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Raport:  

Sytuacja na rynku pracy w listopadzie i grudniu 2021 r. 

 

Streszczenie 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu 2021 r. wyniosła 5,4%, co oznacza, 

że w stosunku do poprzedniego miesiąca pozostała bez zmian. 

 Stopa bezrobocia w Polsce Wschodniej (w województwie warmińsko-

mazurskim, podlaskim, lubelskim i podkarpackim) od lat jest wyższa niż 

w pozostałej części kraju. W województwie warmińsko-mazurskim od lat jest 

najwyższa, w grudniu 2021 r. wyniosła aż 8,6%. 

 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w grudniu 2021 r. 

wyniosła 895,7 tys. W porównaniu do stanu z końca listopada 2021 r. liczba ta 

zmniejszyła się zatem o 3,1 tys. osób.  

 Według Eurostatu, poziom bezrobocia w Polsce jest na niższym poziomie niż 

wynosi unijna średnia (6,5%) i średnia dla krajów strefy euro, która wynosi 7,2%. 

Eurostat podaje, że w listopadzie ubiegłego roku najniższą stopę bezrobocia 

odnotowano w Czechach (2,2%) i w Holandii (2,7%). Polska znajduje się na 

trzeciej pozycji ze stopą bezrobocia wynoszącą wedle metodologii 

Eurostatu 3%. 

 W listopadzie 2021 r. w ramach zwolnień grupowych zwolniono 1385 osób 

(niemal dwukrotnie więcej niż w październiku), a od stycznia do listopada 

2021 r. zwolniono łącznie 15 181 osób w ramach zwolnień grupowych. 

 W listopadzie 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu wyniosła 16 962 tys. ubezpieczonych, a więc 7,5 tys. więcej niż 

w poprzednim miesiącu. Od czerwca 2021 r. ma miejsce wyraźna 

tendencja wzrostowa liczby osób podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. 



 Jak podaje ZUS jeszcze nigdy nie było w Polsce tak wielu ubezpieczonych 

cudzoziemców, jak obecnie. Na koniec listopada było ich 888,4 tys. Dla 

porównania, jeszcze w lutym 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, liczba 

cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS nieznacznie przekraczała 

688 tys. Największy wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców dotyczy 

obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji. Ukraińcy stanowią 72,7%. wszystkich 

obcokrajowców ubezpieczonych w ZUS. 

 Liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 17 203 tys.  

 Liczba osób biernych zawodowo wynosi 12 651 tys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba bezrobotnych 

Szacowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej stopa bezrobocia 

rejestrowanego wyniosła w grudniu 2021 r. 5,4%, czyli bez zmian w stosunku do 

listopada 2021 r. Szacowana przez Ministerstwo iczba bezrobotnych wyniosła 895,7 

tys. w grudniu 2021 roku., tj. 3,1 tys. mniej niż w końcu listopada 2021 r.  

 

Stopa bezrobocia była najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie 

wyniosła 8,6%.  

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Zwolnienia grupowe 

 

Od stycznia do listopada 2021 r. w wyniku zwolnień grupowych zwolniono 15 181 

osób. W tym okresie brak wyraźnego trendu w zakresie przeprowadzania zwolnień 

grupowych. W listopadzie br. w ramach zwolnień grupowych zwolniono 1385 osób 

(niemal dwukrotnie więcej niż w październiku). W marcu zwolniono w tym trybie 2271 

6,5 % 6,5 % 6,4 % 6,3 % 6,1 % 5,9 % 5,8 % 5,8 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 5,4 %

Stopa bezrobocia rejestrowanego 
w 2021 r.

1090,4 tys1099,5tys.1078,4 tys.1053,8 tys.1026,7 tys.
993,4 tys. 974,9 tys. 960,8 tys. 936 tys. 910,9 tys. 896,8 tys. 895,7 tys.

Liczba bezrobotnych w 2021 r.



osób – najwięcej w okresie od stycznia do października 2021 r., natomiast w sierpniu 

zwolniono 1499 osób, a więc o 416 mniej niż w lipcu. 

 

 

 

3. Liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu 

 

W listopadzie 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu 

zdrowotnemu wyniosła 16 962 tys. ubezpieczonych, a więc 7,5 tys. więcej niż w 

poprzednim miesiącu.  

 

Od stycznia do maja 2021 r. miał miejsce trend spadkowy liczby osób ubezpieczonych 

podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Trend ten załamał się w 

czerwcu, lecz w lipcu i sierpniu ponownie nastąpił wzrost. W czerwcu 2021 r. liczba 

ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu wyniosła 16 760,5 tys. 

ubezpieczonych, a więc był to poziom zbliżony do kwietnia br., z kolei w sierpniu 

osiągnęła poziom najwyższy od początku 2021 r. 
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4. Liczba cudzoziemców podlegających ubezpieczeniom społecznym. 

 

Jak podaje ZUS nigdy jeszcze nie było w Polsce tak wielu ubezpieczonych 

cudzoziemców, jak obecnie. Na koniec listopada było ich 888,4 tys. Dla porównania, 

jeszcze w lutym 2020 roku, tuż przed wybuchem pandemii, liczba cudzoziemców 

zgłoszonych do ubezpieczenia w ZUS nieznacznie przekraczała 688 tys. Największy 

wzrost dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi i Gruzji.  
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5. Liczba osób aktywnych i biernych zawodowo.  

 

W raporcie pt. Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2021 roku GUS podaje, że 

w II kwartale 2021 r. liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 

17203 tys. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 

12651 tys. W porównaniu z I kw. br. liczba osób aktywnych zawodowo zwiększyła 

się o 83 tys., tj. o 0,5%, a biernych zawodowo zmniejszyła o 127 tys., tj. o 1,0%.  

Udział osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie osób w wieku 15–89 lat był wyższy 

wśród mężczyzn i wyniósł w II kwartale 2021 r. 65,8%, natomiast w populacji kobiet 

odsetek ten kształtował się na poziomie 50,1% (odpowiednie wartości dla osób w 

wieku produkcyjnym to 82,8% oraz 75,1%). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców 

miast oraz mieszkańców wsi wynosiły odpowiednio: 58,0% i 57,0% (w wieku 

produkcyjnym: 81,8% i 75,6%). 

 

 

Źródło: Raport pt. Informacja o rynku pracy w drugim kwartale 2021 roku, GUS. 
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