
Przemysł i rynek pracy  
na Śląsku w 2021 roku – 
liczby, analizy, prognozy

RAPORT



Rok 2020 był czasem, który przyniósł rekordowy spadek 
w polskim przemyśle, największy od 27 lat. Zmieniła 
się koniunktura, zmieniły nastroje przedsiębiorców 
i konsumentów. Pojawiły się wyzwania, które zmusiły firmy 
do przewartościowania celów biznesowych. W ubiegłym 
roku głównymi wyzwaniami były: potrzeba zmiany strategii 
rekrutacyjnej, potrzeba dywersyfikacji łańcucha dostaw, 
spadek koniunktury, budowanie strategii długoterminowej 
w dynamicznych warunkach oraz problem obecny od kilku 
już lat – pogłębiający się spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym. 

Rok 2021 to rekordowe odbicie w przemyśle, największe 
od 1992 roku, a polskie przedsiębiorstwa – wbrew 
wcześniejszym prognozom – zaczęły zatrudniać rekordowo 
dużo cudzoziemców. Choć nagłówki portali branżowych 
donoszą: „Polski przemysł zostawił pandemię daleko 
w tyle”, odnotowują bardzo duże wzrosty i produkcyjną 
hossę, to dalsze planowanie i prognozowanie upływają 
pod znakiem przewidywanej kolejnej fali pandemii. 

W PowerJobs zebraliśmy dane dotyczące rynku pracy 
i sektora przemysłowego w Polsce ze szczególnym 
uwzględnieniem województwa śląskiego i przedstawiamy 
je w niniejszym raporcie. Mamy nadzieję, że zebrane dane 
pomogą w zaplanowaniu działań na najbliższą przyszłość. 
Warto jednak zaznaczyć, że sytuacja gospodarcza 
związana z pandemią jest nadal dynamiczna i rozwojowa, 
a pandemiczna rzeczywistość przyzwyczaiła nas do tego, 
żeby wszelkie wnioski i plany traktować z odpowiednią dozą 
ostrożności.

Nastroje konsumentów 

W kwietniu 2020 roku mogliśmy jedynie domniemywać, 
w jakim stopniu pandemia wpłynie na stan polskiej 
gospodarki i rynku pracy. Według danych GUS za lata 
2017–2020 bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) 
odnotował wówczas rekordowy spadek o 37,7 p. miesiąc 
do miesiąca. Nastroje konsumentów były pesymistyczne, 
co odzwierciedlają dane zebrane w raporcie McKinsey tuż 
po wybuchu pierwszej fali pandemii w Polsce. Ponad 50% 
Polaków obawiało się spadku dochodów, a niepewność 
wpłynęła na nawyki zakupowe i gospodarowanie budżetem. 
Od marca 2021, według danych GUS, stopniowo zaczął 
powracać optymizm wśród konsumentów – w maju 
wskaźnik wzrósł znacząco do poziomu -14,6, poprawiła się 
ocena sytuacji ekonomicznej kraju. 
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https://www.bankier.pl/wiadomosc/Potezny-spadek-produkcji-przemyslowej-w-kwietniu-7888589.html
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8146625,polski-przemysl-zostawil-pandemie-daleko-w-tyle-produkcja-wzrosla-o-189-proc.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkcja-przemyslowa-kwiecien-2021-8118749.html
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Produkcja-przemyslowa-kwiecien-2021-8118749.html
https://portalprzemyslowy.pl/wyroznione/produkcyjna-hossa-trwa/
https://portalprzemyslowy.pl/wyroznione/produkcyjna-hossa-trwa/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-konsumencka-kwiecien-2020-roku,1,86.html
https://www.mckinsey.com/pl/our-insights/nastroje-konsumetow-podczas-epidemii
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BWUK Zmiana sytuacji gospodarstwa domowego
w ostatnich 12 miesiącach

Zmiana sytuacji gospodarstwa domowego
w najbliższych 12 miesiącach Zmiana sytuacji kraju w ostatnich 12 miesiącach

Zmiana sytuacji kraju w najbliższych 12 miesiącach Obecne dokonywanie ważnych zakupów

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) oraz jego wartości 
składowe w latach 2018–2021 (źródło: stat.gov.pl)

Nastroje przedsiębiorców

Podobnie pesymistyczne nastroje towarzyszyły 
przedsiębiorcom. Według badania KPMG, przeprowadzonego 
w II i III kwartale 2020 roku, 78% badanych wskazywało 
pandemię COVID-19 jako główną przyczynę złej sytuacji 
w ich organizacji, a 83% uznawało zmniejszenie 
sprzedaży za największy problem. Aż 25% firm rozważało 
restrukturyzację. Ponad połowa badanych określiła 
sytuację, w jakiej znajdowała się wówczas ich firma, jako 
średnią lub złą. Pesymistyczne nastroje i niepewność 
towarzyszyły przedsiębiorcom w czasie drugiej fali 
w listopadzie 2020, jak również trzeciej – w maju 2021. 
Jednak właśnie już w maju, w czasie znoszenia restrykcji, 
można było zaobserwować wzrost koniunktury i stopniową 
poprawę nastrojów przedsiębiorców. Ogólny wskaźnik 
koniunktury gospodarczej GUS wzrósł wówczas do 99,5 p., 
co było najlepszym wynikiem od początku pandemii, 
a Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu 
Ekonomicznego uplasował się na poziomie 95 p., gdzie 100 
oznacza poziom neutralny.  

O tyle wzrosła 
produkcja w marcu 
2021 w porównaniu 
z analogicznym okresem 
w 2020 roku. 
(źródło: forsal.pl)

18,9%

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-konsumencka-sierpien-2021-roku,1,102.html 
https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/12/raport-perspektywy-i-nastroje-przedsiebiorcow.html
https://300gospodarka.pl/news/nastroje-wsrod-przedsiebiorcow-najlepsze-od-poczatku-pandemii
https://300gospodarka.pl/news/nastroje-wsrod-przedsiebiorcow-najlepsze-od-poczatku-pandemii
http://mik.pie.net.pl/
https://forsal.pl/gospodarka/aktualnosci/artykuly/8146625,polski-przemysl-zostawil-pandemie-daleko-w-tyle-produkcja-wzrosla-o-189-proc.html


Znaczącą poprawę przyniósł lipiec 2021 oraz rekordowo 
wysoki MIK na poziomie 107,0 p. Dobry wynik to 
odzwierciedlenie zmiany w mocach produkcyjnych 
przedsiębiorstw (wzrost o 8,9 p.), a także tendencje 
wzrostowe w zatrudnieniu i inwestycjach.

Rynek pracy i bezrobocie w Polsce

„Przed nami gwałtowny wzrost bezrobocia”, „Największy 
kryzys na rynku pracy od lat” – grzmiały nagłówki artykułów 
w popularnych portalach branżowych na początku 2020 
roku. Kiedy wybuchła pandemia koronawirusa, wszyscy 
spodziewali się najgorszego. Analitycy prognozowali, 
że stopa bezrobocia gwałtownie wzrośnie, nawet do 
dwucyfrowych wartości. Dzisiaj widzimy, że nic takiego 
się nie stało. W marcu 2020 stopa bezrobocia w Polsce 
wynosiła 5,4%. W kolejnych miesiącach rosła i największą 
wartość osiągnęła w lutym 2021 – 6,5%. W lipcu 2021 stopa 
bezrobocia rejestrowanego w Polsce spadła do 5,8%, co jest 
najniższym wynikiem od maja 2020 i w sierpniu utrzymała 
się na tym samym poziomie.

Według najnowszych danych z Głównego Urzędu 
Statystycznego w urzędach pracy jest zarejestrowanych 
960,8 tys. osób bezrobotnych (stan na sierpień 2021). 
To trzeci miesiąc w 2021, kiedy liczba ta spadła w Polsce 
poniżej miliona i najniższy wynik od kwietnia 2020.
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Bezrobocie rejestrowane w Polsce (źródło danych: GUS)
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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://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-rejestrowanego-w-latach-1990-2021,4,1.html


Rynek pracownika

Podczas pierwszej fali pandemii zastanawialiśmy się, 
czy rynek pracy przetrwa w dotychczas znanej nam formie. 
Czy będzie to nadal rynek pracownika? Czy pracodawcy 
będą planowali redukcję zatrudnienia?

Prawdą jest, że w związku z pandemią i spadkiem liczby 
zamówień wiele firm zostało zmuszonych do redukcji 
etatów, a gospodarka zwolniła. Wskutek wybuchu 
pandemii przedsiębiorcy, którzy nie wiedzieli, co ich 
czeka, podejmowali decyzje o zwolnieniach, redukcji 
wynagrodzeń czy całkowitym wstrzymaniu rekrutacji. Wielu 
przedsiębiorców starało się także ochronić miejsca pracy, 
w czym mogły pomóc programy pomocowe oferowane 
przez państwo.

W wyniku pandemii rynek pracownika nie skończył się 
na dobre, jednak w pewnym stopniu wyhamowywał. 
Bezrobocie maleje, pensje – choć wolniej – wciąż rosną, 
a specjaliści nadal są w cenie i mogą liczyć na atrakcyjne 
oferty pracy. Pandemia co prawda obniżyła poczucie 
bezpieczeństwa pracowników, jednak zgodnie z danymi GUS 
liczba osób obawiających się o utratę pracy z miesiąca na 
miesiąc maleje.

Cudzoziemcy na rynku pracy 

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego pandemia 
nie zatrzymała migracji zarobkowej do Polski. W 2020 r. 
pracowników z zagranicy było więcej niż przed rokiem. 
W 2021 roku, w I kwartale, ubezpieczonych w ZUS było 
766 tys. cudzoziemców (to wzrost o 41 tys. w porównaniu 
z końcówką minionego roku).

Malejące bezrobocie oznacza dla pracodawców rosnące 
problemy z pozyskaniem pracowników – nie tylko na 
stanowiska specjalistyczne, ale także niskiego i średniego 
szczebla. Z tego względu przedsiębiorcy decydują się na 
zatrudnianie obcokrajowców, głównie spoza państw Unii 
Europejskiej. Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki 
Społecznej, w pierwszym półroczu 2021 r. co piąte 
zezwolenie na pracę w Polsce otrzymał Azjata – to ponad 
34% więcej niż w ubiegłym roku.
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/koniunktura/koniunktura/koniunktura-konsumencka-sierpien-2021-roku,1,102.html
https://300gospodarka.pl/analizy/polska-jest-celem-migrantow-zarobkowych-zatrudniamy-ich-rekordowo-wielu
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/co-piate-zezwolenie-na-prace-otrzymal-azjata,84390.html
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/co-piate-zezwolenie-na-prace-otrzymal-azjata,84390.html
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Sytuacja w sektorze przemysłowym

Liczba przedsiębiorstw w Polsce wciąż rośnie. Według 
danych GUS w 2020 roku powstało ponad 25,5 tys. 
nowych przedsiębiorstw w sektorze przemysłowym. Liczba 
rejestracji przedsiębiorstw przemysłowych w II kwartale 
2021 wzrosła o 38,4% w porównaniu z analogicznym 
okresem roku poprzedniego. Z kolei liczba upadłości 
przedsiębiorstw z sektora przemysłowego w tym samym 
okresie spadła do 17 (wobec 40 w II kwartale 2020).

Eksperci prognozują, że to właśnie przemysł będzie kołem 
zamachowym odradzającej się po pandemii polskiej 
gospodarki w 2021 r. Co dziesiąte przedsiębiorstwo z sektora 
MSP działa w przemyśle, natomiast ponad połowa (51,5%) 
dużych podmiotów prowadzi działalność przemysłową. 
Warto zaznaczyć, że duże przedsiębiorstwa z branży 
mają większy udział w PKB niż przedsiębiorstwa sektora 
MSP. Według analityków, na tle pozostałych gospodarek 
europejskich polski sektor wytwórczy wypada korzystnie.

Rynek pracy w województwie śląskim

Jak podaje GUS, bezrobocie rejestrowane w województwie 
śląskim wynosi 4,6% (stan na sierpień 2021). Tym samym 
woj. śląskie plasuje się na drugim miejscu pod względem 
województw o najniższym bezrobociu w kraju, będąc tuż 
za woj. wielkopolskim, gdzie stopa bezrobocia w sierpniu 
2021 r. wyniosła 3,4%.

Kwartał
Liczba 
rejestracji

2020 QI 6 980

2020 Q2 5 429

2020 Q3 7 081

2020 Q4 6 188

2021 Q1 6 828

2021 Q2 7 513

Liczba rejestracji 
przedsiębiorstw 
z sektora 
przemysłowego 
(źródło danych: GUS)
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Bezrobocie rejestrowane w woj. śląskim (źródło danych: GUS)

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/rejestracje-i-upadlosci-przedsiebiorstw-w-ii-kwartale-2021-roku,29,10.html
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PARP-26_Raport-2021-07-22_WCAG_210726.pdf
https://www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PARP-26_Raport-2021-07-22_WCAG_210726.pdf


Strefy ekonomiczne w województwie 
śląskim z rekordem

Dobrze skomunikowana sieć dróg, odpowiednie otoczenie 
gospodarcze, prężnie działający klaster motoryzacyjny, 
uzbrojone tereny inwestycyjne, a także tradycja 
przemysłowa regionu wpływają korzystnie na dynamiczny 
rozwój Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej 
podstref. Pomimo pandemii rok 2020 był rekordowy, jeżeli 
chodzi o rozwój KSSE. Pozyskano aż 57 nowych inwestycji 
o łącznej wartości ponad 4,9 mld zł. Oznacza to utworzenie 
blisko 1,5 tys. nowych miejsc pracy w regionie. Jak podaje 
Puls Biznesu, jest to najlepszy wynik wśród wszystkich 
stref ekonomicznych w Polsce. Z kolei tylko w pierwszym 
półroczu 2021 inwestorzy zadeklarowali realizację 
34 nowych projektów wartych 1,3 mld zł i utworzenie 
nowych miejsc pracy dla ponad tysiąca osób. 

Duża liczba inwestorów w regionie, niskie bezrobocie 
oraz rosnąca presja płacowa sprawiają, że pomimo 
pandemii przedsiębiorcy mierzą się z rotacją pracowników 
oraz trudnościami w pozyskiwaniu kandydatów.

Wyzwania rekrutacji w branży 
przemysłowej

Pandemia koronawirusa na chwilę zmieniła trendy na 
rynku pracy, jednak pracodawcy z branży przemysłowej 
wciąż muszą mierzyć się z rosnącymi problemami 
kadrowymi. Odbywa się to w znacznie trudniejszym 
otoczeniu biznesowym, ponieważ dziś zapotrzebowanie 
na pracowników zmienia się już nie tylko pod wpływem 
trendów sezonowych, ale także okresowego ograniczania 
i luzowania zasad funkcjonowania gospodarki.

Z jakimi wyzwaniami w rekrutacji pracowników mierzą się 
pracodawcy?

 ● Brak odpowiednich kandydatów do pracy 

 ● Wygórowane oczekiwania finansowe kandydatów

 ● Niewystarczające kompetencje kandydatów

 ● Zmieniające się zapotrzebowanie na pracowników

 ● Wysoki poziom rotacji pracowników

 ● Duża konkurencja na lokalnym rynku pracy

Łączna wartość inwestycji 
pozyskanych przez KSSE 
w 2020 roku.

4,9 mld zł
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https://www.ksse.com.pl/nowe-inwestycje-1107
https://invest-in-silesia.pl/content/katowicka-specjalna-strefa-ekonomiczna-najlepsza-strefa-w-polsce-w-2020-roku?page=8


Jak pracodawcy radzą sobie się z wyzwaniami rekrutacji?

 ● Elastyczne formy zatrudniania pracowników,  
np. praca tymczasowa

 ● Korzystanie ze wsparcia agencji zatrudnienia

 ● Zatrudnianie cudzoziemców

Praca tymczasowa i elastyczne formy 
zatrudnienia w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa wywołała duże tąpnięcie na 
rynku pracy i – co za tym idzie – na rynku usług HR. Już 
w marcu 2020 duża część firm z branży produkcyjno-
przemysłowej ograniczyła swoją działalność i zrezygnowała 
z pracowników tymczasowych zapewnionych przez agencje. 
Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w kwestii 
zatrudniania pracowników – przedsiębiorcy zamrażali swoje 
procesy rekrutacyjne, zawieszając tym samym współpracę 
z zewnętrznymi partnerami HR.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w raporcie „Rynek usług 
HR 2020”, przygotowanym przez Polskie Forum HR, liczba 
pracowników tymczasowych w 2020 wyniosła 641 tys. i była 
o 72 tys. mniejsza niż w roku poprzednim. Na spadek ten 
miała wpływ przede wszystkim sytuacja pandemiczna, która 
była najbardziej odczuwalna w II kwartale 2020. Drugie 
półrocze 2020 przyniosło znaczną poprawę sytuacji.

Według najnowszych danych PFHR liczba pracowników 
tymczasowych w II kwartale 2021 wzrosła o 30%, wzrósł 
także współczynnik FTE (liczba przepracowanych 
godzin w przeliczeniu na pełne etaty). Zauważalny jest 
także wzrost zapotrzebowania na usługi rekrutacyjne 
oraz outsourcing procesów.

Powyższe dane wskazują, że w tak zmiennym i niepewnym 
otoczeniu potrzeba zatrudniania pracowników 
na elastycznych warunkach jest ważniejsza niż kiedykolwiek 
wcześniej. W obecnej sytuacji pracodawcy cenią możliwość 
szybkiego reagowania na zmieniające się otoczenie 
biznesowe poprzez dostosowywanie na bieżąco liczebności 
załogi do panujących warunków. Współpraca z agencją 
zatrudnienia, która specjalizuje się w dostarczaniu 
pracowników tymczasowych i outsourcingu, to dobre 
rozwiązanie dla pracodawców chcących w lepszym stopniu 
kontrolować koszty związane z zatrudnieniem.
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https://polskieforumhr.pl/wp-content/uploads/2021/03/RAPORT_-RYNEK_USLUG_HR_2020.pdf
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Co dalej? Wyzwania dla rynku 
w najbliższych latach

Długookresowe planowanie – przedsiębiorcom trudno 
jest długookresowo planować działania ze względu na to, 
że informacje o restrykcjach często pojawiają się w ostatniej 
chwili. Co prawda pracodawcy starają się przygotować różne 
warianty działań, jednak sytuacja wciąż jest dynamiczna. 
Zmienność i niepewność w otoczeniu biznesowym jest 
jednym z najważniejszych argumentów przemawiających 
za zatrudnianiem pracowników tymczasowych w obecnych 
warunkach. Takie rozwiązanie daje większą elastyczność 
i pozwala na bieżąco dostosowywać wielkość zespołów 
do sytuacji kształtującej otoczenie firmy.

Dostosowanie działań do zmian w przepisach – z uwagi na 
to, że rządzący wciąż pracują nad kolejnymi rozwiązaniami 
dla przedsiębiorców, pracodawcy będą musieli skupić większą 
uwagę na dostosowaniu się do nowych przepisów. Współpraca 
z agencjami zatrudnienia i przekazanie im kwestii związanych 
z rekrutacją oraz obsługą administracyjno-kadrową 
pracowników pozwala odciążyć działy kadr, które mogą 
poświęcić wygospodarowany czas na zapoznanie się z nowymi 
rozwiązaniami dla przedsiębiorców i reagowanie na nie. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi – utrzymanie zatrudnienia 
czy pozyskiwanie nowych pracowników w czasie, gdy ludzie 
obawiają się zmiany pracy, to kolejne wyzwania, z jakimi 
przyjdzie się mierzyć pracodawcom w tym roku. Warto takie 
działania zlecić partnerowi zewnętrznemu, który dysponuje 
rozbudowaną bazą kandydatów oraz posiada wieloletnie 
doświadczenie w rekrutowaniu pracowników.



PowerJobs jest agencją zatrudnienia (nr KRAZ 11749), 
która specjalizuje się w dostarczaniu pracowników 
tymczasowych oraz w usługach rekrutacyjnych dla branży 
przemysłowej, produkcyjnej, logistycznej, hotelarskiej, 
gastronomicznej i automotive. Od 2006 roku wspieramy 
naszych klientów w pozyskiwaniu odpowiednich 
pracowników, zapewniając im ciągłość działania 
i optymalizację kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu 
wysokich standardów zatrudnienia.

Szukasz zaufanego partnera dla swojej firmy? 
Skontaktuj się z nami:

Telefon: +48 32 701 32 42

Email: zapytanie@powerjobs.pl

Strona internetowa: www.powerjobs.pl

Siedziba główna: ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice

Podsumowanie

Co wydarzy się w gospodarce w nadchodzących miesiącach? 
Czy przedsiębiorcy z sektora produkcyjnego będą nadal 
odkładać decyzje o nowych inwestycjach i zwiększeniu 
zatrudnienia w obawie przed lockdownem? Na te pytania 
wciąż niełatwo znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Jedno 
jest pewne: koniunktura na rynku pracy jest obecnie 
stabilna, a wiele firm z sektora przemysłowego wyciągnęło 
wnioski z sytuacji, z jaką musieli mierzyć się wiosną 2020 
i przygotowują plany działania na wypadek kryzysu. Z całą 
pewnością warto w swojej strategii uwzględnić wsparcie 
zaufanych partnerów biznesowych, którzy na bieżąco 
śledzą trendy rynkowe i dostarczają pomoc adekwatnie 
do aktualnych potrzeb rynku. 
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