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PANDEMICZNY RYNEK PRACY 

Na zmiany na krajowym rynku pracy coraz silniej wpływają kon-

sekwencje pandemii COVID-19. Ograniczenia związane z prze-

mieszczeniem się, koniecznością przestrzegania zasad dystansu 

społecznego, wymogami sanitarnymi, a także trudności w działal-

ności gospodarczej wpłynęły na zmiany organizacji pracy i plany 

przedsiębiorstw, dotyczące zatrudnienia. 

Sytuacja na krajowym rynku pracy 

 

Źródło: GUS. 

KOMENTARZ 

Z danych GUS wynika, że w II kwartale 2020 r. nastąpił spadek liczby pracujących, który był zbliżony do 

odpowiedniego wzrostu liczby biernych zawodowo, nie nastąpił jednak znaczny wzrost liczby osób bezro-

botnych. Spadła aktywność ekonomiczna ludności. Osoby aktywne zawodowo stanowiły w II kwartale br. 

55,5% ludności w wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten spadł zarówno w porównaniu z I kwartałem 2020 r., 

jak i z II kwartałem 2019 r., podobnie jak wskaźnik osób pracujących, który spadł do 53,8%. W grupie pra-

cujących wzrosła grupa osób, które mają pracę, ale jej nie wykonywały. Wśród 1,96 mln takich osób aż 1,22 

mln (62,2%) wskazało, że miało to związek z pandemią. Aż 684 tys. osób nie wykonywało pracy wskutek 

przerwy w działalności zakładu pracy, podczas gdy w II kwartale 2019 r. było ich 7 tys. Wpływ pandemii 

widoczny był również w danych dotyczących miejsca wykonywania pracy. Liczba osób wykonujących pracę 

w domu wyniosła 2,12 mln (13,1% wszystkich pracujących) i podwoiła się w stosunku do I kwartału 2020 r. 

Przedsiębiorcy utrzymywali jak dotąd istniejące miejsca pracy, co przekładało się na ograniczony wzrost 

bezrobocia. Przywracanie zwykłej działalności przedsiębiorstw wymaga jednak jej dostosowania do bieżą-

cych warunków, a to wiąże się m.in. z koniecznością zmian planów w zakresie zatrudnienia. Według badania 

przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR) udział firm 

planujących utrzymanie zatrudnienia zwiększył się wprawdzie z 62% w kwietniu do 78% w sierpniu, jednak 

jeszcze w lipcu odsetek ten wynosił 83%. Można się spodziewać, że przedsiębiorcy będą redukować stan 

zatrudnienia w miarę pogarszania się swojej sytuacji płynnościowej i wygaszania programów pomocowych. 
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średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (tys., prawa oś)

średnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (%, r/r lewa oś)

stopa bezrobocia rejestrowanego (%, lewa oś)

Przeciętne zatrudnienie w sek-

torze przedsiębiorstw w lipcu 

było niższe o 2,3% r/r i wynio-

sło 6 252,0 tys. Nastąpiło 

przywracanie wymiarów eta-

tów pracowników sprzed pan-

demii, powracanie pracowni-

ków z zasiłków opiekuńczych, 

chorobowych i urlopów bez-

płatnych, a także wznawianie 

przyjęć w jednostkach. Przeło-

żyło się to na wzrost przecięt-

nego zatrudnienia w sektorze 

przedsiębiorstw o 1,1% w po-

równaniu z czerwcem br. 

Wzrost przeciętnego wyna-

grodzenia nieco przyspieszył, 

do 3,8% r/r w lipcu wobec 

3,6% r/r w czerwcu. 

Stopa bezrobocia rejestrowa-

nego w lipcu br. według da-

nych GUS pozostała na czerw-

cowym poziomie 6,1%. 

 


