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INFORMACJE SYGNALNE 

28.04.2022 r. Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2021 r. 

W końcu IV kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc 
pracy w podmiotach zatrudniających co najmniej  
1 osobę wyniosła 2,6 tys. i była wyższa  
w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. o 55,9%. Na 
koniec omawianego okresu nie zostało 
obsadzonych 0,5 tys. nowo utworzonych miejsc 
pracy. W ciągu 2021 r. zlikwidowano o 46,1% mniej 
miejsc pracy niż w 2020 r. 

 

Badanie popytu na pracę realizowane jest metodą reprezentacyjną z częstotliwością kwar-
talną na formularzu Z-05. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej zatrudniające przy-
najmniej 1 osobę. W IV kwartale 2021 r. podmioty z sektora prywatnego stanowiły 87,2% pod-
miotów biorących udział w badaniu. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą osób pracują-
cych najwięcej było podmiotów, w których pracowało do 9 osób (67,9% ogółu). 

Najliczniejszą grupę stanowiły jednostki należące do sekcji handel; naprawa pojazdów samo-
chodowych (28,0%), budownictwo (11,9%) oraz przetwórstwo przemysłowe (10,5%). 

W sekcjach budownictwo oraz przetwórstwo przemysłowe dominowały jednostki należące do 
sektora prywatnego (odpowiednio 100% i 99,8%), natomiast w sekcji działalność związana  
z kulturą, rozrywką i rekreacją – jednostki sektora publicznego (88,6%).  

Pracujący 

Według stanu na koniec IV kwartału 2021 r. liczba pracujących wynosiła 465,8 tys. osób. Pra-
wie dwie trzecie osób (64,3%) zatrudnionych było w sektorze prywatnym, zaś pozostałe 
(35,7%) – w sektorze publicznym. W jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób za-
trudnionych było 53,7% pracujących, w jednostkach zatrudniających od 10 do 49 osób – 
26,6%, a w jednostkach do 9 osób pracujących – 19,7%. 

Wykres 1. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek 
Stan na koniec IV kwartału 2021 r. 
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Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek (w tys.)  
Stan na koniec IV kwartału 2021 r. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Jednostki według  
liczby pracujących 

powyżej 
49 osób 

od 10 do 
49 osób 

do 9 
osób 

OGÓŁEM 465,8 250,1 123,9 91,8 
W tym:     

przetwórstwo przemysłowe 96,9 72,1 16,8 8,1 
budownictwo 34,2 8,4 10,3 15,4 
handel; naprawa pojazdów 
samochodowych∆ 69,3 22,8 22,4 24,1 
transport i gospodarka magazynowa 33,6 12,6 10,3 10,7 
zakwaterowanie i gastronomia∆ 10,3 1,4 4,1 4,8 

informacja i komunikacja 4,6 2,3 0,8 1,4 
działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 8,1 5,8 1,2 1,1 
obsługa rynku nieruchomości∆ 5,7 2,7 1,6 1,4 
działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna 13,3 3,7 3,5 6,1 
administrowanie i działalność 
wspierająca∆ 7,1 2,8 2,3 2,1 
administracja publiczna i obrona 
narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 29,7 21,7 7,7 0,2 

edukacja 64,9 35,7 25,7 3,5 
opieka zdrowotna i pomoc społeczna 54,6 37,6 10,1 6,9 
działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 6,7 2,4 2,5 1,9 
pozostała działalność usługowa 2,6 – 0,4 2,1 

 

Najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzących działalność w sekcjach: przetwór-
stwo przemysłowe (20,8%), handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,9%) oraz eduka-
cja (13,9%). 

Pracujące osoby niepełnosprawne 

W końcu IV kwartału 2021 r. liczba pracujących osób niepełnosprawnych wyniosła 14,6 tys.,  
z tego większość (67,5%) zatrudniona była w jednostkach o liczbie pracujących powyżej  
49 osób oraz w sektorze prywatnym (61,6%). Najwięcej niepełnosprawnych pracowało w sek-
cjach: przetwórstwo przemysłowe (27,2%), opieka zdrowotna i pomoc społeczna (18,4%) oraz 
handel; naprawa pojazdów samochodowych (9,8%). 

Na stanowiskach specjalnie dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
pracowało 2,3 tys. osób niepełnosprawnych, z tego większość (54,3%) była zatrudniona w jed-
nostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób, natomiast według sekcji najwięcej osób pra-
cowało w przetwórstwie przemysłowym (32,5%). 

W końcu IV kwartału 2021 r. zwiększeniem zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaintereso-
wanych było 1,6 tys. zakładów w województwie. Były to przede wszystkim firmy z sektora pry-
watnego (81,2% ogółu zainteresowanych podmiotów) oraz głównie jednostki o liczbie pracu-
jących powyżej 49 osób (45,8%). Przeważały podmioty działające w sekcjach: handel; naprawa 
pojazdów samochodowych (43,5%), przetwórstwo przemysłowe (10,4%) oraz transport i go-
spodarka magazynowa (9,1%). 

Najwięcej osób zatrudnionych 
było w jednostkach o liczbie 
pracujących powyżej 49 osób 

Osoby niepełnosprawne pra-
cowały głównie w sektorze 
prywatnym 
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Wolne miejsca pracy 

W końcu IV kwartału 2021 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 1,2 tys. jednostek, tj. 4,5% 
ogólnej ich liczby (w kraju 5,8% spośród 626,0 tys. podmiotów gospodarczych). Zdecydowana 
większość z nich (81,0% jednostek) oferowała wolne miejsca pracy w sektorze prywatnym. 
Jednostki o liczbie pracujących do 9 osób stanowiły najliczniejszą grupę zakładów (48,3% 
ogółu podmiotów), które dysponowały wolnymi miejscami pracy, mniej zaś było jednostek  
o liczbie pracujących powyżej 49 osób (25,1%). 

Wykres 2. Struktura wolnych miejsc pracy według wybranych sekcji PKD 
Stan na koniec IV kwartału 2021 r.  

 

Jednostki objęte badaniem w końcu IV kwartału 2021 r. posiadały 2,6 tys. wolnych miejsc  
(w kraju 137,4 tys.). Wolnych miejsc pracy było o 55,9% więcej niż IV kwartale 2020 r., najwię-
cej w sektorze prywatnym (77,2% wszystkich wolnych miejsc). Biorąc pod uwagę wielkość 
podmiotów – największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały jednostki o liczbie pracu-
jących powyżej 49 osób – 48,5%. 

Odsetek niewykorzystania wolnych miejsc pracy w końcu IV kwartału 2021 r. wyniósł 0,55% 
(przed rokiem 0,36%). 

Największą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały podmioty prowadzące działalność  
w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (25,2%), przetwórstwo przemysłowe 
(24,1%) oraz transport i gospodarka magazynowa (11,9%). 

Najwięcej wolnych miejsc przeznaczonych było dla robotników przemysłowych i rzemieślni-
ków (29,5% wszystkich wolnych miejsc), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (17,9%), 
specjalistów (16,1%), pracowników biurowych (10,8%) oraz pracowników usług i sprzedawców 
(10,2%). 
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Wykres 3. Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów 
Stan na koniec IV kwartału 2021 r.  

Nowo utworzone miejsca pracy 

W ciągu 2021 r. w województwie lubelskim powstało 23,4 tys. nowych miejsc pracy (w kraju 
582,6 tys.). Było ich o 30,5% więcej niż w roku poprzednim. Zdecydowana większość nowych 
miejsc pracy (86,5%) powstała w sektorze prywatnym oraz w jednostkach o liczbie pracują-
cych do 9 osób (52,7%). 

Najwięcej nowych miejsc pracy powstawało w sekcjach: budownictwo (24,6% miejsc), handel; 
naprawa pojazdów samochodowych (16,3%) oraz przetwórstwo przemysłowe (13,8%). 

W końcu IV kwartału 2021 r. nie zostało obsadzonych 0,5 tys. nowo utworzonych miejsc pracy, 
głównie w sektorze prywatnym (94,0%) oraz w jednostkach o liczbie pracujących od 10 do 49 
osób (38,8%). 

Nowo utworzone miejsca pracy były nieobsadzone głównie w jednostkach prowadzących 
działalność w zakresie: handlu; naprawy pojazdów samochodowych (29,5%), budownictwa 
(23,7%) oraz przetwórstwa przemysłowego (21,2%). Stanowiska te przeznaczone były głównie 
dla robotników przemysłowych i rzemieślników (40,6%), pracowników biurowych (30,3%), 
operatorów i monterów maszyn i urządzeń (13,4%) oraz specjalistów (6,6%). 

Wykres 4. Struktura nowo utworzonych miejsc pracy według sekcji w 2021 r.  

 

Robotnicy
przemysłowi

i rzemieślnicy
29,5%

Operatorzy
i monterzy maszyn

i urządzeń
17,9%Specjaliści

16,1%

Pracownicy

10,8%

Pracownicy usług
i sprzedawcy

10,2%

Technicy i inny
średni personel

5,7%

Pracownicy przy
pracach prostych

5,1%

Przedstawiciele władz
publicznych, wyżsi

urzędnicy i kierownicy
3,8%

Rolnicy, ogrodnicy,
leśnicy i rybacy

0,7%

biurowi

Budownictwo
24,6%

Handel;
naprawa pojazdów

samochodowych
16,3%Przemysł

15,4%

Transport
i gospodarka
magazynowa

11,6%

Edukacja
5,6%

Zakwaterowanie
i gastronomia

3,8%

Admnistrowanie
i działalność
wsperajaca

2,8%

Pozostałe
19,9%

Wolne miejsca pracy przezna-
czone były głównie dla robot-
ników przemysłowych  
i rzemieślników oraz operato-
rów i monterów maszyn  
i urządzeń 

W ciągu 2021 r. najwięcej no-
wych miejsc pracy powstało w 
sektorze prywatnym 

Najwięcej nowych miejsc pracy 
utworzono w sekcji budownic-
two 



 

 

5 

Zlikwidowane miejsca pracy 

W ciągu 2021 r. w województwie lubelskim zlikwidowano 8,5 tys. miejsc pracy, tj. o 46,1% 
mniej niż w 2020 r. (w kraju 251,4 tys.). Zdecydowana większość z nich (88,6%) zlikwidowana 
została w sektorze prywatnym. Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach o liczbie 
pracujących do 9 osób – 50,4%. Pod względem rodzaju działalności najwięcej miejsc pracy 
zlikwidowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojaz-
dów samochodowych (19,5%) oraz w budownictwie (18,0%). 

Najwięcej miejsc pracy zlikwi-
dowano w sektorze prywatnym 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Lublinie 

Dyrektor Krzysztof Markowski 
Tel: 81 533 20 51 
 

Osoba ds. kontaktów z mediami 

Elżbieta Łoś 
Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel: 81 465 20 28 
e-mail: e.los@stat.gov.pl 

 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel: 81 533 27 14 
 
 

lublin.stat.gov.pl 

@LUBLIN_STAT 

@UrzadStatystycznyLublin 

 

 

Powiązane opracowania 

Popyt na pracę w 2020 roku 

Popyt na pracę w czwartym kwartale 2021 roku 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych - temat rynek pracy – miejsca pracy 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Popyt na pracę 

Wolne miejsca pracy 

Nowo utworzone miejsca pracy 

Zlikwidowane miejsca pracy 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/popyt-na-prace/popyt-na-prace-w-czwartym-kwartale-2021-roku,2,44.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3011,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3011,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3012,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3012,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3013,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3013,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3555,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3555,pojecie.html

