
 

 

 

 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

30 kwietnia 2021 r. Popyt na pracę  
w województwie lubuskim w 2020 r. 
 

W województwie lubuskim w końcu 2020 r. w podmiotach 
(o liczbie zatrudnionych 1 i więcej osób), które wzięły 
udział w badaniu popytu na pracę zanotowano 258,3 tys. 
osób pracujących, tj. o 5,7% mniej niż w badaniu 
zrealizowanym przed rokiem. Wśród pracujących 7,7% 
stanowiły osoby niepełnosprawne. 

W końcu 2020 r. z ogółu przedsiębiorstw biorących udział 
w badaniu 2,8% stanowiły przedsiębiorstwa posiadające 
w swoich zasobach wolne miejsca. Deklarowana liczba 
wolnych miejsc pracy wyniosła łącznie 1,3 tys., wobec 2,1 
tys. w końcu 2019 r. 

W 2020 r. powstało 7,7 tys. nowych miejsc pracy, tj. o 37,4% mniej niż w poprzednim roku.  
Zlikwidowano w tym czasie 7,8 tys. miejsc pracy, tj. o 36,9% więcej niż w 2019 r. Po raz 
pierwszy od 2008 r. zanotowano ujemny bilans miejsc pracy (wyrażający różnicę pomiędzy 
powstałymi i zlikwidowanymi miejscami pracy), który wyniósł minus 0,1 tys. 

 

Pracujący 

W badaniu popytu na pracę za IV kwartał 2020 r. w województwie lubuskim zdecydowaną 
większość stanowiły podmioty z sektora prywatnego (89,3%, tj. o 0,2 p. proc. mniej niż przed 
rokiem). 

W strukturze jednostek według liczby pracujących największy udział miały podmioty małe, 
o liczbie pracujących do 9 osób – 67,9%.  Było to o 6,4 p. proc. mniej niż w badaniu za IV 
kwartał 2019 r. Podmioty średnie, o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, stanowiły 24,6% 
ogółu podmiotów, tj. o 5,2 p. proc więcej niż przed rokiem. Duże przedsiębiorstwa, o liczbie 
pracujących powyżej 49 pracujących stanowiły 7,5% ogółu jednostek, tj. o 1,2 p. proc. więcej 
niż w IV kwartale 2019 r. 

Liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 i więcej osób w województwie, według 
stanu w dniu 31 XII 2020 r., wyniosła 258,3 tys., tj. o 5,7% mniej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku (wobec spadku przed rokiem o 2,8%). W sektorze prywatnym odnotowano 
73,7% ogółu pracujących, tj. o 0,2 p. proc. mniej. 

W ogólnej liczbie pracujących największą grupę stanowili pracujący w przetwórstwie przemy-
słowym (29,5% ogółu pracujących, tj. o 0,8 p. proc. więcej niż przed rokiem), w handlu; napra-
wie pojazdów samochodowych (14,9%, o 1,2 p. proc. mniej), a także w edukacji (10,2%, o 1,1 
p. proc. mniej) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (8,3%, o 0,2 p. proc. więcej). 

W sektorze prywatnym w końcu 2020 r. najwięcej osób pracowało w podmiotach prowadzą-
cych działalność w przetwórstwie przemysłowym – 40,0% ogółu pracujących w sektorze  
prywatnym, a także w handlu; naprawie pojazdów samochodowych – 20,2%. Kolejne 9,9% 
pracujących w sektorze prywatnym pracowało w transporcie i gospodarce magazynowej, a 
7,7% w budownictwie. W strukturze pracujących sektora publicznego najwięcej pracujących 
zanotowano w edukacji (34,8% ogółu w tym sektorze), w opiece zdrowotnej i pomocy spo-
łecznej (20,7%) i w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpie-
czeniach społecznych (20,1%). 

  

Liczba pracujących  
w jednostkach biorących udział 
w badaniu zmniejszyła się  
o 5,7% w skali roku 

7,7 tys. 
Nowe miejsca pracy  

w lubuskich podmiotach

W badaniu popytu na pracę bli-
sko 68% przedsiębiorstw stano-
wiły podmioty o liczbie pracują-
cych do 9 osób. 



 

 
Tablica 1. Pracujący według sekcji i wielkości jednostek w 2020 r. 

Stan w końcu IV kwartału 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba pracujących Jednostki według wielkości 

ogółem w tym  
kobiety duże średnie małe 

tys. 

OGÓŁEM 258,3 128,5 135,5 71,6 51,2 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 6,2 1,9 2,8 1,7 1,6 

Przemysł 84,0 30,0 64,1 15,1 4,8 

w tym: przetwórstwo  
przemysłowe 76,3 28,3 58,5 13,4 4,4 

Budownictwo 14,7 2,4 1,6 5,8 7,3 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowych 38,5 21,6 7,6 14,1 16,8 
Transport i gospodarka  
magazynowa 21,3 3,3 11,3 5,8 4,2 

Zakwaterowanie i gastronomia 5,9 4,4 0,8 2,1 3,0 

Informacja i komunikacja 2,1 0,8 1,2 0,4 0,5 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 4,2 3,4 2,8 0,7 0,7 

Obsługa rynku nieruchomości 2,9 1,7 1,1 1,0 0,8 

Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna 6,2 4,4 0,9 1,7 3,7 
Administrowane i działalność 
wspierająca 9,1 4,3 6,2 1,3 1,5 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne 13,6 9,9 10,7 2,8 0,2 

Edukacja 26,4 21,2 13,0 12,1 1,3 

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna 18,2 15,7 10,2 4,9 3,0 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 3,2 2,1 1,1 1,4 0,6 

Pozostała działalność usługowa 1,9 1,6 0,1 0,7 1,1 

 

Wykres 1. Struktura pracujących według sekcji w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

 

Ponad płowa (52,4%) ogółu pracujących zatrudniona była w jednostkach dużych (powyżej 
49 osób). Było to o 3,5 p. proc. więcej niż przed rokiem. W tej grupie jednostek najwięcej osób 
pracowało w przetwórstwie przemysłowym (43,2% ogółu pracujących w jednostkach dużych), 
a nieco mniej w edukacji (9,6%), w transporcie i gospodarce magazynowej (8,4%), w admini-
stracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (7,9%) 
oraz  w opiece społeczne i pomocy społecznej (7,5%). 

W jednostkach średnich (o liczbie pracujących od 10 do 49 osób) pracowało 27,7% ogółu pra-
cujących, a ich udział w pracujących ogółem zwiększył się w skali roku o 1,7 p. proc. W grupie 



 

 
przedsiębiorstw średnich najwięcej pracujących zanotowano w handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych (19,6% ogółu pracujących w jednostkach średnich).  Znaczący odsetek pra-
cujących zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (18,8%), edukacji (16,9%) a 
także w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w budownictwie (po 8,1%). 

W jednostkach małych (o liczbie pracujących do 9 osób) pracowało 19,8% ogółu pracujących 
(tj. o 5,3 p. proc. mniej niż przed rokiem). Najwięcej osób pracowało w handlu; naprawie po-
jazdów samochodowych, (32,9%). Kolejnymi rodzajami działalności o relatywnie wysokim 
udziale pracujących były: budownictwo (14,3%), przetwórstwo przemysłowe (8,6), a także 
transport i gospodarka magazynowa (8,2%). 

 

Wykres 2. Struktura pracujących według sekcji i wielkości jednostek w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

 

W końcu 2020 r. najwięcej osób pracowało w zawodach zaliczanych do „wielkiej” grupy zawo-
dów: specjaliści (według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności); ich udział w ogóle pracujących 
wyniósł 18,0%. Kolejnymi co do wielkości udziału w strukturze pracujących były grupy zawo-
dów: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (po 
16,7%), pracownicy biurowi (12,8%), a także pracownicy usług i sprzedawcy (10,9%). 

Specjaliści, w liczbie 46,5 tys. osób, najczęściej zatrudnieni byli w sektorze publicznym (62,5% 
ogółu specjalistów). Znaczna część specjalistów pracowała w jednostkach dużych (59,8%). Po-
nadto z ogółu specjalistów 37,2% pracowało w edukacji,  13,5% w opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej, 12,9% w przetwórstwie przemysłowym, a 12,0% w administracji publicznej i obro-
nie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych. 

Pracownicy z grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w liczbie 43,1 tys., w większości pra-
cowali w sektorze prywatnym (95,1%). Nieco ponad połowa robotników przemysłowych i rze-
mieślników pracowała w jednostkach dużych (55,9%). Najwięcej pracujących z tej grupy, tak 
jak w poprzednim roku, zanotowano w przetwórstwie przemysłowym (61,1%) i w budownic-
twie (18,3%). 

Pracownicy z grupy operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń w zdecydowanej większości 
(91,7% ogółu tej grupy) pracowali w sektorze prywatnym, najczęściej w jednostkach powyżej 
49 osób (65,5%).  Niemal połowę operatorów i monterów maszyn i urządzeń (46,7%) koncen-
trowały jednostki prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Liczna 
grupa operatorów i monterów pracowała również w transporcie i gospodarce magazynowej  
(stanowiąca 33,4% ogółu operatorów i monterów maszyn i urządzeń). 

  

W strukturze pracujących  
najliczniejszą grupę stanowiły 
osoby pracujące w zawodach za-
liczanych do specjalistów oraz 
do robotników przemysłowych 
i rzemieślników, a także opera-
torów i monterów maszyn i urzą-
dzeń 



 

 
Tablica 2. Pracujący według zawodów i wielkości jednostek w 2020 r. 

Stan w końcu IV kwartału 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba pracujących Jednostki według wielkości 

ogółem w tym  
kobiety duże średnie małe 

tys. 

OGÓŁEM 258,3 128,5 135,5 71,6 51,2 

Przedstawiciele władz  
publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy 18,8 7,9 7,5 5,9 5,4 

Specjaliści 46,5 33,4 27,8 13,3 5,4 

Technicy i inny średni personel 20,5 13,7 12,8 4,5 3,1 

Pracownicy biurowi 33,2 22,9 13,5 9,0 10,6 
Pracownicy usług i sprzedawcy 28,1 20,8 9,3 10,6 8,2 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy  
i rybacy 1,2 0,2 0,6 0,1 0,5 

Robotnicy przemysłowi  
i rzemieślnicy 43,1 8,7 24,1 10,4 8,6 

Operatorzy maszyn i urządzeń 43,0 7,6 28,2 9,2 5,6 

Pracownicy wykonujący prace 
proste 23,9 13,3 11,6 8,5 3,9 

 

Pracownicy biurowi najczęściej pracowali w sektorze prywatnym (76,9% tej grupy). Ponadto 
40,8% pracowników biurowych pracowało w jednostkach dużych, a 32,0% w jednostkach ma-
łych. Z ogółu pracowników biurowych najwięcej pracowało w handlu; naprawie pojazdów sa-
mochodowych (22,0%), w przetwórstwie przemysłowym (19,1%), a także w administracji pu-
blicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (10,2%). 

Z kolei pracownicy usług i sprzedawcy najczęściej pracowali w sektorze prywatnym (88,9%). 
Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, 37,6% osób z tej grupy zawodów pracowało w 
jednostkach średnich. Ponad połowa pracowników usług i sprzedawców pracowała w handlu; 
naprawie pojazdów samochodowych (52,5%). Dalsze 11,6% osób z omawianej grupy zawodów 
pracowało w administrowaniu i działalności wspierającej, a 10,7% w przetwórstwie przemy-
słowym. 

 

Wykres 3. Struktura pracujących według grup zawodów w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

 

W końcu 2020 r. podobnie jak przed rokiem, kobiety stanowiły 49,7% ogółu pracujących. 
Większość pracujących kobiet (63,2%) pracowała w sektorze prywatnym (tj. o 0,4 p. proc. 
mniej niż przed rokiem). Połowa kobiet (50,8%) pracowała w podmiotach o liczbie pracują-
cych powyżej 49 osób, a kolejne 28,9% w podmiotach o liczbie pracujących od 10 do 49 osób. 

W końcu 2020 r. kobiety  
stanowiły niemal połowę  
ogółu pracujących 



 

 
Biorąc pod uwagę rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej, 22,0%pracujących kobiet, pra-
cowało w przetwórstwie przemysłowym. W handlu; naprawie pojazdów samochodowych pra-
cowało 16,8% ogółu pracujących kobiet, w edukacji – 16,5%, a w opiece zdrowotnej i pomocy 
społecznej –12,2%. 

 

Wykres 4. Struktura pracujących według grup zawodów i wielkości jednostek w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

 

Spośród sekcji o największym udziale w strukturze pracujących ogółem, największy udział ko-
biet charakteryzował m.in. jednostki prowadzące działalność w zakresie opieki zdrowotnej 
i pomocy społecznej (86,2% ogółu pracujących w tej sekcji), edukacji (80,1%), zakwaterowania 
i gastronomii (74,1%), a także administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych 
zabezpieczeniach społecznych (72,8%). Znacznie mniejszy udział kobiet w ogóle pracujących 
zanotowano m.in. w transporcie i gospodarce magazynowej (15,6%) i w budownictwie (16,2%). 

Biorąc pod uwagę strukturę pracujących kobiet według zawodów, najwięcej kobiet pracowało 
w zawodach zaliczanych do grupy specjaliści (26,0%). Kolejna popularna grupa zawodów 
wśród kobiet to pracownicy biurowi (17,8%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (16,2%). 

 

Wykres 5. Struktura pracujących według płci w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

Spośród kobiet najwięcej praco-
wało w zawodach zaliczanych  
do grupy specjaliści. Mężczyźni 
najczęściej pracowali w grupach  
zawodów: operatorzy i monterzy 
maszyn i urządzeń oraz robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy 



 

 
Wśród mężczyzn największy odsetek stanowili pracujący w grupach zawodów: operatorzy 
i monterzy maszyn i urządzeń (27,3%), robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (26,5%), specjali-
ści (10,1%) oraz przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (8,4%). 

W końcu 2019 r. wśród pracujących 19,9 tys. osób stanowiły osoby niepełnosprawne, tj. 7,7% 
ogółu pracujących, (o 0,3 p. proc. więcej niż przed rokiem). Większość pracujących niepełno-
sprawnych pracowała w sektorze prywatnym (74,3%), najczęściej w jednostkach dużych 
(61,0%). Najwięcej osób niepełnosprawnych pracowało w jednostkach prowadzących działal-
ność w zakresie administrowania i działalności wspierającej (23,0%), a także w przetwórstwie 
przemysłowym (21,4%). Dalsze 16,8% niepełnosprawnych pracowało w handlu;  
naprawie pojazdów samochodowych, a 10,7% w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej. 

 

Tablica 3. Pracujące osoby niepełnosprawne według sekcji i wielkości jednostek w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Liczba niepełnosprawnych 
osób pracujących 

Z ogółem jednostki według wielkości 

ogółem 

w tym pra-
cujących na 

stanowi-
skach spe-
cjalnie do-

stosowanych 
do potrzeb 
wynikają-
cych z ich 
niepełno-

sprawności 

duże średnie małe 

tys. 

OGÓŁEM 19,9 3,1 12,1 3,7 4,1 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo 
i rybactwo 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 
Przemysł 4,7 0,7 3,5 0,6 0,6 

w tym: przetwórstwo  
przemysłowe 4,2 0,6 3,1 0,5 0,6 

Budownictwo 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 

Handel; naprawa pojazdów  
samochodowych 3,3 0,8 0,7 0,7 2,0 

Transport i gospodarka  
magazynowa 0,6 0,1 0,3 0,1 0,2 

Zakwaterowanie i gastronomia 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 
Informacja i komunikacja 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 

Działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 

Obsługa rynku nieruchomości 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 

Działalność profesjonalna,  
naukowa i techniczna 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Administrowane i działalność 
wspierająca 4,6 0,7 4,0 0,3 0,3 

Administracja publiczna  
i obrona narodowa; obowiąz-
kowe zabezpieczenia społeczne 1,3 0,1 1,0 0,2 0,0 
Edukacja 1,2 0,0 0,6 0,5 0,1 

Opieka zdrowotna i pomoc  
społeczna 2,1 0,3 1,4 0,5 0,2 

Działalność związana z kulturą, 
rozrywką i rekreacją 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

Pozostała działalność usługowa 0,1 - 0,0 0,1 - 

Największy udział pracujących osób niepełnosprawnych w ogóle pracujących zanotowano 
w podmiotach prowadzących działalność w zakresie administrowania i działalności wspiera-
jącej (50,5%, tj. o 2,5 p. proc. mniej niż przed rokiem). Relatywnie wysoki udział pracujących 
niepełnosprawnych zanotowano w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (11,7%), a także w 
administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych 
(9,2%) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (8,7%). 

Pracujące osoby niepełno-
sprawne stanowiły 7,7%  
ogółu pracujących 



 

 
Wolne miejsca pracy 

W końcu 2020 r. 2,8% podmiotów biorących udział w badaniu dysponowało wolnymi miej-
scami pracy. Łącznie zadeklarowano 1,3 tys. wolnych miejsc pracy, tj. o 36,3% mniej niż w 
końcu poprzedniego roku. Większość wolnych miejsc pracy (74,2%) znajdowała się w sektorze 
prywatnym. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów, 66,3% wolnych miejsc pracy znajdowało 
się w dużych przedsiębiorstwach. Najwięcej wolnych miejsc pracy posiadały jednostki prowa-
dzące działalność w przetwórstwie przemysłowym (38,7%). W pozostałych rodzajach działal-
ności znajdowało się zdecydowanie mniej wolnych miejsc pracy, 12,5% w transporcie i gospo-
darce magazynowej, 9,5% w administracji publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych za-
bezpieczeniach społecznych. 

 

Wykres 6. Wolne miejsca pracy według grup zawodów w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

 

 

Najwięcej wolnych miejsc pracy było przeznaczonych dla robotników przemysłowych i rze-
mieślników (30,4%). Miejsca pracy w zawodach z grupy operatorzy i monterzy maszyn i urzą-
dzeń stanowiły 23,6% wolnych miejsc pracy, specjaliści – 17,0%, a pracownicy biurowi – 9,5%. 

 

Tablica 4. Wolne miejsca pracy według sekcji i wielkości jednostek w 2020 r. 
Stan w końcu IV kwartału 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Ogółem 

Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

tys. w % ogółem 

OGÓŁEM 1,3 66,3 25,0 8,7 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,1 19,0 72,6 8,3 

Przemysł 0,6 97,7 0,7 1,6 
w tym: przetwórstwo przemysłowe 0,5 100,0 - - 

Budownictwo 0,0 25,0 75,0 - 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 0,0 37,8 62,2 - 

Transport i gospodarka magazynowa 0,2 44,0 41,0 15,1 

Zakwaterowanie i gastronomia 0,0 - 100,0 - 

Informacja i komunikacja 0,0 20,0 32,0 48,0 
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 0,0 29,4 11,8 58,8 

Obsługa rynku nieruchomości 0,0 47,6 26,2 26,2 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 0,0 16,7 83,3 - 

Administrowane i działalność wspierająca 0,1 100,0 - - 

Administracja publiczna i obrona narodowa;  
obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 

0,1 68,3 23,8 7,9 

Edukacja 0,0 32,5 67,5 - 
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 0,1 33,3 39,5 27,2 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0,0 22,6 45,2 32,3 

Pozostała działalność usługowa 0,0 - 100,0 - 

W końcu 2020 r. liczba wolnych 
miejsc pracy wyniosła 1,3 tys. i 
była o  0,8 tys. mniejsza niż 
przed rokiem 



 

 
Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy 

W 2020 r. w województwie lubuskim utworzono 7,7 tys. nowych miejsc pracy. Było to o 4,6  tys. 
mniej niż w 2019 r (kiedy zanotowano wzrost w analogicznym okresie o 1,1 tys.). Zdecydowana 
większość miejsc pracy powstała w sektorze prywatnym (86,7%). Najwięcej nowych miejsc po-
wstało w jednostkach małych (55,7%) oraz średnich (26,5%). 

W większości sekcji liczba nowych miejsc pracy była mniejsza niż w 2019 r. W największym 
stopniu zmniejszyła się liczba nowych miejsc pracy w handlu; naprawie pojazdów samocho-
dowych, gdzie powstało o 1,6 tys. mniej nowych miejsc pracy niż w poprzednim roku. Spadek 
zanotowano również m.in. w przetwórstwie przemysłowym (o 1,1 tys.), w budownictwie (o 0,6 
tys.), w zakwaterowaniu i gastronomii oraz transporcie i gospodarce magazynowej (po 0,5 
tys.). Wzrost liczby nowych miejsc pracy w porównaniu z poprzednim rokiem zanotowano w 
opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (o 0,2 tys.), a także w działalności profesjonalnej nau-
kowej i technicznej oraz w administrowaniu i działalności wspierającej (po 0,1 tys. więcej). 

W 2020 r. najwięcej nowych miejsc pracy powstało w handlu; naprawie pojazdów samochodo-
wych (18,2% ogółu), w przetwórstwie przemysłowym (18,1%), w budownictwie (16,1%) oraz 
w transporcie i gospodarce magazynowej (7,7%). 

Spośród miejsc pracy nowo utworzonych w ciągu roku, w końcu 2020 r. 0,1 tys. pozostawało 
niezagospodarowanymi. 

 

Wykres 7. Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według sekcji w 2020 r. 

 

 

W 2020 r. w województwie zlikwidowano 7,8 tys. miejsc pracy. Było to o 36,9% więcej niż 
w 2019 r. (wobec spadku przed rokiem w analogicznym okresie o 16,2%). Najwięcej miejsc 
pracy zlikwidowano w przetwórstwie przemysłowym (2,0 tys.), w handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych (1,7 tys.), w transporcie i gospodarce magazynowej (0,7 tys.) oraz w rolnic-
twie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (0,6 tys.). 

W województwie lubuskim po raz pierwszy od lat zanotowano ujemny bilans miejsc pracy. 
Różnica pomiędzy powstałymi i zlikwidowanymi miejscami pracy, wyniosła minus 0,1 tys. wo-
bec 6,6 tys. w 2019 r. 

 

Objaśnienia znaków umownych 

0,0 – zjawisko istniało w wielkości mniejszej od 0,05.

W  2020 r. liczba nowych miejsc 
w województwie wyniosła 7,7 tys. 
i była o 37,4% mniejsza niż  
w poprzednim roku 

W 2020 r. zlikwidowano 7,8 tys. 
miejsc pracy, tj. o 2,1 tys. więcej 
niż w poprzednim roku 

W 2020 r. po raz pierwszy od lat 
zanotowano ujemny bilans 
miejsc pracy (nadwyżka powsta-
łych miejsc pracy nad zlikwido-
wanymi) 



 

 
 

 

 

Współpraca z Mediami:  

tel.: (+48) 68 322 31 12 

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl 

 zielonagora.stat.gov.pl 

 @ZielonaGoraSTAT 

 @UStatZielonaGora 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
Dyrektor Roman Fedak 
Tel: 68 322 31 12 

Rozpowszechnianie: 
Lubuski Ośrodek Badań Regionalnych 
Tel: 68 322 31 28 

Powiązane opracowania 

Popyt na pracę w województwie lubuskim w 2019 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Popyt na pracę 

Wolne miejsca pracy 

Nowo utworzone miejsca pracy 

Zlikwidowane miejsca pracy 

https://zielonagora.stat.gov.pl/
https://twitter.com/ZielonaGoraSTAT
https://www.facebook.com/UStatZielonaGora/
https://zielonagora.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/popyt-na-prace-w-wojewodztwie-lubuskim-w-2019-r-,4,7.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePages/StronaGlownaDBW.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3011,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3012,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3013,pojecie.html
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3555,pojecie.html

