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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 26 września do 22 października 2021 r. Przedstawiono w nim syntetyczne wyniki badań 

i analiz dotyczących polskiego i międzynarodowego rynku pracy, które ukazały się w wyżej 

wskazanym terminie.  

Wykaz skrótów użytych w tekście: 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

MRiPS – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

MRiT – Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

UE – Unia Europejska 

UE-27 – państwa członkowskie Unii Europejskiej 

UE-19 – państwa strefy euro 

IT – technologie informacyjne 

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 

Raporty z cyklu „Rynek pracy, edukacja, kompetencje” mają przybliżać czytelnikowi aktualną 

sytuację na polskim i międzynarodowym rynku pracy – przedstawiają najnowsze wyniki 

badań w tym zakresie oraz dominujące trendy.  

• Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2021 r. wyniosła 5,6%. 

W porównaniu z sierpniem 2021 r. wartość wskaźnika spadła o 0,2 p.p., a rok do roku 

była niższa o 0,5 p.p. 

• Ze wstępnych danych MRiPS wynika, że w końcu września 2021 r. w urzędach pracy 

było zarejestrowanych 936,0 tys. bezrobotnych, tj. o 24,8 tys. (2,6%) mniej niż miesiąc 

wcześniej i o 87,7 tys. (8,6%) mniej niż we wrześniu 2020 r. 

• We wrześniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 121,9 tys. wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej, tj. o 5,3 tys. ofert (4,6%) więcej niż w sierpniu 2021 r.1 

i o 10,4 tys. (9,4%) więcej r/r. 

• Według danych GUS, przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

we wrześniu 2021 r. wyniosło 6347,2 tys. W porównaniu z sierpniem 2021 r. było 

niższe o 0,1% i wyższe o 0,6% (9,7 tys. osób) niż rok wcześniej. 

• Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw 

we wrześniu 2021 r. wyniosło 5841,16 zł i było na poziomie zbliżonym do notowanego 

miesiąc wcześniej. Rok do roku wzrosło o 8,7%. 

• Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów 

członkowskich UE-27 w sierpniu 2021 r. wyniosła 6,8% (-0,1 p.p. m/m), a dla strefy 

euro (UE-19) – 7,5% (-0,1 p.p. m/m). Zgodnie z wyliczeniami Labour Force Survey 

w tym czasie stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4%2 (bz. m/m). 

Przejdź do: 

                                                      
1  Dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych. 

2  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. Badanie Eurostatu – Labour Force 

Survey (LFS), badanie GUS – Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). 

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 MRiPS stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce we wrześniu 2021 r. 

wyniosła 5,6%. W porównaniu z sierpniem 2021 r. 

wartość wskaźnika spadła o 0,2 p.p., a w porównaniu 

z wrześniem 2020 r. – o 0,5 p.p. (Wykres 1). 

Wykres 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 

w okresie wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych GUS i MRiPS, 

data dostępu 19.10.2021.  

We wrześniu 2021 r. stopa bezrobocia spadła we wszystkich 16 województwach i zależnie 

od regionu wahała się od 3,3 do 8,6%. Najwyższe wskaźniki odnotowano w województwach: 

warmińsko-mazurskim (8,6%), podkarpackim (8,3%) i kujawsko-pomorskim (7,8%), 

natomiast najniższe – w wielkopolskim (3,3%), śląskim (4,5%) oraz mazowieckim 

i małopolskim (po 4,8%). W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia 

najbardziej spadła w województwach kujawsko-pomorskim oraz lubuskim (po 0,3 p.p.). 

W skali roku bezrobocie zmniejszyło się w większości województwach, a najbardziej 

w warmińsko-mazurskim (o 1,2 p.p.). 

W końcu września 2021 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 936,0 tys. bezrobotnych. 

W porównaniu z sierpniem 2021 r. ich liczba spadła o 24,8 tys., tj. o 2,6%, a w porównaniu 

z wrześniem 2020 r. – o 87,7 tys., tj. o 8,6% (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/843e0ebd-3f76-4481-a434-003e19275b3b
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 

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

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRiPS, 

data dostępu 19.10.2021.  

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

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według płci na koniec miesiąca w Polsce 

w okresie wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r. (tys.) 

 
* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, data dostępu 19.10.2021. 

Według wstępnych danych MRiPS we wrześniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 

121,9 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 5,3 tys. ofert (4,6%) więcej niż 

w sierpniu 2021 r. i o 10,4 tys. (9,4%) więcej r/r (Wykres 4). 
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  

w okresie wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r.  

 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, 

data dostępu 19.10.2021. 

Dane o zgłoszonych we wrześniu 2021 r. wolnych miejscach pracy i aktywizacji zawodowej 

według województw przedstawiono na Wykresie 5. 

Wykres 5. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych 

we wrześniu 2021 r. według województw  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS, 

data dostępu 19.10.2021. 
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Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. 

wyniosło 6347,2 tys. osób. Zatrudnienie było niższe o 0,08% w porównaniu z sierpniem 

2021 r. i wyższe o 0,6% r/r (Wykres 6). 

Wykres 6. Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 

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

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 

data dostępu 19.10.2021. 

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

przedsiębiorstw we wrześniu 2021 r. wyniosło 5841,16 zł. W porównaniu z sierpniem 2021 r. 

spadło o 0,04%, lecz r/r wzrosło o 8,7% (Wykres 7). 

Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

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

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, 

data dostępu 19.10.2021. 
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Europejski rynek pracy 

Według danych Eurostatu stopa bezrobocia dla krajów 

członkowskich UE-27 w sierpniu 2021 r. wyniosła 6,8%, 

co oznacza spadek o 0,1 p.p. w porównaniu z poprzednim 

miesiącem i o 0,9 p.p. r/r.  

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

w sierpniu 2021 r. wyniosła 7,5%, tj. o 0,1 p.p. mniej 

w porównaniu z lipcem 2021 r. oraz o 0,8 p.p. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. 

W Polsce w lipcu 2021 r. wartość wskaźnika stopy bezrobocia, liczona zgodnie z metodologią 

Eurostatu, wyniosła 3,4%, co oznacza brak zmian wobec poprzedniego miesiąca i brak 

zmian r/r (Wykres 8). 

Wykres 8. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), 

krajów strefy euro (UE-19) i Polski w okresie sierpień 2020 r. – sierpień 2021 r.3 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 18.10.2021.  

Według danych Eurostatu w sierpniu 2021 r. najwyższe wskaźniki bezrobocia odnotowano 

w Hiszpanii (14,0%), Grecji (13,2%) i we Włoszech (9,3%). Natomiast najniższą stopę 

bezrobocia zarejestrowano w Czechach (2,9%), na Malcie i w Holandii (po 3,2%).  

Polska zajęła w unijnym rankingu 4. miejsce (pozycja bez zmian m/m) (Wykres 9). 

                                                      
3  Dane wyrównane kwartalnie. 
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Wykres 9. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w sierpniu 2021 r. 

 
Źródło: Eurostat, data dostępu 18.10.2021. 

W sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia wśród osób do 25. r.ż. wyniosła 16,2% (spadek o 0,2 p.p. 

m/m) w UE-27 i 16,4% (spadek o 0,3 p.p. m/m) w strefie euro (UE-19). W analizowanym 

okresie najniższe wartości wskaźnika odnotowano w Holandii (7,4%), Niemczech (7,5%) oraz 

Danii (8,4%), a najwyższe – w Hiszpanii (33,0%) i Grecji (30,8%). W Polsce stopa bezrobocia 

wśród młodych ludzi wyniosła 11,2% i była niższa niż miesiąc wcześniej o 0,6 p.p. 

(Wykres 10). 

Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) 

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w sierpniu 2021 r. 

 

 
* brak danych dla Belgii, Chorwacji, Cypru, Rumunii i Słowenii  

** brak danych dla Belgii, Cypru, Słowenii 

Źródło: Eurostat, data dostępu 18.10.2021  
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W sierpniu 2021 r. stopa bezrobocia wśród kobiet w UE-27 wyniosła 7,2% (spadek o 0,1 p.p. 

m/m), a wśród mężczyzn – 6,5% (brak zmian m/m).  

W strefie euro stopa bezrobocia wśród kobiet osiągnęła poziom 7,9% (spadek o 0,2 p.p. 

m/m). Wśród mężczyzn bezrobocie wyniosło 7,1% (brak zmian m/m) (Wykresy 11 i 12). 

Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo 

dla poszczególnych krajów UE w sierpniu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 18.10.2021 

Wykres 12. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo 

dla poszczególnych krajów UE w sierpniu 2021 r. 

 

Źródło: Eurostat, data dostępu 18.10.2021 
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Przegląd badań, analiz oraz trendów na rynkach pracy 
  

Najważniejsze wnioski z badań i raportów4 

• W sierpniu 2021 r. na 50 największych portalach 

rekrutacyjnych pracodawcy w Polsce opublikowali ponad 

323 tys. ofert pracy, czyli o 21,5% więcej niż 

w analogicznym okresie ubiegłego roku.  

• We wrześniu 2021 r. najwyższy wzrost ofert zanotowano dla zawodów HR Business 

Partner, rekruter i specjalista ds. cyberbezpieczeństwa. 

• Wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy jest najczęściej wskazywanym 

powodem zmiany pracy. Kolejną przyczyną jest korzystniejsza forma zatrudnienia, 

a następnie chęć rozwoju zawodowego. Powodem, który odnotował istotny wzrost, 

jest potrzeba zmiany, wynikająca ze zbyt długiego okresu pracy w jednej firmie. 

• Najczęściej wskazywaną przyczyną braku aktywnego poszukiwania pracy jest 

satysfakcja z dotychczasowej. Ankietowani twierdzili również, że nie jest to dobry czas 

na szukanie nowego zatrudnienia i podkreślali, że brak ofert, które spełniałyby ich 

oczekiwania. 

• Poziom satysfakcji z pracy w III kw. 2021 r. zmalał w porównaniu z II kw. 2021 r. 

(73% vs 77% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych z obecnej pracy). 

• Średni czas poszukiwania pracy w III kw. 2021 r. wyniósł 2,6 miesiąca i uległ skróceniu 

względem II kw. 2021 r. (3,1 miesiąca). 

• Na skutek pandemii COVID-19 prawie 70% firm 

wprowadziło rozwiązania w zakresie telepracy dla części lub 

wszystkich swoich pracowników. Większa liczba 

pracowników wykonujących pracę zdalną stała się dla wielu 

firm powodem do zmiany podejścia do zarządzania personelem. W zdecydowanej 

większość firm (61%) skoncentrowano się na tworzeniu środowiska, w którym 

pracownicy mogą autonomicznie wykonywać swoje zadania. 39% firm zarządzało 

personelem poprzez kontrolowanie realizacji powierzonych zadań. 

• Pandemia przyczyniła się do trzech głównych zmian dotyczących czasu pracy w całej 

Unii: szerszego zastosowania form krótszego czasu pracy i urlopów postojowych; 

nałożenia obowiązku pracy zdalnej; odstępstw od przepisów dotyczących czasu pracy 

pracowników wykonujących szczególnie ważne prace (np. pracowników służby 

zdrowia). 

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

stronach niniejszego Raportu. 

Europejski rynek 

pracy 

Polski rynek pracy 

we wrześniu 2021 r. 
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Rynek pracy w Polsce 

Monitor Rynku Pracy (wyniki 45. edycji badania) 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia trendy na rynku pracy z perspektywy pracowników, ich mobilności 

zawodowej oraz rozwoju kariery. Zawiera m.in. informacje na temat rotacji na rynku 

pracy, ryzyka utraty zatrudnienia i szans na znalezienie nowego, głównych motywacji 

do znalezienia nowej pracy, powodach podjęcia pracy zdalnej, skłonności do 

podejmowania pracy w innych regionach kraju niż miejsce zamieszkania, a także 

rekrutacji w mediach społecznościowych. Badanie realizowano w dniach 16-27 sierpnia 

2021 r. na próbie 1000 respondentów w wieku 18-64 lata. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Randstad. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• W III kw. 2021 r. 19% respondentów zadeklarowało, że w ciągu 6 miesięcy 

poprzedzających badanie zmieniło pracodawcę (spadek o 1 p.p. względem 

poprzedniego kwartału), a 18% – że zmieniło stanowisko u swojego pracodawcy 

(analogicznie spadł o 2 p.p.). 

• Najrzadziej pracę zmieniały osoby z regionu wschodniego (15%), badani z najstarszej 

badanej grupy wiekowej – 50-64 lata (7%), a także pracujący na czas nieokreślony (8%). 

• Wyższe wynagrodzenie u nowego pracodawcy jest najczęściej wskazywanym 

powodem zmiany pracy. W stosunku do ubiegłego kwartału nastąpił jednak spadek 

tego wskaźnika – z 45 do 41%. Innym wymienianym powodem jest korzystniejsza 

forma zatrudnienia u nowego pracodawcy (37%). Znaczenie tej motywacji w III kw. br. 

spadło względem poprzedniego kwartału o 3 p.p. (40% vs 37%). Kolejną przyczyną 

zmiany pracy jest chęć rozwoju zawodowego – odsetek osób wskazujących tę 

przyczynę w III kw. również spadł w stosunku do II kw. (39% vs 36%). Powodem, który 

wyraźnie zyskał na znaczeniu, jest potrzeba zmiany związana ze zbyt długim okresem 

zatrudnienia w jednej firmie (wzrost o 16 p.p. – z 12 do 28%). 

• Średni czas poszukiwania pracy w III kw. 2021 r. wyniósł 2,6 miesiąca i uległ skróceniu 

względem II kw. 2021 r. (3,1 miesiąca). 

• Poziom satysfakcji z pracy w III kw. 2021 r. zmalał w relacji do wyniku z II kw. 2021 r. 

(73% vs 77% pracowników jest raczej lub bardzo zadowolonych z pracy). Porównując 

https://f.hubspotusercontent40.net/hubfs/2704296/Monitor%20Rynku%20Pracy%20-%2045%20edycja%20-%20raport-1.pdf?__hstc=174170813.a235792fcdd5c81fa87c2be3685fa577.1630508694298.1632768331784.1633501314945.4&__hssc=174170813.1.1634034971919&__hsfp=3157490511&hsCtaTracking=942625ed-1663-4021-a71a-0100cb01cd32%7C596b96d2-c357-4dae-a360-2b466d49c9c5
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między branżami, największy odsetek zadowolonych respondentów zarejestrowano 

w budownictwie (80%) oraz hotelarstwie i gastronomii (79%). Ze względu na 

zajmowane stanowisko najwyższy odsetek osób usatysfakcjonowanych z pracy 

odnotowano wśród kadry zarządzającej (84%), kierowników średniego szczebla (84%), 

mistrzów (82%) oraz inżynierów (80%). 

• W III kw. 2021 r. aktywnie poszukiwało pracy 11% respondentów wobec 10% kwartał 

wcześniej. Najczęściej były to osoby zatrudnione na umowę na czas określony oraz 

umowę zlecenie/dzieło (po 13%), kadra zarządzająca (14%), pracownicy biurowi lub 

administracyjni (12%) oraz pracujący jako kasjerzy lub sprzedawcy i inżynierowie (po 

10%), a także osoby z administracji publicznej (16%). 

• Najczęściej wskazywaną przyczyną braku aktywnego poszukiwania pracy jest 

satysfakcja z dotychczasowej (46%). 24% badanych wskazuje, że nie jest to dla nich 

dobry czas na szukanie zatrudnienia, a 19% twierdzi, że brakuje ofert pracy, które by 

spełniałyby ich oczekiwania. 

• W III kw. 2021 r. duże obawy o utratę pracy odczuwało 8% ankietowanych osób. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem odsetek ten jest mniejszy o 1 p.p. Dotyczy 

to najbardziej pracowników branży hotelarstwa i gastronomii (13%). Najrzadziej 

na duże ryzyko utraty pracy wskazuje kadra zarządzająca (19%). 

• Odsetek respondentów pozytywnie oceniających szansę na znalezienie nowej pracy tak 

samo dobrej lub lepszej od obecnej w III kw. 2021 r. wyniósł 66% vs 67% kwartał 

wcześniej. W przypadku oceny szans na znalezienie nowej jakiejkolwiek pracy odsetek 

respondentów nastawionych optymistycznie wynosi odpowiednio 85% vs 87%. 

Najgorzej swoje szanse oceniają osoby pracujące w branży edukacyjnej (znalezienie 

pracy tak samo dobrej lub lepszej od obecnej – 63%; jakiejkolwiek pracy – 77%). 

Najbardziej pewni znalezienia nowej pracy są inżynierowie (znalezienie pracy tak samo 

dobrej lub lepszej od obecnej – 85%; jakiejkolwiek pracy – 100%). 

• Poza miejscem zamieszkania pracowało lub pracuje 39% badanych, przy czym 12% 

pracuje tak obecnie, a 27% – w przeszłości. Wśród nigdy niepracujących poza miejscem 

zamieszkania (61%) 28% rozważa taką możliwość. 

• Osoby skłonne do zmiany pracy na całkowicie zdalną w innym rejonie Polski najbardziej 

zachęca do tego kroku: brak konieczności dojazdów – oszczędność czasu i pieniędzy 

(54%), możliwość swobodnego zarządzania czasem pracy (50%), wyższe zarobki niż 

w regionie, w którym mieszkam (32%). 

• Osoby raczej lub w ogóle nieskłonne do zmiany pracy na zdalną w innym rejonie Polski 

wśród powodów zniechęcających ich do tego najczęściej wymieniły trudności 

uzyskania równowaga między domem i pracą (28%), brak bezpośredniego kontaktu 

ze współpracownikami/szefami – lubię kontakt z ludźmi (23%), 21% uważa, że praca 

zdalna nie jest tak efektywna jak stacjonarna. 
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• Ponad połowa badanych posiadających konta w mediach społecznościowych (n=882) 

spotkała się tam z kampanią rekrutacyjną na dowolne stanowisko (53%), przy czym 

najczęściej na Facebooku (46%). Na portalu LinkedIn z taką akcją miało do czynienia 

tylko 13% użytkowników. 

• Na dowolne stanowisko aplikowało przez media społecznościowe 26% osób 

posiadających tam konta. 28% respondentów z tej grupy otrzymało kontakt 

od rekrutera za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

• Profile firm interesujących jako pracodawcy sprawdza w mediach społecznościowych 

niecała połowa (44%) badanych korzystających z mediów 

społecznościowych/posiadający konto. 

GIG on. Nowy Ład na rynku pracy  

Charakterystyka raportu 

Raport jest próbą kompleksowego opisania zjawiska GIGekonomii5 jako coraz bardziej 

rozwijającego się modelu współpracy na polskim rynku, przedstawia jego istotę oraz 

kluczowe przyczyny transformacji na rynku pracy. Szczególną uwagę autorzy raportu 

zwracają na to, w jaki sposób zmiany podatkowe przewidziane w ramach Polskiego 

Ładu wpłyną na opłacalność takiego modelu współpracy. 

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

EY. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Istotą GIGekonomii jest elastyczny model pracy, wykonywanej nierzadko dla więcej niż 

jednego klienta równocześnie. Zadania i projekty realizowane są przez niezależnych 

współpracowników (GIGerów), którzy dostarczają swoje usługi w zależności od potrzeb 

i wymagań. Współpraca polega na wykonywaniu różnorodnych, krótko‑ 

i długoterminowych prac, z których każda może być wynagradzana osobno.  

                                                      
5 GIGekonomia to system pracy, który wyróżniają elastyczne formy zatrudnienia, a także 
elastyczność w zakresie sposobu jej wykonywania. GIGerami są więc z jednej strony osoby 
pracujące tymczasowo, z drugiej – posiadające specjalistyczne umiejętności, np. konsultanci, 
specjaliści, profesjonaliści, samozatrudnieni i niezależni kontraktorzy. 

https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/pl_pl/noindex/2021/ey-raport-gig-on.pdf
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• Społeczność GIGerów tworzą przede wszystkim millenialsi6. Młode generacje Y 

i wchodząca właśnie na rynek pracy generacja Z7, dla których ważne są niezależność, 

elastyczność, możliwość łączenia życia prywatnego z zawodowym oraz chęć szybkiego 

zdobywania różnorodnych doświadczeń, stanowią duże wyzwanie dla 

dotychczasowych modeli biznesowych. Już 42% millenialsów jest freelancerami. Inną, 

mniej oczywistą grupą są osoby w wieku 40+ – doświadczeni eksperci szukający 

nowych i bardziej opłacalnych form współpracy. 

• Do transformacji rynku pracy przyczyniły się m.in. rewolucja technologiczna 

powodująca uelastycznienie struktur zatrudnienia, niesłabnący trend platformizacji, 

dzięki któremu z poziomu aplikacji w każdym miejscu i o każdej porze jesteśmy 

w stanie zaspokoić nasze potrzeby jako konsumenci. Ważnym czynnikiem 

wspierającym proces transformacji są obserwowane w ostatnich latach zmiany 

demograficzne. Nie bez znaczenia pozostają także dwa trendy ekonomiczne. Pierwszy 

z nich to ekonomia współdzielenia (ang. sharing economy), która zmienia nasze 

modele konsumpcyjne i biznesowe – np. nie kupujemy samochodu, a wypożyczamy go, 

czyli korzystamy z usługi carsharing. Drugim trendem, który forsuje upraszczanie 

modeli biznesowych, jest wzrost ofert opartych na abonamencie (subskrypcji, 

np. Spotify, Neflix). 

• Wykonywanie pracy jako niezależny GIGer niesie za sobą odmienny sposób 

opodatkowania takiej działalności oraz jej oskładkowania. Najważniejsze zmiany 

zawarte w Nowym Ładzie, które mogą zainteresować GIGerów, to:  

o niższa stawka ryczałtu PIT (podatek od przychodu): 12% dla branży IT oraz 

14% dla osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów świadczących usługi 

architektoniczne i inżynierskie, usług badań i analiz technicznych oraz w zakresie 

specjalistycznego projektowania; 

o likwidacja zryczałtowanej składki zdrowotnej (proporcjonalna do dochodu) 

i zniesienie możliwości jej odliczenia od PIT; 

o nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% – do 120 tys. zł, i 32% 

– powyżej tej kwoty; 

o stała kwota wolna od podatku podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy 

przedsiębiorców opodatkowanych liniową, 19% stawką podatku). 

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 

                                                      
6 Millenialsi (generacja Y) – pokolenie ludzi urodzonych w okresie 1980-1989. 
7 Generacja Z (zoomerzy) – pokolenie ludzi urodzonych w latach 1990-2010. 
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ogłoszenia opublikowane na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce 

we wrześniu 2021 r. i w tym samym okresie rok wcześniej. 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 

• We wrześniu 2021 r. na 50 największych portalach rekrutacyjnych pracodawcy 

w Polsce opublikowali ponad 323 tys. ofert pracy. To o 21,5% więcej niż 

w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

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

pracy odnotowano w Poznaniu oraz Katowicach (odpowiednio 3,2 tys. i 3,4 tys.). 

Z kolei najwięcej nowych ogłoszeń o pracę opublikowano w Warszawie (41,0 tys.) 

i w Krakowie (20,8 tys.). 

• W 10 największych miastach na 1000 mieszkańców we wrześniu 2021 r. przypadało 

średnio 14,6 oferty pracy wobec 10,4 rok wcześniej.  

• Wzrost liczby r/r nowych ofert pracy widoczny był w zawodach z obszaru HR (rekruter 

+166%, HR Business Partner +131%), IT (specjalista ds. cyberbezpieczeństwa +750%). 

Wśród ofert pracy w zawodach fizycznych najwyższy wzrost r/r zanotowano na 

stanowisku kasjer/sprzedawca (22%). 

• We wrześniu 2021 r. w ogłoszeniach o pracę pracodawcy oferowali średnio 

po 6,5 benefitu vs 6,4 w sierpniu 2021 r. Oferty z września 2020 r. zawierały średnio 

po 6,1 benefitu. 

• Najczęściej wymienianym w ofertach pracy benefitem były różnego rodzaju szkolenia 

(76% w sierpniu vs 72% w sierpniu 2021 r.). 56% opublikowanych ofert pracy zawierało 

obietnicę pakietów medycznych (tyle samo co w sierpniu 2021 r.). We wrześniu br. 

wysokie wynagrodzenie wymieniano w 59% ofert pracy vs 58% miesiąc wcześniej. 

• We wrześniu 2021 r. na jedną ofertę pracy przypadało średnio 5,5 wymagania, czyli 

o 0,1 mniej niż w sierpniu 2021 r. 

• Pracodawcy oczekują od kandydatów przede wszystkim doświadczenia (81%), 

odpowiedniego wykształcenia (50%), dyspozycyjności (36%) oraz znajomości języka 

obcego (34%). 

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2021/10/Rynek-pracy-w-czasie-koronawirusa-we-wrzesniu-2021.pdf
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Potrzeby kompetencyjne w kontekście skutków pandemii koronawirusa 

Charakterystyka raportu 

Raport jest pierwszą edycją opracowania pt. „Potrzeby kompetencyjne w kontekście 

skutków pandemii koronawirusa”. Efektem prac są zbiorcze wyniki z badania 

dotyczącego działań antycovidowych w sektorach: informatyka oraz telekomunikacja 

i cyberbezpieczeństwo, w tym dotyczące potrzeb kompetencyjnym i kwalifikacyjnych 

w firmach teleinformatycznych.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: Polska 

Zasięg geograficzny badania: krajowy 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowa Rada ds. Kompetencji 

Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Najważniejszymi działaniami podjętymi w reakcji na pojawienie się pandemii były: 

aktualizacja polityki cyberbezpieczeństwa (opracowanie i wdrożenie procedur 

cyberbezpieczeństwa dostosowywanych do wymogów sytuacji pandemicznej i jej 

skutków) oraz zwiększenie szybkości reakcji na zmieniające się potrzeby klientów 

i zgłaszane problemy (po 36%). 

• Strategicznymi kierunkami działań dla planów rozwoju firmy są przede wszystkim: 

zapewnienie warunków technicznych do zdalnej obsługi realizowanych zadań oraz 

identyfikacja technologii i rozwiązań z największym potencjałem na przyszłość. 

• Zdecydowana większość respondentów uważa, że pandemia i jej skutki nie zmienią nic 

w aspekcie potrzeb kompetencyjnych w ich firmach w ciągu najbliższych 12 miesięcy. 

• Największe znaczenie mają obecnie kompetencje związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa kanałów komunikacji elektronicznej, tworzeniem, rozwojem 

i zarządzaniem oprogramowaniem oraz instalowaniem, konfigurowaniem, 

administrowaniem i zabezpieczaniem systemów do pracy zdalnej i telekonferencji, 

a także zarządzanie informacją. 

• W perspektywie najbliższych 12 miesięcy najważniejszą kompetencją będzie obsługa 

klienta, w tym również świadczenie usług pomocy technicznej w trybie zdalnym. Należy 

już teraz przeprowadzić plan szkoleń pracowników przygotowujących ich do pracy 

z klientem w trybie zdalnym. 

• Kompetencjami, których znaczenie najbardziej zmaleje w ciągu najbliższych 

12 miesięcy będą: zarządzanie projektami w trybie pracy zdalnej oraz w trybie pracy 

zdalnej i hybrydowej. 

https://srtcb.radasektorowa.pl/images/badania_analizy/pandemiczny_rynek_pracy/raport_zbiorczy.pdf
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• Przedsiębiorcy nie są pewni, jak zmieni się zatrudnienie w ich firmach w ciągu 

najbliższych 12 miesięcy. 

• Zarówno w chwili pojawienia się pandemii, jak i obecnie najważniejszą kwestią dla 

funkcjonowania firm z sektora jest utrzymanie ciągłości działania. Warto rozważyć 

wprowadzenie strategii działania kryzysowego na wypadek pojawienia się kolejnych fal 

pandemii oraz przygotować już teraz możliwe scenariusze działania firmy. 

• Co trzeci badany uważa, że w związku z sytuacją pandemiczną i jej prognozowanymi 

skutkami należy jak najszybciej wprowadzić zmiany w systemie edukacji. Według 

ponad połowy badanych powinno się już teraz aktualizować i dostosowywać programy 

kształcenia na studiach i w szkołach ponadpodstawowych, a także udostępniać środki 

na przekwalifikowanie pracowników i zwiększyć liczbę zdalnych szkoleń i kursów dla 

pracowników w sektorze. 

Europejski i pozaeuropejski rynek pracy  

What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour market 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia zakres przemian europejskiego rynku pracy spowodowanych 

pandemią COVID-19 i związanymi z nią obostrzeniami. Opracowanie skupia się na 

opisie zmian zatrudnienia nie tylko w sektorach, ale także w poszczególnych grupach 

zawodowych. Przeprowadzona analiza ocenia również zakres, w jakim praca zdalna 

posłużyła jako bufor podczas kryzysu, pozwalając zachować miejsca pracy, które 

w przeciwnym razie mogłyby zostać zlikwidowane. Raport bazuje na danych 

kwartalnych EU-LFS, publikowanych przez Eurostat.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: kraje członkowskie UE  

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Eurofound. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• Pandemia COVID-19 doprowadziła do kryzysu społeczno-gospodarczego, który 

początkowo skutkował gwałtownym spadkiem zatrudnienia we wszystkich państwach 

członkowskich. W II kw. 2020 r. w UE było 195,0 mln miejsc pracy, tj. o ponad 5 mln 

mniej niż rok wcześniej (II kw. 2019 r.). W III kw. 2020 r. europejski rynek pracy 

odzyskał prawie 2,3 mln miejsc pracy, a w IV kw. – kolejne 0,5 mln. Na koniec IV kw. 

2020 r. w UE było 197,8 mln miejsc pracy. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21040en.pdf
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• Źródłem zmniejszających się nakładów na pracę nie były jednak spadki zatrudnienia 

w przeliczeniu na etaty, lecz wzrost udziału pracowników na urlopach postojowych – 

o około 2/3 spadła liczba przepracowanych godzin w szczytowym momencie kryzysu. 

• Spadek liczby zatrudnionych był największy wśród młodych pracowników, kobiet 

i nisko opłacanych pracowników w sektorze usług. Były to również grupy pracowników 

najbardziej narażone na urlopy postojowe z powodu pandemii.  

• Pracownicy tymczasowi zostali szczególnie dotknięci przez kryzys. W UE w 2020 r. 

ich liczba zmniejszyła się o 5 p.p. r/r w I kw. (1,2 mln miejsc pracy), o 16 p.p. w II kw. 

(4,2 mln miejsc pracy), o 12 p.p. w III kw. (3,1 mln miejsc pracy) i o 10 p.p. w IV kw. 

(2,5 mln miejsc pracy). Ponadto spadek liczby umów na czas określony w 2020 r. 

odpowiadała za 85% spadku łącznego zatrudnienia w UE. Chociaż nieprzedłużanie 

umów na czas określony jest dobrze znaną reakcją na kryzysy gospodarcze, skala utraty 

miejsc pracy przez pracowników tymczasowych w 2020 r. była bezprecedensowa. 

• Sektory najbardziej dotknięte spadkiem zatrudnienia i przepracowanych godzin to te, 

w których działalność została wstrzymana w wyniku obostrzeń, np. związane 

z zakwaterowaniem i wyżywieniem. Im wyższy udział zatrudnienia w danym kraju 

w takich sektorach, tym większy spadek nakładów pracy. W związku z tym w Grecji, 

Włoszech i Hiszpanii zanotowano największy spadek zatrudnienia i przepracowanych 

godzin.  

• Pandemia COVID-19 miała wpływ na działania restrukturyzacyjne w całej UE. 

Szczególnie widoczne są zmiany w lotnictwie i innych rodzajach działalności 

transportowej, a także w sektorach związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem. 

W niektórych sektorach (np. usługach finansowych) sytuacja spowodowana kryzysem 

przyspieszyła trwającą już transformację i przykładowo digitalizacja działań 

prowadzonych w ramach firm pracujących w tych sektorach weszła w życie szybciej niż 

się spodziewano. 

Adapting business practices to new realities in the middle of a crisis 

Charakterystyka raportu 

Raport przedstawia wyniki Europejskiego badania przedsiębiorstw (European company 

survey, ECS) – przygotowanego i przeprowadzonego pod koniec 2020 r. przez 

Eurofound i Cedefop – które identyfikuje praktyki w miejscu pracy dotyczące 

organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, wykorzystywania umiejętności, 

strategii w zakresie rozwijania umiejętności, cyfryzacji, bezpośredniego uczestnictwa 

pracowników i dialogu społecznego. W niniejszej edycji badano wpływ pandemii 

COVID-19 na przedsiębiorstwa w krajach członkowskich UE. W celu zapewnienia 

porównywalności wyników najnowsze badanie zostało przeprowadzone online z tymi 

samymi ankietowanymi, którzy wzięli udział w badaniu w 2019 r.  
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Informacje ogólne 

Miejsce badania: kraje członkowskie UE 

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Cedefop. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• 9% badanych firm całkowicie wstrzymało swoją działalność z powodu pandemii, 

36% częściowo zawiesiło swoją działalność, a 55% nie zmieniło trybu swojej pracy. 

Najmniej ucierpiały firmy z sektora przemysłu i budownictwa. Do całkowitego lub 

częściowego zamknięcia najczęściej dochodziło wśród przedsiębiorstw z sektora 

handlu, hotelarstwa, transportu a także małych firm (10-49 pracowników). 

• W szczytowym momencie pandemii (kwiecień 2020 r.) prawie 70% firm posiadało 

rozwiązania w zakresie telepracy dla części lub wszystkich swoich pracowników. Rok 

wcześniej (2019 r.) około 65% przedsiębiorstw deklarowało, że ich pracownicy nie 

pracują zdalnie, a posiadanie ponad 20% pracowników pracujących zdalnie było 

zjawiskiem stosunkowo rzadkim. Odsetek firm, w których znaczna część pracowników 

(20% lub więcej) pracowała w formie telepracy, wzrósł prawie trzykrotnie – z 13% 

w 2019 r. do 32% w kwietniu 2020 r.  

• Większość pracodawców (56%) spodziewa się, że w ciągu najbliższych 3 lat odsetek 

telepracowników pozostanie na tym samym poziomie, a 14% oczekuje wzrostu. Wśród 

firm, które spodziewają się, że w porównaniu ze stanem z kwietnia 2020 r. udział 

telepracowników zmniejszy się (30%), połowa wyraża opinię, że udział ten będzie nadal 

wyższy niż w 2019 r.  

• Większa liczba pracowników wykonujących pracę zdalną stała się dla wielu firm 

powodem do zmiany podejścia do zarządzania personelem. Zdecydowana większość 

firm (61%) postanowiła skupić się na tworzeniu środowiska, w którym pracownicy 

mogą autonomicznie wykonywać swoje zadania. Najczęściej większą autonomię mieli 

pracownicy wykonujący pracę zdalną w sektorze usług. Z drugiej strony 39% firm 

zdecydowało się skupić na zarządzaniu personelem poprzez kontrolowanie, czy 

pracownicy wykonują powierzone im zadania – najchętniej skłaniały się ku temu 

przedsiębiorstwa z sektora handlu i hotelarstwa. 

• Pół roku po wybuchu pandemii około 5% firm zgłosiło znaczne zmiany w zakresie 

potrzeb dotyczących wiedzy i umiejętności swoich pracowników, a 69% zadeklarowało 

umiarkowane (30%) lub niewielkie (39%) zmiany w zapotrzebowaniu na umiejętności. 

Około 25% firm nie zgłosiło żadnych potrzeb dotyczących umiejętności i kwalifikacji 

swoich pracowników. Zmiany w zakresie zapotrzebowania na umiejętności były 

najbardziej widoczne w przedsiębiorstwach świadczących usługi finansowe, podczas 

gdy większość firm budowlanych zgłosiła niewielkie zmiany lub nie zgłosiła żadnych. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/6205_en.pdf
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Working time in 2019-2020 

Charakterystyka raportu 

Raport przygotowany przez Eurofound zawiera przegląd najważniejszych rozwiązań 

stosowanych w zakresie czasu pracy w UE w latach 2019 i 2020, obejmujących głównie 

środki przyjęte w związku z pandemią COVID-19. Koncentruje się on na następujących 

aspektach regulacji czasu pracy: (1) ustawowe limity tygodniowego i dziennego czasu 

pracy; (2) średnie zwykłe tygodniowe godziny pracy; (3) uprawnienia do urlopu 

rocznego, określone przez prawo i układy zbiorowe; (4) szacunki dotyczące średniego 

uzgodnionego zbiorowo rocznego czas pracy. Raport opiera się głównie na danych 

dostarczonych przez korespondentów Eurofound dotyczących sytuacji 

w poszczególnych krajach członkowskich.  

Informacje ogólne 

Miejsce badania: kraje członkowskie UE 

Zasięg geograficzny badania: europejski 

Zasięg przedmiotowy: badanie przekrojowe  

Źródło 

Eurofound. Więcej informacji w Raporcie. 

Kluczowe wnioski z badania 

• W latach 2019-2020 (przede wszystkim w związku z pandemią) wprowadzono trzy 

główne zmiany dotyczących czasu pracy w całej UE: 

o wzrost stosowania form krótszego czasu pracy, urlopów postojowych itp.: 

korzystając z doświadczeń kryzysu gospodarczego w 2018 r. wszystkie kraje UE 

wprowadziły na szerszą skalę różne formy skróconego czasu pracy, urlopu 

postojowego lub tymczasowych subsydiów płacowych. Podczas pierwszej fali 

pandemii, w okresie od marca do września 2020 r., z takich środków skorzystało 

blisko 4 mln pracodawców i ponad 40 mln pracowników w UE. Dla porównania, 

w szczytowym momencie kryzysu gospodarczego w 2009 r. z takich rozwiązań 

skorzystało mniej niż 1,8 mln pracowników; 

o zwiększenie wymiaru pracy zdalnej: w celu zminimalizowania kontaktów 

międzyludzkich i tym samym ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa większość 

krajów członkowskich zachęcała do pracy zdalnej, a niektóre państwa wręcz 

wprowadziły obowiązek tego rodzaju pracy lub zezwoliły pracodawcom 

jednostronnie narzucić takie regulacje. Przykładowo w Hiszpanii przyjęto nowe 

rozporządzenie w sprawie pracy zdalnej Royal Decree-Law 28/2020. Powstało ono 

w wyniku trójstronnego dialogu społecznego i zostało przyjęte we wrześniu 2020 r. 

Rozporządzenie przyznaje pracownikom zdalnym takie same prawa jak tym, którzy 

wykonują swoje czynności na terenie przedsiębiorstwa. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21038en.pdf
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o tymczasowe odstępstwa od przepisów dotyczących czasu pracy w usługach 

szczególnie potrzebnych w czasie pandemii: w przypadku pracowników 

świadczących pracę w sektorach kluczowych, którzy musieli wykonywać swoje 

zadania w miejscu pracy, tymczasowe regulacje wprowadzone podczas pandemii – 

często w ramach przepisów o stanie wyjątkowym – doprowadziły do ograniczenia 

lub odstępstwa od praw pracowniczych, w tym w odniesieniu do godzin pracy, 

odpoczynku i urlopów. Wydłużone godziny pracy, a także ograniczenie lub 

czasowe wstrzymanie urlopów wypoczynkowych stosowano przede wszystkim 

w sektorze zdrowia, opieki, transportu i logistyki. 

• W 2020 r. średni tygodniowy wymiar czasu pracy w całej UE wynosił 39,7 godziny. 

Najdłuższy średni czas pracy odnotowano na Malcie (41,2 godziny), a najkrótszy 

w Danii (37,6 godziny). W Polsce średnia tygodniowa liczba godzin spędzonych w pracy 

wyniosła 40,6. W Unii we wszystkich przeanalizowanych sektorach wspólnie 

uzgodniony w drodze układów zbiorowych tygodniowy wymiar czasu pracy był 

najkrótszy w administracji publicznej (38 godzin), a najdłuższy w transporcie 

(39,2 godziny). 

• Zgodnie z unijnym prawem minimalny czas płatnego urlopu w Unii wynosi 20 dni. 

W 2020 r. niektóre państwa członkowskie, na mocy przepisów lub układów 

zbiorowych, zwiększyły to minimalne uprawnienie, w wyniku czego średni roczny 

płatny urlop w UE-27 w pierwszym roku pandemii COVID-19 wynosił 24,5 dnia – od 

20 dni w Polsce, Belgii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Irlandii, Słowenii, na Węgrzech, Litwie 

i Łotwie do 30 dni w Danii i Niemczech. 
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Teksty alternatywne 

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

2021 r. 

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

Miesiąc/rok Stopa bezrobocia 

rejestrowanego w Polsce 

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% 

08/2021 5,8% 

09/2021 5,6% 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

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

<powrót> 
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Wykres 2. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu miesiąca 
w Polsce wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r. (tys.) 

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

Miesiąc/rok Liczba bezrobotnych 

zarejestrowanych 

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 974,9 

08/2021* 960,8 

09/2021 936,0 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bieżących danych MRiPS. 

<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 

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 529,1 445,8 

08/2021* 525,4 435,4 

09/2021 508,7 427,3 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

<powrót> 
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Wykres 4. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej w Polsce  
w okresie wrzesień 2020 r. – wrzesień 2021 r. 

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

Miesiąc/rok Liczba wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej 

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* 122 422 

08/2021 116 614 

09/2021 121 934 

* dane zostały uaktualnione w stosunku do wcześniej opublikowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

<powrót> 
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Wykres 5. Liczba wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych 
we wrześniu 2021 r. według województw 

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

Województwo Liczba wolnych miejsc pracy 

i aktywizacji zawodowej 

śląskie 15 490  

mazowieckie 15 390  

łódzkie 13 203 

dolnośląskie 10 675 

wielkopolskie  9 485 

małopolskie 8 242 

pomorskie 7 944 

zachodniopomorskie 7 800 

kujawsko-pomorskie 6 462 

podkarpackie 5 125 

lubuskie 5 106 

warmińsko-mazurskie 5 071 

lubelskie 4 114 

opolskie 2 971  

świętokrzyskie 2 508 

podlaskie 2 348 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych MRiPS. 

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

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

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

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne 

zatrudnienie w sektorze 

przedsiębiorstw (w tys.) 

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 

08/2021 6352,0 

09/2021 6347,2 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót> 
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Wykres 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw  

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

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

Miesiąc/rok Przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie (brutto) 

w sektorze przedsiębiorstw (zł) 

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 

08/2021 5843,75 

09/2021 5841,16 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

<powrót>  
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Wykres 8. Stopa bezrobocia wyrównana sezonowo dla całej Unii Europejskiej (UE-27), 

krajów strefy euro (UE-19) i Polski8 

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

Miesiąc / rok Polska UE-27 UE-19 

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% 

06/2021 3,6% 7,1% 7,7% 

07/2021 3,4% 6,9% 7,6% 

08/2021 3,4% 6,8% 7,5% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 

  

                                                      
8 Dane wyrównane kwartalnie. 
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Wykres 9. Stopa bezrobocia w krajach UE-27 w sierpniu 2021 r. 

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

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy 2,9% 

Malta 3,2% 

Holandia 3,2% 

Polska 3,4% 

Niemcy 3,6% 

Słowenia 3,9% 

Węgry 4,2% 

Dania 4,4% 

Cypr 4,4% 

Rumunia 5,2% 

Luksemburg 5,5% 

Bułgaria 5,6% 

Austria 6,1% 

Estonia 6,2% 

Belgia 6,4% 

Irlandia 6,4% 

Portugalia 6,4% 

Słowacja 6,5% 

UE-27 6,8% 

Łotwa 7,1% 

Litwa 7,2% 

UE-19 7,5% 

Chorwacja 7,6% 

Finlandia  7,8% 

Francja 8,0% 

Szwecja 8,9% 

Włochy 9,3% 

Grecja 13,2% 

Hiszpania 14,0% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót>  
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Wykres 10. Stopa bezrobocia wśród młodych osób (poniżej 25. r.ż.) w poszczególnych 

krajach UE w sierpniu 2021 r. 

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

Kraj  Stopa bezrobocia 

Holandia 7,4% 

Niemcy 7,5% 

Dania 8,4% 

Czechy 8,8% 

Malta 10,8% 

Polska 11,2% 

Austria 11,6% 

Łotwa 12,8% 

Węgry 15,8% 

UE-28 16,2% 

Luksemburg 16,4% 

UE-19 16,4% 

Bułgaria 16,7% 

Irlandia 16,9% 

Słowacja 17,2% 

Finlandia 17,4% 

Estonia 19,2% 

Litwa 19,5% 

Francja 19,9% 

Portugalia 22,6% 

Szwecja 24,4% 

Włochy 27,3% 

Grecja 30,8% 

Hiszpania 33,0% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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Wykres 11. Stopa bezrobocia wśród kobiet wyrównana sezonowo dla poszczególnych krajów 

UE-27 w sierpniu 2021 r. 

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

Kraj  Stopa bezrobocia 

Malta 2,4% 

Niemcy 3,2% 

Holandia 3,4% 

Polska 3,4% 

Czechy 3,7% 

Węgry 4,3% 

Słowenia 4,7% 

Dania 4,7% 

Rumunia 4,8% 

Cypr 5,0% 

Łotwa 5,7% 

Austria 5,8% 

Estonia 5,8% 

Bułgaria 5,9% 

Luksemburg 6,0% 

Irlandia 6,4% 

Belgia 6,5% 

Słowacja 6,5% 

Litwa 6,9% 

Portugalia 7,1% 

Finlandia  7,1% 

UE-27 7,2% 

Chorwacja 7,8% 

Francja 7,8% 

UE-19 7,9% 

Szwecja 9,0% 

Włochy 10,7% 

Grecja 15,1% 

Hiszpania 16,2% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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Wykres 12. Stopa bezrobocia wśród mężczyzn wyrównana sezonowo dla poszczególnych 

krajów UE-27 w sierpniu 2021 r. 

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

Kraj  Stopa bezrobocia 

Czechy  2,3% 

Holandia 3,0% 

Słowenia 3,3% 

Polska 3,4% 

Malta 3,8% 

Niemcy 3,9% 

 Cypr 3,9% 

 Dania 4,1% 

Węgry 4,2% 

 Luksemburg 5,0% 

Bułgaria 5,4% 

 Rumunia 5,5% 

 Portugalia 5,6% 

 Belgia 6,2% 

Austria 6,3% 

 Irlandia 6,4% 

Słowacja 6,4% 

UE-27 6,5% 

Estonia 6,6% 

UE-19 7,1% 

 Chorwacja 7,4% 

Litwa 7,6% 

Francja 8,1% 

Włochy 8,3% 

Finlandia 8,4% 

Łotwa 8,5% 

Szwecja 8,9% 

Grecja 11,7% 

Hiszpania 11,9% 

Źródło: Eurostat. 

<powrót> 
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