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Sytuacja na rynku pracy w 2020 r.  

1. Stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba bezrobotnych.  

Według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Technologii 

stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w grudniu 2020 r. 

6,2%. Oznacza to, że w porównaniu do listopada 2020 r. nastą-

pił wzrost tego wskaźnika o 0,1 punktu procentowego. Stopa 

bezrobocia w listopadzie według metodologii Eurostatu wyniosła 

3,3% wobec 3,4%. w październiku (Eurostat nie podał jeszcze 

danych za grudzień). Z danych Ministerstwa wynika, że liczba 

bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln 

osób i - w porównaniu do końca listopada 2020 roku wzrosła o 

21,1 tys. osób, czyli o 2,1%. W analogicznym okresie 2019 r. 

poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. 

osób, tj. o 2,0%.  

2. Liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 

Dane na temat liczby zgłoszonych w urzędach pracy wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej potwierdzają, że kryzys 

spowodowany pandemią odbił się negatywnie na rynku pracy. 

Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy w listo-

padzie 2020 roku wzrosła w stosunku do poprzednich miesięcy i 

wyniosła 7 osób. Dane dotyczące bezrobocia również nie napa-

wają optymizmem – w listopadzie liczba bezrobotnych wzrosła o 

7,3 tys. w stosunku do października (GUS nie podał jeszcze 

danych za grudzień). W marcu 2020 roku do urzędów pracy 

zgłoszono 77,6 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodo-

wej, tj. o 39,8% mniej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych 

przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 5 osób. Najgorsze 

nastąpiło jednak w kwietniu, który uznać można za okres zapa-

ści pod względem liczby zgłoszonych ofert pracy. Do urzędów 

pracy zgłoszono tylko 58,2 tys. wolnych miejsc pracy i aktywiza-

cji zawodowej, tj. o 51% mniej niż przed rokiem. Liczba bezro-

botnych przypadających na 1 ofertę pracy wyniosła 9 osób.  

W listopadzie sytuacja przedstawiała się mniej korzystnie niż w 

październiku. Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę 

pracy wyniosła 7 osób wobec 6 osób w okresie lipiec-

październik. Do urzędów pracy zgłoszono 81,7 tys. wolnych 

miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, tj. o 9,2 tys. ofert (o 

10,1%) mniej niż przed rokiem.  

3. Liczba pracujących i przeciętne zatrudnienie.  

Liczba pracujących (dane dotyczą podmiotów o liczbie pracują-

cych 10 i więcej osób oraz jednostek sfery budżetowej) w trze-

cim kwartale 2020 r. wyniosła 9580,6 tys. co oznacza spadek o 

0,7% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Ozna-

cza to, że pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku liczba pracu-

jących w wyżej wymienionych podmiotach była o ok. 70 tys. 

niższa niż przed pandemią pod koniec trzeciego kwartału 2019 

roku. Liczba pracujących w trzecim kwartale 2020 roku nie-

znacznie wzrosła z kolei w stosunku do drugiego kwartału (o 2 

tys.). W statystyce wynagrodzeń stosowane jest również pojęcie 

przeciętne zatrudnienie podawane w etatach. Wyraża ono śred-

nią wielkość zatrudnienia obliczoną dla badanego okresu na 

podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. GUS podał info-

maję na temat przeciętnego zatrudnienia w Polsce w pierw-

szych trzech kwartałach 2020 r. Z podanych informacji wynika, 

że pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku  Cd str nr 2 

Posiedzenie GKŚS 

28 stycznia 2021r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych na 

posiedzeniu rozpatrzyła i przyjęła oferty na świadczenia tury-

styczno-rekreacyjne, o których mowa w § 13 Regulaminu ZFŚS 

w ArcelorMittal Poland S.A. w 2021 r. Oferty te na bieżąco 

umieszczane są na stronach internetowych firm obsługujących 

ZFŚS, w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland: 

Hut-Pus S.A.: http://hpturystyka.pl/kategoria/swiadczenia-

turstyczno-rekreacyjne-wyjazdowe-oraz-zajecia-rekreacyjne-

arcelormittal/ 

Sanpro Synergy Sp. z o.o.: https://zfss.bppartner.com.pl/

index.php/arcelormittal/swiadczenia-turystyczno-rekreacyjne 

Przypominamy, że świadczenia mogą być realizowane w formie 

kilkudniowych wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni 

pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych). Do korzystania ze 

świadczenia turystyczno-rekreacyjnego są: pracownicy aktual-

nie wykonujący pracę w szczególnych warunkach (lub w warun-

kach o szczególnym charakterze), w sposób ciągły od co naj-

mniej 60 miesięcy przed złożeniem wniosku (kryterium dot. 60 

miesięcy jest liczone z uwzględnieniem absencji chorobowej 

pracownika) Uwzględnia się również pracę w ty warunkach u 

innego pracodawcy; pracownicy, którzy przepracowali w szcze-

gólnych warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakte-

rze) co najmniej 15 lat (kryterium dot. 15 lat jest liczone z 

uwzględnieniem pracy w tych warunkach u innego pracodawcy); 

pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają orze-

czenie o stopniu niepełnosprawności. 

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2021 roku z dwóch 

świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu 

na czas jego trwania). Do naliczania dofinansowania w 2021 r. 

ustala się maksymalną kwotę w wysokości:  

- 162,00 zł / dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów tury-

stycznych, 

- 500,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w 

przypadku zajęć rekreacyjnych. 

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów turystycz-

nych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej 

w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za pośrednictwem tej 

właściwej dla jego obsługi socjalnej. 

W przypadku zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik może 

skorzystać tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi socjal-

nej. Firmami obsługującymi Fundusz na rzecz osób uprawnio-

nych do świadczeń z ZFŚS są: 

- Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych 

kadrowo w Krakowie, 

- Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników ob-

sługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Cho-

rzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach. 

Pracownik, którego miejsce obsługi kadrowej jest inne niż miej-

sce pracy lub zamieszkania, może wybrać dogodną dla siebie 

lokalizację obsługi socjalnej. Informacja o aktualnym miejscu 

obsługi znajduje się na pasku z wynagrodzenia (str. 2 – lokaliza-

cja) oraz w aplikacji HRapka (Mój profil -> zatrudnienie -> infor-

macje organizacyjne).     Biuro HR 
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Cd ze str nr 1… przeciętne zatrudnienie w Polsce w całej gospo-

darce wyniosło 9 050,5 tys. Oznacza to, że pod koniec trzecie-

go kwartału 2020 roku liczba etatów była o 190,8 tys. niższa w 

stosunku do IV kwartału 2020 r. Przeciętne zatrudnienie w trze-

cim kwartale 2020 roku nieznacznie wzrosło z kolei w stosunku 

do drugiego kwartału (o 25,5 tys.).  

4. Współczynnik aktywności zawodowej.  

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentują-

cego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne 

zawodowo stanowiły w II kwartale 2020 r. 55,5% ludności w 

wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zmniejszył się zarówno w 

porównaniu z I kwartałem 2020 r., jak i w odniesieniu do II 

kwartału 2019 r. (o 0,5 p. proc. oraz 0,7 p proc.).  

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentują-

cego dane przeciętne dla kwartału wskazują, że osoby aktywne 

zawodowo stanowiły w III kwartale 2020 r. 56,4% ludności w 

wieku 15 lat i więcej. Wskaźnik ten zwiększył się w porówna-

niu z II kwartałem 2020 r. o 0,9 p. proc., ale obniżył się nie-

znacznie w odniesieniu do III kwartału 2019 r. o 0,3 p. proc.  

5. Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia.  

Od lat wysoki pozostawał stopień terytorialnego zróżnicowania 

bezrobocia w Polsce. To wynik nierównomiernego rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego kraju. Wzrost stopy bezrobocia w grud-

niu 2020 roku w porównaniu do stanu z końca listopada 2020 

roku wystąpił w 14 województwach. W województwie małopol-

skim i wielkopolskim wskaźnik pozostał na tym samym pozio-

mie, jak w końcu listopada 2020 r. Najwyższa stopa bezrobocia 

została odnotowana w województwie warmińsko-mazurskim 

(10,1%), a najniższa w woj. wielkopolskim (3,7%).  

6. Zwolnienia grupowe.  

Od marca do czerwca mieliśmy do czynienia z tendencją wzro-

stową liczby osób zwolnionych w zwolnieniach grupowych. W 

czerwcu zwolniono w ramach zwolnień grupowych 4 014 osób – 

najwięcej w okresie od marca do października 2020 r. W lipcu w 

ramach zwolnień grupowych zwolniono niemal połowę mniej 

osób niż w czerwcu, z kolei w sierpniu i we wrześniu liczba osób 

tracących zatrudnienie w ramach zwolnień grupowych zaczęła 

rosnąć. W październiku ta liczba była niższa niż we wrześniu, 

lecz w listopadzie znów wzrosła. W listopadzie w ramach zwol-

nień grupowych zwolniono 2 142 osób. W grudniu 2020 roku 

skala zwolnień grupowych najprawdopodobniej nie przekroczyła 

2 tys. osób a więc była niższa niż w listopadzie 2020 r., lecz 

brak jeszcze dokładnych danych, gdyż z trzech Wojewódzkich 

Urzędów Pracy brak jeszcze informacji na ten temat.  

7. Liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.  

Od marca aż do września 2020 roku miał miejsce trend spadko-

wy liczby osób ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu w Polsce. Trend ten nieznacznie odwrócił się w 

październiku 2020 r. Odnotowano wówczas wzrost liczby ubez-

pieczonych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu o 59,2 

tys., a w grudniu w stosunku do października liczba ubezpieczo-

nych ponownie wzrosła, tym razem o 116,6 tys. (ZUS nie opu-

blikował jeszcze danych za grudzień).  

 

Decyzja Sztabu Kryzysowego AMP SA w sprawie wyjazdu  

i powrotu z zagranicy 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 

2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystą-

pieniem stanu epidemii, a także biorąc pod uwagę sytuację epi-

demiologiczną w kraju, rekomendujemy, by z tego typu wyjaz-

dów na tę chwilę zrezygnować. Jeśli jednak Państwo się na nie 

zdecydują, prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, 

obowiązujących w danym kraju. 

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, przed powrotem do Polski 

prosimy o wykonanie testu na obecność wirusa COVID-19 i po-

informowanie straży granicznej o wyniku. Pozwoli to Państwu 

uniknąć kwarantanny. 

Podczas pobytu za graniczą, czy też urlopu pamiętajcie Pań-

stwo o konieczności stosowania środków profilaktycznych, ta-

kich jak maseczki, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu spo-

łecznego. Nadal żyjemy w stanie epidemii, który nie znika z mo-

mentem rozpoczęcia urlopu. 

Przed wyjazdem za granicę zapoznajcie się z zasadami obowią-

zującymi w danym kraju. Informacje dostępne są na stronie Mi-

nisterstwa Spraw Zagranicznych (https://www.gov.pl/web/

dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych).  

Od wielu miesięcy wszyscy wspólnie podejmujemy wysiłek, że-

by przestrzegać obowiązujących procedur i zapewnić bezpie-

czeństwo sobie oraz naszym koleżankom i kolegom z pracy. 

Przynosi to efekty w postaci stale zmniejszającej się liczby ak-

tywnych przypadków COVID-19 w naszej firmie, a także mini-

malnego lub wręcz zerowego wzrostu nowych zachorowań. Nie 

zmarnujmy tego, co wspólnie wypracowaliśmy przez tak wiele 

miesięcy.                          Czesław Sikorski - szef sztabu kryzysowego 

 

Z prasy: ArcelorMittal podaje wyniki finansowe za czwarty 

kwartał 2020 i za dwanaście miesięcy 2020 roku Pomimo 

wymagającego otoczenia rynkowego, które spowodowało spa-

dek wysyłek stali w 2020 r. o 18.2% i stratę netto w wysokości 

0.7 mld USD, Przychody operacyjne w 2020 r. wyniosły 2.1 

mld USD w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 0.6 

mld USD w 2019 r. EBITDA w wysokości 4.3 mld USD w 2020 r. 

i EBITDA w 4Q 2020 r. w wysokości 1.7 mld USD • 4Q 2020 r. 

skorygowana strata netto w 4Q 2020 wyniosła 0.2 mld USD w 

porównaniu do skorygowanej straty netto w wysokości 0.2 mld 

USD w 3Q 2020 r. • Spółka zakończyła rok z długiem brutto w 

wysokości 12.3 mld USD oraz długiem netto 6.4 mld USD. Spół-

ka zmieniła konfigurację zakładów w Ameryce Północnej po-

przez sprzedaż ArcelorMittal USA firmie Cleveland Cliffs, co 

pozwoliło na uwolnienie wartości ekonomicznej i znaczące 

zmniejszenie zobowiązań. Spółka wzmocniła swoją obecność w 

Europie dzięki inwestycji włoskiego rządu w ArcelorMittal Italia. 

Rozwój strategiczny: Spółka jest skupiona na naturalnym 

wzroście, poprawie kosztów, rozwijaniu oferty produktów i pro-

jektach zwiększania marży na rynkach rozwijających się, w tym: 

projekcie budowy walcowni gorącej w Meksyku (planowane za-

kończenie w 2021 roku); projekcie kompleksu walcowni zimnej 

w Brazylii (ponownie rozpoczęty, uruchomienie planowane na 

2023 rok) oraz II etapie rozbudowy oddziału w Liberii 

(planowany na 4Q 2023) Poprawa w wysyłkach stali: poprawa 

popytu na stal, prognozowany wzrost w 2021 od +4.5% do 

+5.5% w porównaniu do roku 2020); przewidywany jest wzrost 

wysyłek stali licząc rok do roku (na podstawie dostosowanego 

zakresu, tj. wyłączając wpływ sprzedaży ArcelorMittal USA i 

dekonsolidacji ArcelorMittal Italia (oczekiwane w 1Q 2021)). 

 

UWAGA!!!  24.02 2021 roku (środa) z wykorzystaniem komunikato-

ra elektronicznego odbędzie się posiedzenie Zarządu Związku. Go-

dzina oraz „link” do spotkania zostanie przesłany pocztą elektro-

niczną. Próbne spotkanie odbędzie się 23.02.2021 r o godz. 9.00 

(link do próbnego spotkania zostanie wysłany 22.02.2021r) 
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