportowy

Ożarów Mazowiecki

brak 2 zmiany 3350 zł brutto/m-c brak Ożarów Mazowiecki

uprawnienia UDT  do obsługi 
wózków  widłowych

3 zmiany 4100 zł brutto/m-c + premia brak Ożarów Mazowiecki

brak 1 zmiana 3500 zł brutto/m-c opieka medyczna, pakiet 
sportowy

Moszna-Parcela

Analiza wysokości wynagrodzeń
Produkcja



Wymagania System 
zmianowy Stawka Benefity Miejscowość

uprawnienia UDT  do obsługi 
wózków  widłowych

1 zmiana 4000 zł brutto/m-c opieka medyczna, pakiet 
sportowy

Reguły

uprawnienia UDT  do 
obsługi wózków  widłowych, 
doświadczenie

3 zmiany 3500 zł brutto/m-c opieka medyczna, 
dofinansowanie posiłków, 
pakiet sportowy

Duchnice

uprawnienia UDT  do obsługi 
wózków  widłowych 

według grafiku, 
bez godzin 
nocnych

3000 zł brutto/m-c+ do 950 
zł premii

opieka medyczna, pakiet 
sportowy

Duchnice

brak 2 zmiany 3200 zł brutto/m-c brak Duchnice

uprawnienia UDT  do 
obsługi wózków  widłowych, 
doświadczenie

brak danych 4500–5500 zł brutto/m-c brak Ożarów Mazowiecki

uprawnienia UDT  do obsługi 
wózków  widłowych

3 zmiany 3700 zł brutto/m-c brak Ożarów Mazowiecki

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


