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O Raporcie 

Niniejszy raport jest kolejnym z serii raportów monitoringowych ogólnych, realizowanych 

w ramach usługi infobrokeringu na potrzeby Rady Programowej ds. Kompetencji. Raporty 

ukazują się w cyklu miesięcznym – niniejszy numer obejmuje okres sprawozdawczy 

od 1 do 29 sierpnia 2021 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań i analiz 

dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które zostały opublikowane 

w wyżej wspomnianym okresie.  

Wykaz skrótów użytych w tekście: 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

MRPiT/MRiT – Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii / Ministerstwo Rozwoju 

i Technologii. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. MRPiT zostało 

przekształcone w MRiT. 

UE-27 – kraje członkowskie Unii Europejskiej 

UE-19 – kraje strefy euro 

IT – technologie informacyjne 

ICT – technologie informacyjne i komunikacyjne 

p.p. – punkt procentowy  

r/r – rok do roku 

m/m – miesiąc do miesiąca 

r.ż. – rok życia 

Raport przygotowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  

przez: Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o. o., https://iarp.edu.pl  

https://iarp.edu.pl/
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Streszczenie 

Niniejszy raport ma przybliżyć aktualną sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy 

– przedstawia najnowsze wyniki badań w tym zakresie oraz dominujące trendy. Rynek pracy 

nadal mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19, a przedsiębiorstwa i pracownicy szukają 

sposobów reagowania na gospodarcze skutki koronawirusa. 

• Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lipcu 2021 r. wyniosła 5,8%, 

tj. mniej o 0,1 p.p. m/m i o 0,3 p.p. r/r. Wartość wskaźnika spadła w 13 z 16 

województw – najwyższą odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim 

(8,9%), podkarpackim (8,4%), kujawsko-pomorskim (8,2%), najniższą – 

w wielkopolskim (3,5%), śląskim (4,7%) i mazowieckim (4,9%). 

• Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że w końcu lipca 2021 r. w urzędach pracy było 

zarejestrowanych 975,9 tys. bezrobotnych (o 17,5 tys. mniej niż miesiąc wcześniej). 

• W lipcu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 120,5 tys. wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej, tj. o 2,8 tys. ofert (o 2,3%) więcej niż w czerwcu 2021 r. 

• Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. 

wyniosło 6361,7 tys. osób i pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc 

wcześniej. Rok do roku było wyższe o 1,8%.  

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw 

w lipcu 2021 r. wyniosło 5851,87 zł. W porównaniu z czerwcem 2021 r. wzrosło 

o 0,9%, a w porównaniu z lipcem 2020 r. – o 8,7%. 

• Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów członkowskich UE-27 

w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,1%, a dla strefy euro (UE-19) – 7,7%. Zgodnie 

z wyliczeniami Labour Force Survey w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce  

wyniosła 3,6%1. 

Przejdź do: 

                                                      
1  Rozbieżność pomiędzy miesięczną wartością stopy bezrobocia na stronie Eurostatu, 

a danymi dotyczącymi stopy bezrobocia rejestrowanego prezentowanymi na stronie GUS 

wynika z odmiennej metodologii zastosowanej przy gromadzeniu i opracowywaniu 

danych, w tym także z definicji osoby bezrobotnej. 

Rynek pracy w Polsce 

Europejski rynek pracy  

Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy 
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Rynek pracy w Polsce 

Według szacunków MRPiT, stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce w lipcu 2021 r. wyniosła 

5,8%. W porównaniu z czerwcem 2021 r. wartość 

wskaźnika spadła o 0,1 p.p., a w porównaniu 

z lipcem 2020 r. – o 0,3 p.p. (Wykres 1). 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 

w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. 

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych GUS i MRPiT.  

W lipcu 2021 r. stopa bezrobocia spadła w 13 z 16 województw i wahała się od 3,5 do 8,9%. 

Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (8,9%), 

podkarpackim (8,4%) i kujawsko-pomorskim (8,2%), natomiast najniższe – w wielkopolskim 

(3,5%), śląskim (4,7%) i mazowieckim (4,9%). Lipiec był piątym miesiącem z rzędu, gdy 

poziom bezrobocia rejestrowanego w Polsce zmniejszał się. 

W końcu lipca 2021 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 975,9 tys. bezrobotnych. 

W porównaniu z czerwcem 2021 r. ich liczba spadła o 17,5 tys., tj. o 1,8%, a w porównaniu 

z lipcem 2020 r. – o 53,6 tys., tj. o 5,2% r/r (Wykres 2). 
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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://www.gov.pl/attachment/565ba6d1-b796-4d7b-96e3-b80fef949674
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. (tys.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRPiT.  

Dane o liczbie zarejestrowanych bezrobotnych według płci przedstawiono na wykresie 3. 

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci na koniec miesiąca (tys.) 

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiT. 

Według wstępnych danych MRPiT, w lipcu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 120,52 tys. 

wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. więcej o 2,8 tys. ofert (o 2,3%) niż 

w czerwcu 2021 r. oraz o 14,6 tys. (13,8%) więcej niż rok wcześniej (Wykres 4). 
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  

w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r.  

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiT. 

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze 

przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. wyniosło 5851,87 zł. W porównaniu z czerwcem 2021 r. 

wzrosło o 0,9% i o 8,7% r/r (Wykres 5). 

Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. (zł) 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2021 r. wyniosło 

6361,7 tys. osób i pozostało na poziomie zbliżonym do notowanego miesiąc wcześniej. 

Rok do roku zatrudnienie wzrosło o 1,8% (Wykres 6). 

Wykres 6. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. (tys.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Europejski rynek pracy 

Według najnowszych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla 

krajów członkowskich UE-27 w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,1%, 

co oznacza spadek – o 0,2 p.p. w porównaniu z poprzednim 

miesiącem i o 0,3 p.p. r/r.  

Natomiast stopa bezrobocia dla krajów strefy euro (UE-19) 

w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,7%, tj. o 0,2 p.p. mniej 

w porównaniu z majem 2021 r. oraz o 0,2 p.p. więcej niż w tym samym okresie rok 

wcześniej. 

W Polsce w czerwcu 2021 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczona zgodnie 

z metodologią Eurostatu, wyniosła 3,6%, co oznacza spadek o 0,2 p.p. w stosunku 

do poprzedniego miesiąca i wzrost o 0,4 p.p. r/r (Wykres 7). 

Wykres 7. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), 

krajów strefy euro (UE-19) i Polski w okresie czerwiec 2020 r. – czerwiec 2021 r.2  

 

Źródło: Eurostat 

Według danych Eurostatu, w czerwcu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia w państwach 

UE odnotowano w Grecji (15,1%), Hiszpanii (15,1%) i we Włoszech (9,7%). Natomiast 

najniższą stopę bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,8%), Holandii (3,2%) i w Polsce 

(3,6%) (Wykres 8). 

                                                      
2 Dane wyrównane kwartalnie. 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563203/3-30072021-CP-EN.pdf/35dbf525-da32-809f-0f9d-cd36a271a760?t=1627633423854
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Wykres 8. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w czerwcu 2021 r. (%) 

 
Źródło: Eurostat. 

W czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 17% w UE-27 

i 17,3% w strefie euro (UE-19), co oznacza spadek o 0,3 p.p. w przypadku UE-27 oraz 

o 0,2 p.p. w przypadku UE-19 w stosunku do maja 2021 r. W analizowanym okresie najniższe 

wartości wskaźnika odnotowano w Czechach (7,1%), Niemczech (7,5%) oraz na Malcie 

(7,6%), a najwyższe – w Hiszpanii (37,1%). W Polsce stopa bezrobocia wśród młodych ludzi 

wyniosła 12,7% (Wykres 9). 

Wykres 9. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) w poszczególnych krajach 

Unii Europejskiej w czerwcu 2021 r. 

 

*dane za marzec 2021 r. 

Źródło: Eurostat.  
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W UE-27 w czerwcu 2021 r. stopa bezrobocia wśród kobiet wyniosła 7,5%, co oznacza 

spadek o 0,2 p.p. w porównaniu z majem 2021 r., a wartość wskaźnika bezrobocia wśród 

mężczyzn – 6,7%, tj. o 0,3 p.p. mniej niż miesiąc wcześniej.  

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła poziom 8,2% (spadek o 0,2 p.p. 

m/m). Wśród mężczyzn bezrobocie wyniosło 7,3% (spadek o 0,3 p.p. m/m) (wykresy 10 i 11). 

Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo 

dla poszczególnych krajów UE w czerwcu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat. 

Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo dla poszczególnych 

krajów UE w czerwcu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat. 
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Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy 
  

Najważniejsze wnioski z badań i raportów3 

• W lipcu 2021 r. na 50 największych portalach 

rekrutacyjnych w Polsce, pracodawcy opublikowali 307 tys. 

ofert pracy, czyli o 23,2% więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku.  

• W lipcu br. najwyższy wzrost ofert zanotowano dla 

zawodów z obszaru human resources (HR) i IT. 

• Główną determinantą migracji do Polski pozostaje czynnik ekonomiczny. Najczęstszym 

powodem przyjazdu cudzoziemców do Polski są zarobki wyższe niż w ich ojczyźnie. 

• Ponad 30% cudzoziemców przyznało, że poszukiwało ofert pracy w innych krajach, 

m.in. w Niemczech, Czechach, USA, Kanadzie oraz Norwegii. 

• 81% pracodawców deklaruje, że pozyskanie odpowiednich specjalistów stanowi 

dla nich wyzwanie. 

• Polscy pracodawcy najczęściej poszukują pracowników z obszaru logistyki, operatorów 

produkcji i maszyn, pracowników działu IT, administracji i obsługi biura oraz 

bezpośredniej obsługi klienta. 

• Najwyższy odsetek osób pracujących z domu, wśród 

wszystkich pracujących w 2020 r., odnotowano 

w Luksemburgu (47%), Holandii (40%) oraz Szwajcarii (40%), 

najniższy zaś – na Łotwie (7%) oraz Litwie (niespełna 10%). 

• Najmniej narażone na utratę pracy do 2030 r. są osoby 

zatrudnione w branżach i zawodach niezagrożonych automatyzacją, w których możliwa 

jest praca zdalna. Ryzyko utraty pracy z powodu pandemii COVID-19 jest mniejsze 

w zawodach związanych z nowymi technologiami, wymagających wysokich 

kompetencji społecznych i kreatywności. Z kolei szczególnie zagrożone spadkiem 

zatrudnienia są zawody wymagające niskich kwalifikacji oraz wykonywania pracy 

fizycznej. 

                                                      
3  Szerszy opis prezentowanych wyników badań i raportów znajduje się na kolejnych 

stronach niniejszego Raportu. 

Rynek pracy 

w Polsce 

w lipcu 2021 

Doniesienia 

z europejskiego 

rynku pracy 
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Rynek pracy w Polsce 

Rynek pracy w czasie COVID-19  

Charakterystyka raportu 

Raport prezentuje wyniki analizy ofert pracy m.in. pod kątem wymagań pracodawców 

i proponowanych przez nich benefitów. Podstawą oceny zmian liczby ofert pracy były 

ogłoszenia opublikowane na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce w lipcu 

2021 r. i w tym samym okresie rok wcześniej. Natomiast dane o wymaganiach 

i benefitach w ogłoszeniach o pracę zostały zebrane na podstawie losowej próby 1000 

nowych ofert, opublikowanych na portalach Pracuj.pl i OLX.pl. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Grant Thornton. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• W lipcu 2021 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce 

opublikowali ponad 307 tys. ofert pracy. To o 23,2% więcej niż w analogicznym okresie 

ubiegłego roku. 

• Wśród 10 analizowanych aglomeracji w Polsce najniższą liczbę nowych ofert pracy 

odnotowano w Poznaniu – podobnie jak niemal co miesiąc od początku pandemii. 

Niezmiennie od początku badania pierwsze miejsce w rankingu zajmuje Warszawa, 

w której w lipcu 2021 r. opublikowano 36,4 tys. ofert pracy (45% więcej niż rok 

wcześniej). Na drugim miejscu znajduje się Kraków z 18,5 tys. ogłoszeń rekrutacyjnych 

(53% więcej r/r). 

• W 10 największych miastach na 1000 mieszkańców w lipcu 2021 r. przypadało średnio 

13,4 oferty pracy wobec 9,5 rok wcześniej.  

• W analizowanym okresie widoczny był wzrost liczby nowych ofert pracy rok do roku 

w zawodach z obszaru HR (HR Business Partner +171%; rekruter +125%) i IT 

(administrator IT 102%). 

• W lipcu 2021 r. w ogłoszeniach o pracę pracodawcy oferowali średnio po 6,6 benefitu 

vs 6,5 w czerwcu 2021 r. Oferty z lipca 2020 r. zawierały średnio tylko po 5,8 benefitu. 

• W lipcu 2021 r. najczęściej wymienianym benefitem w ofertach pracy były różnego 

rodzaju szkolenia (81% vs 79% w czerwcu 2021 r.). 60% opublikowanych ofert pracy 

zawierało obietnicę pakietów medycznych (59% w czerwcu 2021 r.). Wysokie 

wynagrodzenie wymieniano w 57% ofert pracy vs 55% miesiąc wcześniej. 

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/08/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-w-lipcu-2021.pdf
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• Wzrosły oczekiwania pracodawców względem przyszłych pracowników. Na jedną 

ofertę przypada ich średnio 5,4 (5,3 w czerwcu 2021 r.) 

• Pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim doświadczenia (83%), 

odpowiedniego wykształcenia (49%), znajomości języka obcego (38%) i dyspozycyjności 

(35%). 

Pracownik zagraniczny w dobie pandemii  

Charakterystyka raportu 

Raport prezentuje analizę migracji ekonomicznej oraz sytuacji pracowników 

zagranicznych w Polsce w czasie trwającej od marca 2020 r. pandemii koronawirusa. 

Badanie przeprowadzono metodą CAWI w okresie 23 kwietnia – 10 maja 2021 r. 

na grupie 620 osób. Dobór próby zorientowany był na wyszukanie respondentów 

reprezentatywnych dla pracowników zagranicznych zza wschodniej granicy Polski, którzy 

w czasie pandemii przebywali w Polsce i, podobnie jak obywatele polscy, doświadczyli 

jej skutków oraz podlegali obostrzeniom wprowadzonym w związku z obowiązującym 

stanem epidemii. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

EWL S.A., Fundacja Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium 

Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• 27% badanych zadeklarowało, że wskutek pandemii SARS-CoV-2 musiało zmienić pracę 

w Polsce, a dla 17% wiązało się to dodatkowo ze zmianą miejsca zamieszkania. 

• Połowa pracowników zagranicznych, którzy w momencie wybuchu pandemii 

przebywali i pracowali w Polsce, zdecydowała się pozostać w naszym kraju przede 

wszystkim ze względu na posiadanie stabilnego źródła dochodów i niechęć do zmiany 

planów. Blisko 37% wskazało, że chce kontynuować pracę w Polsce, dopóki jest taka 

możliwość. 

• Główną determinantą migracji pozostaje czynnik ekonomiczny. Ponad połowa (51,6%) 

cudzoziemców zdecydowała się na przyjazd do Polski w trakcie pandemii ze względu 

na zarobki wyższe niż w ich ojczyźnie. Niemal co trzeciego badanego do wyjazdu 

skłoniła zła sytuacja polityczna i gospodarcza w jego kraju, a co czwarty respondent 

jako główny czynnik motywujący do podjęcia zatrudnienia w Polsce wskazał brak 

możliwości zatrudnienia w swojej ojczyźnie i wyższy poziom życia w Polsce. 

https://ewl.com.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport-pracownik-zagraniczny-w-dobie-pandemii-2021.pdf
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• Ponad 40% pracowników zagranicznych w Polsce deklaruje, że wróci do swojego kraju 

zgodnie z planem. Wśród czynników, które mogłyby wpłynąć na zmianę planów 

wyjazdowych, cudzoziemcy wskazują najczęściej okoliczności rodzinne (40% wskazań), 

utratę pracy (35%) oraz zbyt długą rozłąkę z rodziną (33%).  

• Badanie pokazało, że nieco ponad 36% obcokrajowców pracujących w Polsce jest 

gotowych zaszczepić się przeciwko COVID-19. Przeciwnych szczepieniu jest 31%, 

a 32% jest nadal niezdecydowanych. Zaszczepionych jest 0,8%. 

• Ponad 30% cudzoziemców biorących udział w badaniu przyznało, że poszukiwało ofert 

pracy w innych krajach. Najwięcej cudzoziemców zainteresowanych jest możliwością 

wyjazdu do Niemiec (51%), Czech (26%), USA (25%), Kanady (23%) oraz Norwegii 

(21%). 

Niedobór talentów 

Charakterystyka raportu 

Raport prezentuje wyniki corocznego badania, którego celem jest określenie skali 

problemu ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Publikacja m.in. prezentuje 

zawody, z których obsadzeniem firmy mają największe trudności, pokazuje najbardziej 

pożądane przez pracodawców kompetencje oraz plany pracodawców odnośnie do trybu 

pracy. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

ManpowerGroup. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• 81% badanych pracodawców deklarowało, że pozyskanie odpowiednich specjalistów 

stanowi dla nich wyzwanie. 

• Polscy pracodawcy najczęściej poszukują pracowników z obszaru logistyki, operatorów 

produkcji i maszyn, pracowników działu IT, administracji i obsługi biura oraz 

bezpośredniej obsługi klienta. 

• 35% firm ma trudności z pozyskaniem pracowników wykazujących się rzetelnością, 

odpowiedzialnością i dyscypliną. Największe problemy w tym zakresie odnotowują 

duże firmy. Ponad 1/4 organizacji zauważa na rynku deficyt kompetencji związanych 

z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów. Na braki w zakresie 

przejmowania inicjatywy zwraca uwagę 28% pracodawców. W procesie rekrutacji 

trudno także pozyskać pracowników, którzy cechują się krytycznym myśleniem oraz 

https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/07/MPG_2021_Niedob%C3%B3r-talent%C3%B3w-2021_-infografika-PL.pdf
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zdolnościami analitycznymi (26%). 24% przedsiębiorców odczuwa też niedobory 

pracowników charakteryzujących się odpornością oraz elastycznością działania. 

• Blisko 8 na 10 przedsiębiorców uważa, że ponad 76% funkcji w ich firmie wymaga 

realizowania zadań w miejscu pracy. 

• Pracodawcy przewidują, że 88% osób pracujących obecnie zdalnie wróci na stałe 

do pracy w siedzibie firmy. 

Doświadczenie ma znaczenie 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia wyniki badania, którego celem było poznanie opinii i postaw 

respondentów w obszarze pierwszych doświadczeń zawodowych, dodatkowych 

aktywności podczas trwania nauki w szkole wyższej, a także oceny wpływu edukacji 

wyższej na rozwój zawodowy. Badanie przeprowadzono w lipcu 2021 r. metodą CAWI 

na grupie 578 użytkowników portalu Pracuj.pl – studentów i absolwentów uczelni 

wyższych. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Pracuj.pl. Więcej informacji w pełnym Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• 94% badanych deklarowało posiadanie pierwszych doświadczeń zawodowych. 

• Jako miejsce pierwszego doświadczenia zawodowego najczęściej wymieniana była 

praca na pełen etat (68% tej grupy), a dopiero w dalszej kolejności staże i praktyki 

(55%), prace dorywcze (48%) oraz praca wakacyjna w Polsce (40%). Ponadto 20% 

respondentów deklarowało pracę wakacyjną za granicą (20%), 15% – pracę na zlecenia, 

a 6% – pracę we własnej firmie. 

• Pierwsze doświadczenie zawodowe badani zdobywali średnio w wieku 19 lat. 

• Według ponad połowy respondentów (51%) młode osoby mają dziś więcej możliwości 

rozwoju kariery, niż osoby będące na tym samym etapie życia 10 lat temu. Tylko 

20% respondentów nie zgodziło się z tą opinią, a 29% nie miało określonego zdania. 

• 40% badanych wymieniło możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego jako 

najistotniejsze wyzwanie dla osób rozpoczynających karierę zawodową. 

• W gronie trzech najczęściej wymienianych aktywności znalazły się dodatkowe kursy 

językowe (36%), wolontariat (35%) oraz działalność w kołach naukowych (29%). 

https://prowly-uploads.s3.amazonaws.com/story_pdfs/151226/06d3e780c69a85b20e3811f10ecf3229848d79b4a7460f4ee9ef6e83ecf54924/kazde-doswiadczenie-ma-znaczenie-.pdf
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Niewiele mniej osób wymieniło organizowanie projektów i zaangażowanie 

w organizacje studenckie (po 26%). 

• Ważnym czynnikiem motywującym do podjęcia dodatkowych aktywności było 

zdobycie odpowiednich doświadczeń dobrze postrzeganych przez pracodawców. 

Według 63% respondentów zaangażowanie w dodatkowe działania ułatwia zdobycie 

dobrej pracy w przyszłości. Niewiele mniej (55%) przyznaje, że w ich ocenie 

ponadprogramowe aktywności w młodym wieku mają duże znaczenie w dalszym życiu 

zawodowym. 

• 78% badanych umieszcza informację o dodatkowych aktywnościach w swoim CV 

lub mówi o nich podczas rozmów rekrutacyjnych. Kolejne 11% nie wspomina o nich 

podczas rekrutacji, ale ma zamiar robić to w przyszłości, a 11% nie chce się chwalić 

tymi działaniami. 

• 64% badanych uważa, że ukończenie studiów nie jest konieczne, by z powodzeniem 

rozwijać karierę zawodową. 

• Studenci i absolwenci biorący udział w badaniu otwarcie wyrażali spore wątpliwości 

w kwestii dopasowania programów zajęć na uczelni do wymagań współczesnej kariery. 

Tylko niecała 1/4 (23%) ankietowanych zgadza się z opinią, że studia wyższe dobrze 

przygotowują do kariery i pomagają młodym osobom wejść na rynek pracy. 

• Według 83% respondentów ważna jest różnorodność doświadczeń zawodowych. 

78% dodaje, że praca w młodym wieku ułatwia późniejszy rozwój zawodowy, 

a 7 na 10 osobom pozwoliła ona zrozumieć, jaką ścieżkę kariery powinni obrać. 

Zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników  

według zawodów w 2021 r. 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia wyniki I edycji cyklicznego badania GUS, które w zamyśle ma być 

prowadzone co 3 lata metodą reprezentacyjną w jednostkach zatrudniających 

przynajmniej 1 osobę. Analiza zapotrzebowania rynku pracy na pracowników według 

zawodów koncentruje się na stronie popytowej, formułowanej przez podmioty 

gospodarki narodowej. W badaniu wykorzystano obowiązującą klasyfikację zawodów 

i specjalności.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

GUS. Więcej informacji w pełnym Raporcie. 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000227/O/D20180227.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000227/O/D20180227.pdf
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zapotrzebowanie-rynku-pracy-na-pracownikow-wedlug-zawodow-2021-r-,24,1.html


 
 17 
Kluczowe wnioski z badania 

• W I kw. 2021 r. ponad 20% badanych jednostek poszukiwało łącznie 423,9 tys. 

pracowników. 

• Najczęściej poszukiwaną grupą pracowników byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 

– ponad 43% ofert pracy dla robotników budowlanych i pokrewnych. Kolejną wielką 

grupę wśród poszukiwanych zawodów stanowili specjaliści, w tym głównie do spraw 

ekonomicznych i zarządzania. 

• W bardziej szczegółowym ujęciu największy popyt występował na: sprzedawców, 

magazynierów, kierowców ciągnika siodłowego; kierowców samochodu ciężarowego; 

pomocniczych robotników budowlanych; pozostałych pracowników obsługi biurowej; 

pielęgniarki. 

• Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, można zauważyć, że w I kw. 2021 r. największy 

popyt na pracowników dotyczył podmiotów w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe 

oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych. Łącznie jednostki zaliczane do tych 

sekcji potrzebowały ponad 37% wszystkich poszukiwanych pracowników. 

• Zebrane dane wskazują, że od 1 kwietnia do końca 2021 r. planowanych było 598,7 tys. 

przyjęć do pracy. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz specjaliści stanowili ok. 

41% planowanych etatów. 

• Podmioty zatrudniające pracowników zamierzały od II do IV kw. 2021 r. zwolnić 

118,1 tys. osób. Niemal 23% planowanych redukcji odnosiło się do zatrudnionych 

w grupie specjalistów (m.in. specjaliści nauczania i wychowania, specjaliści do spraw 

ekonomicznych i zarządzania, specjaliści nauk fizycznych, matematycznych 

i technicznych). 

HR-owiec na rynku pracy 

Charakterystyka raportu 

Raport prezentuje analizę ofert pracy opublikowanych na 50 największych portalach 

w okresie styczeń – maj 2021 r., uzupełnione analizą ilościową zawartości ofert pracy 

przeprowadzoną na losowej próbie 200 nowych ofert opublikowanych na portalach 

Pracuj.pl i OLX.pl. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Grant Thornton. Więcej informacji w pełnym Raporcie. 

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/06/HR-owiec-na-rynku-pracy.pdf
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Kluczowe wnioski z badania 

• W okresie styczeń–maj 2021 r. w Polsce ukazało się 32.019 ogłoszeń dla HR-owców. 

To o 2913 (10%) ofert więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. 

• Od marca do maja 2021 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce 

średnio w każdym miesiącu pracodawcy publikowali 7,8 tys. ogłoszeń dla HR-owców 

(tzw. HR miękki, np. rekrutacje, benefity czy szkolenia, oraz HR twardy, czyli prawo 

pracy czy naliczanie kadr i płac). Przed pandemią analogicznie liczona średnia 

trzymiesięczna oscylowała koło 6–7 tys. ofert. 

• W maju 2021 r. pojawiło się 7936 nowych ogłoszeń o pracę z obszaru HR. To najwyższy 

wynik od 2 lat. 

• Spośród poszukiwanych stanowisk szeroko rozumianego działu HR zdecydowaną 

większość (42,6% ogólnej liczby ofert) w okresie styczeń–maj 2021 r. stanowiły oferty 

na stanowisko specjalista ds. kadr i płac (i brzmień pokrewnych, w tym 

anglojęzycznych). Na drugim miejscu (17,4%) plasują się oferty skierowane 

do rekruterów, na trzecim (12,4%) – do specjalistów ds. HR. 

• Zapotrzebowanie na specjalistów z obszarów kadrowych jest silnie zróżnicowane 

regionalnie. Zdecydowanie najwięcej ogłoszeń w obszarze HR oferuje Warszawa, gdzie 

w ostatnich miesiącach pojawia się już po 1,5 tys. ofert pracy miesięcznie. 

• Średnia pensja pracowników HR na poziomie specjalistycznym to 5070 zł brutto. 

• Z kolei wskazywane przez pracodawców w ofertach średnie wynagrodzenia dla 

stanowisk menedżerskich w obszarze HR to 8436 zł. 

• W przeciętnej ofercie pracy dla pracownika obszaru HR znajduje się 6,1 wymagania 

(średnia liczba wymagań dla wszystkich ofert to 5,2). 

• W średniej ofercie dla pracowników obszaru HR pracodawcy zawierają 6,5 zachęty 

(średnia dla wszystkich ofert wynosi 6,3). Najczęściej kuszą szkoleniami i umową 

o pracę. 

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy  

Measuring telework in the COVID-19 pandemic 

Charakterystyka raportu 

Kryzys COVID-19 spowodował nagłą potrzebę podjęcia lub zwiększenia liczby godzin 

pracy w domu. Ułatwiając telepracę, technologie cyfrowe odegrały kluczową rolę 

w podtrzymaniu działalności gospodarczej i umożliwiły znacznej grupie osób dalsze 

uzyskiwanie dochodów. W niniejszym raporcie zebrano dane dotyczące rozwoju 

telepracy w czasie pandemii COVID-19 pochodzące z Eurostatu i krajowych urzędów 

statystycznych oraz dostępne wyniki badań i analiz w tym obszarze (m.in. 

Międzynarodowej Organizacji Pracy, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 
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Badaniem zostało objęte 25 krajów europejskich4, które wzięły udział w European 

Labour Force Survey i sześć krajów pozaeuropejskich5 należących do OCED oraz dwa 

kraje europejskie6, w których prowadzono badania na temat wpływu pandemii na 

przedsiębiorstwa i rynek pracy.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: 27 krajów Europy oraz 6 krajów pozaeuropejskich  

Zasięg geograficzny badania: globalny 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• We wszystkich krajach odnotowano wzrost pracy w domu w trakcie I fali pandemii, 

a procent osób pracujących zdalnie zmieniał się wraz z obostrzeniami wprowadzanymi 

w poszczególnych krajach oraz oceną ryzyka zakażenia w miejscu pracy.  

• Najwyższy wskaźnik telepracy odnotowano w branżach najbardziej scyfryzowanych, 

tj. w IT, nauce, administracji publicznej, usługach finansowych, a także w branżach, 

gdzie pracują specjaliści. Praca zdalna była również domeną kadry zarządzającej 

w różnego typu przedsiębiorstwach. W tych grupach zdalnie pracowało ponad 50% 

osób. 

• Najwyższy odsetek osób pracujących z domu wśród wszystkich osób pracujących 

w 2020 r. odnotowano w Luksemburgu (47%), Holandii (40%) oraz Szwajcarii (40%), 

najniższy zaś – w Turcji (ok. 5%), na Łotwie (7%) oraz Litwie (niespełna 10%). 

• W porównaniu z rokiem 2019 najwyższy wzrost telepracy w 2020 r. odnotowano 

w Luksemburgu, Irlandii oraz Finlandii, najniższy zaś – na Łotwie, w Norwegii oraz 

Słowenii. 

• Przed wybuchem pandemii COVID-19, w wybranych krajach oszacowano udział miejsc 

pracy odpowiednich do świadczenia pracy w formie telepracy w ogólnej liczbie miejsc 

pracy. W Danii to 41%, we Francji – 38%, we Włoszech – 35%, w Szwecji i Wielkiej 

Brytanii – po 44% a w USA – 42%. Jak wskazują autorzy raportu, kilka krajów w czasie 

pandemii przekroczyło swój szacowany potencjał telepracy. Przykładowo we Francji 

w marcu 2020 r. odsetek pracujących zdalnie wyniósł 47%. Porównanie wcześniejszych 

szacunków z wynikami uzyskanymi w trakcie trwania pandemii wskazuje, że zarówno 

                                                      
4 Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Finlandia, Islandia, Dania, Belgia, Irlandia, Francja, 

Austria, Hiszpania, Portugalia, Estonia, Niemcy, Słowenia, Polska, Włochy, Czechy, Słowacja, 

Norwegia, Grecja, Węgry, Litwa, Łotwa, Turcja. 

5 Australia, Brazylia, Kanada, Japonia, Korea, Stany Zjednoczone.  

6 Szwecja, Wielka Brytania. 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/0a76109f-en.pdf?expires=1632132185&id=id&accname=guest&checksum=E4799FE623BED9C3DB18995B7891E0FE
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pracodawcy, jaki i pracownicy dołożyli starań, aby skutecznie wdrożyć telepracę 

w czasie lockdownu. 

• Dane na temat telepracy zebrane we Francji oraz Wielkiej Brytanii w 2020 r. wskazują, 

że najwyższy odsetek osób pracujących w takim systemie występuje w dużych firmach. 

Job loss and COVID-19: do remote work, automation and tasks 

at work matter? 

Charakterystyka raportu 

W niniejszym opracowaniu przeanalizowano dwa możliwe czynniki mające wpływ 

na utratę pracy w wyniku pandemii COVID-19 w przyszłości: potencjał branż oraz grup 

zawodów do tego, aby dana praca była wykonywana zdalnie oraz stopień, w jakim 

dana praca jest zagrożona zastąpieniem jej przez automatyzację. Publikacja opiera się 

na prognozach zatrudnienia opracowanych przez CEDEFOP, w tym spodziewanym 

spadku zatrudnienia do 2030 r. związanym z COVID-19. Analiza została 

przeprowadzona dla różnych zawodów, branż oraz krajów, a także w kontekście 

wykonywania różnych zadań, w tym związanych z automatyzacją. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: kraje Unii Europejskiej 

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP). Więcej informacji 

w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Najmniej narażone na utratę pracy do 2030 r. są osoby zatrudnione w branżach 

i zawodach niezagrożonych automatyzacją, w których możliwa jest praca zdalna. 

Innymi słowy, możliwość pracy w domu i niskie ryzyko zastąpienia przez technologię 

zapewniają ochronę przed utratą pracy z powodu COVID-19. 

• Ryzyko utraty pracy z powodu pandemii COVID-19 jest mniejsze w zawodach 

związanych z nowymi technologiami, wymagających posiadania wysokich kompetencji 

społecznych oraz generalnie w pracy intelektualnej. Wniosek z badania jedynie 

potwierdza to, co obecne jest w dyskursie na temat rynku pracy w ostatnich latach – 

kompetencje cyfrowe i społeczne są i będą szczególnie ważne na rynku pracy 

w postpandemicznej rzeczywistości. Szczególnie zagrożone spadkiem zatrudnienia 

są zawody wymagające niskich kwalifikacji oraz wykonywania pracy fizycznej.  

• Wyniki badania sugerują, że pandemia COVID-19 przyspiesza niektóre trendy związane 

z rozwojem nowych technologii, automatyzacją pracy oraz wzrostem zatrudnienia 

w sektorze usług. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/6204_en.pdf
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Getting the most out of employer engagement in career guidance 

Charakterystyka raportu 

Niniejszy raport jest przeglądem wyników międzynarodowych badań dotyczących 

wpływu zaangażowania pracodawców na podejmowanie pracy przez uczniów po 

zakończeniu nauki w szkole. W opracowaniu szukano odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze:  

• Po co angażować pracodawców w poradnictwo zawodowe? 

• Jak powinno wyglądać zaangażowanie pracodawców w poradnictwo zawodowe, 

aby było efektywne? 

• W jaki sposób włączyć pracodawcę, aby jego udział w poradnictwie był efektywny 

i mogli zw niego skorzystać wszyscy uczniowie, niezależnie od miejsca 

zamieszkania, statusu materialnego, sytuacji na lokalnym rynku pracy itp.? 

W dokumencie zwrócono również uwagę na to jak szkoły wykorzystują technologie, 

aby zwiększyć kontakt uczniów z pracodawcami w ramach doradztwa zawodowego. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: kraje całego świata 

Zasięg geograficzny badania: globalny 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

OECD. Więcej informacji w opracowaniu. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Jak wynika z badań prowadzonych w Australii, Kanadzie, Niemczech, Korei 

Południowej, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz Urugwaju, osoby, 

które uczestniczyły w wieku 15-16 lat w wizytach w miejscach pracy, targach kariery 

i rozmowach o karierze, w wieku 25-26 lat osiągają wyższe zarobki i są bardziej 

zadowolone z pracy niż ich rówieśnicy, którzy nie uczestniczyli w ww. formach 

poradnictwa zawodowego. Wyniki badania wskazują również, że osoby, które 

uczestniczyły w poradnictwie zawodowym, rzadziej przynależą do grupy NEET 

(ang. Not in Education, Employment or Training) niż ich koledzy i koleżanki, którzy 

nie brali udziału w ww. formach wsparcia.  

• Wyniki badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii w grupie osób w wieku 19-24 lata, 

które jako 14-18-latki uczestniczyły w różnego rodzaju działaniach realizowanych 

wspólnie z pracodawcami, wskazują na wysoką użyteczność tych działań. Szczególnie 

pomocne były rozmowy z pracodawcami o karierze. Ponad 80% osób uczestniczących 

w wieku 14-18 lat w minimum trzech rozmowach z pracodawcami nt. kariery uznało, 

że ta forma działania zadecydowała o przebiegu ich kariery, a nieco ponad połowa 

z nich deklaruje, że rozmowy miały wpływ na znalezienie pracy po zakończeniu 

edukacji formalnej. Drugą najbardziej użyteczną formą wsparcia młodych ludzi 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/fbbc3788-en.pdf?expires=1632071480&id=id&accname=guest&checksum=5B4DFC40A13D641BC85370DFC72555E9
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w kontekście wyboru ścieżki kariery okazał się mentoring prowadzony przez 

pracodawcę, trzecią zaś – samo doświadczenie pracy, tj. praktyk oraz wizyt w różnych 

miejscach pracy. Mentoring miał także największy wpływ, pośród analizowanych form 

działań, na zdobycie pracy po zakończeniu edukacji.  

• W innym badaniu prowadzonym w Wielkiej Brytanii zapytano 1744 młodych dorosłych, 

czy szkoła średnia dobrze przygotowała ich do dorosłego życia zawodowego. Tylko 

1/3 osób nieuczestniczących w żadnych formach działań z pracodawcami w szkole 

odpowiedziała twierdząco w porównaniu z 2/3 osób uczestniczących w różnego 

rodzaju działaniach angażujących pracodawców.  

• W opracowaniu przytoczono badanie PISA z 2018 r., w ramach którego zapytano 

uczniów w 30 krajach, czy korzystali z poradnictwa zawodowego. Wyniki pokazują, 

że 41% uczniów brało udział w job shadowing (śledzenie doświadczonego pracownika 

i obserwowanie jego pracy) oraz odwiedzało miejsca pracy, 39% uczestniczyło 

w targach pracy, a 35% odbyło staże. Job shadowing oraz wizyty w miejscu pracy 

w Europie były najbardziej popularne w Danii, Islandii oraz Austrii, natomiast targi 

pracy – na Malcie, w Danii oraz Austrii. Staże były najbardziej popularne w Niemczech, 

Danii oraz Austrii. Polska znalazła się na 25. miejscu spośród 30 uwzględnionych 

w rankingu krajów pod względem uczestnictwa uczniów w job shadowing, wizytach 

w miejscu pracy oraz udziału uczniów w stażach, a na 21., jeśli chodzi o uczestnictwo 

uczniów w targach pracy. Uczniowie w całej OECD częściej niż w poradnictwie 

zawodowym związanym z pracodawcą biorą udział w takich formach poradnictwa, 

jak wypełnianie kwestionariuszy kariery czy też poszukiwanie informacji o rynku pracy 

w internecie. Według autorów raportu są to mniej skuteczne formy poradnictwa 

zawodowego niż te, w których uczeń ma kontakt z pracodawcą. Niemniej jednak, jak 

wskazują autorzy raportu, decyzja co do formy poradnictwa prowadzonego w szkole 

jest często podyktowana czynnikami ekonomicznymi. Zasadniczo angażowanie 

pracodawcy w poradnictwo jest droższe niż organizacja wewnątrzszkolnego wsparcia 

dla uczniów. 
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Teksty alternatywne 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. 

//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Stopa bezrobocia rejestrowanego 

w Polsce 

07/2020 6,1% 

08/2020 6,1% 

09/2020 6,1% 

10/2020 6,1% 

11/2020 6,1% 

12/2020 6,2% 

01/2021 6,5% 

02/2021 6,5% 

03/2021 6,4% 

04/2021 6,3% 

05/2021 6,1% 

06/2021 5,9% 

07/2021 5,8% 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych GUS i MRPiT. 

<powrót> 
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. (tys.) 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych 

07/2020 1029,5 

08/2020 1028,0 

09/2020 1023,7 

10/2020 1018,4 

11/2020 1025,7 

12/2020 1046,4 

01/2021 1090,4 

02/2021 1100,6 

03/2021 1078,4 

04/2021 1053,8 

05/2021 1026,7 

06/2021 993,4 

07/2021 975,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRPiT. 

<powrót> 
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Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci na koniec miesiąca 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba bezrobotnych zarejestrowanych (w tys.) 

kobiety mężczyźni 

07/2020 555,0 474,5 

08/2020 557,5 470,5 

09/2020 552,9 470,8 

10/2020 549,0 469,4 

11/2020 552,6 473,2 

12/2020 561,6 484,8 

01/2021 583,4 507,0 

02/2021 585,2 515,4 

03/2021 573,6 504,9 

04/2021 563,2 490,6 

05/2021 550,7 476,1 

06/2021* 534,4 459,0 

07/2021 529,6 446,3 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiT. 

<powrót> 
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  

w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Liczba wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej 

07/2020 105 944 

08/2020 96 374 

09/2020 111 486 

10/2020 100 476 

11/2020 81 678 

12/2020 81 278 

01/2021 101 441 

02/2021 105 355 

03/2021 117 850 

04/2021 110 127 

05/2021 110 127 

06/2021* 117 766 

07/2021 120 518 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRPiT. 

<powrót> 
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Wykres 5. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

(brutto) w sektorze przedsiębiorstw (zł) 

07/2020 5381,65 

08/2020 5337,65 

09/2020 5371,56 

10/2020 5458,88 

11/2020 5484,07 

12/2020 5973,75 

01/2021 5536,80 

02/2021 5568,82 

03/2021 5929,05 

04/2021 5805,72 

05/2021 5637,34 

06/2021 5802,42 

07/2021 5851,87 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót>  
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Wykres 6. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

w Polsce w okresie lipiec 2020 r. – lipiec 2021 r. (tys.) 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne zatrudnienie 

w sektorze przedsiębiorstw  

07/2020 6252,0 

08/2020 6295,0 

09/2020 6312,4 

10/2020 6338,5 

11/2020 6318,9 

12/2020 6329,0 

01/2021 6314,1 

02/2021 6334,0 

03/2021 6330,3 

04/2021 6316,9 

05/2021 6338,5 

06/2021 6359,3 

07/2021 6361,7 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót> 
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Wykres 7. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), krajów 

strefy euro (UE-19) i Polski7 

//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli// 

Miesiąc / rok Polska UE-27 UE-19 

06/2020 3,4% 7,2% 7,9% 

07/2020 3,4% 7,8% 8,7% 

08/2020 3,4% 7,7% 8,6% 

09/2020 3,4% 7,6% 8,5% 

10/2020 3,5% 7,6% 8,4% 

11/2020 3,3% 7,5% 8,3% 

12/2020 3,3% 7,5% 8,3% 

01/2021 3,1% 7,3% 8,1% 

02/2021 3,1% 7,5% 8,3% 

03/2021 3,1% 7,3% 8,1% 

04/2021 3,1% 7,3% 8,0% 

05/2021 3,8% 7,3% 7,9% 

06/2020 3,6% 7,1% 7,7% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót>  

                                                      
7 Dane wyrównane kwartalnie. 
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Wykres 8. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w czerwcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy 2,8% 

Holandia 3,2% 

Polska 3,6% 

Malta 3,6% 

Niemcy 3,7% 

Węgry 4,0% 

Słowenia 4,8% 

Rumunia 5,2% 

Dania 5,2% 

Luksemburg 5,9% 

Bułgaria 6,0% 

Belgia 6,2% 

Austria 6,4% 

Litwa 6,4% 

Estonia 6,7% 

Słowacja 6,8% 

Portugalia 6,9% 

UE-27 7,1% 

Francja 7,3% 

Chorwacja 7,4% 

Irlandia 7,6% 

UE-19 7,7% 

Cypr 7,9% 

Łotwa 8,0% 

Finlandia  8,1% 

Szwecja 9,2% 

Włochy 9,7% 

Grecja 15,1% 

Hiszpania 15,1% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót>  
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Wykres 9. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) w poszczególnych krajach 

UE w czerwcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy 7,1% 

Niemcy 7,5% 

Holandia 7,6% 

Malta 7,7% 

Litwa 10,0% 

Dania 10,3% 

Austria 11,0% 

Bułgaria 12,5% 

Polska 12,7% 

Słowenia 13,1% 

Węgry 13,5% 

Łotwa 14,1% 

Irlandia 16,7% 

UE-27 17,0% 

Belgia 17,1% 

UE-19 17,3% 

Estonia 18,1% 

Cypr 18,3% 

Luksemburg 18,8% 

Finlandia 19,1% 

Francja 19,1% 

Rumunia (dane z marca 2021 r.) 21,3% 

Chorwacja 22,9% 

Słowacja 23,1% 

Szwecja 25,3% 

Portugalia 27,7% 

Włochy  29,4% 

Grecja 30,4% 

Hiszpania 37,1% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo dla poszczególnych krajów 

UE-27 w czerwcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Niemcy 3,3% 

Holandia  3,3% 

Malta 3,4% 

Czechy 3,5% 

Polska 3,7% 

Węgry 4,1% 

Rumunia 5,0% 

Bułgaria 5,2% 

Dania 5,4% 

Słowenia 6,0% 

Austria 6,0% 

Belgia 6,1% 

Estonia 6,2% 

Luksemburg 6,3% 

Litwa 6,5% 

Francja 7,1% 

Finlandia 7,2% 

Portugalia 7,2% 

Słowacja 7,3% 

UE-27 7,5% 

Chorwacja 7,6% 

Irlandia 7,7% 

Łotwa 7,7% 

UE-19 8,2% 

Cypr 8,2% 

Szwecja 9,4% 

Włochy 10,9% 

Hiszpania 17,3% 

Grecja 19,5% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 



 
 33 
Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo dla poszczególnych 

krajów UE-27 w czerwcu 2021 r. 

//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli// 

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy  2,3% 

Holandia 3,0% 

Polska 3,5% 

Malta 3,7% 

Węgry 3,8% 

Słowenia 3,8% 

Niemcy 4,0% 

Dania 5,0% 

Rumunia 5,3% 

Luksemburg 5,6% 

Słowacja 6,3% 

Belgia 6,3% 

Litwa 6,3% 

Bułgaria 6,6% 

Portugalia 6,7% 

UE-27 6,7% 

Austria 6,9% 

Estonia 7,2% 

UE-19 7,3% 

Chorwacja 7,4% 

Francja 7,6% 

Irlandia 7,6% 

Cypr 7,6% 

Łotwa 8,2% 

Finlandia 8,8% 

Włochy 8,8% 

Szwecja 9,1% 

Grecja 11,7% 

Hiszpania 13,1% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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