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Raport:  

Sytuacja na rynku pracy w marcu 2021 r. 

 

Streszczenie 

 

 Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w marcu 2021 r. 6,4%. Oznacza to spadek 

o jeden punkt procentowy w stosunku do lutego br. 

 Liczba bezrobotnych wyniosła w marcu 2021 r. 1 078,4 tys. 

 W styczniu 2021 roku w ramach zwolnień grupowych zwolniono 1978 osób. W lutym 

zwolniono 677 osób, a w marcu aż 2271. 

 Najwyższy poziom bezrobocia w marcu 2021 r. wystąpił w województwie warmińsko-

mazurskim osiągając poziom 10,5%. 

 Na terenie kraju są powiaty, w których bezrobocie przekracza 18%: w powiecie 

szydłowieckim 24,4%, kętrzyńskim 19,7%, braniewskim 19,4%, białogardzkim 

18,6%. 

 W marcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 115 451 wolnych miejsc pracy i 

miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,1 tys. (9,6%)  więcej niż w lutym 2021 r., gdy 

liczba ta wyniosła 105 355. 

 W marcu 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu 

wyniosła 16 748, 9 tys. ubezpieczonych, a więc więcej o 31,8 tys. osób niż w lutym, 

gdy liczba ta wyniosła 16 717,1 tys.  

 Liczba osób aktywnych zawodowo wynosi 17 086 tys. 

 Liczba osób biernych zawodowo została oszacowana na 13 170 tys.  

 

 

 

 



1. Stopa bezrobocia rejestrowanego i liczba bezrobotnych 

Szacowana przez Główny Urząd Statystyzny stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w 

marcu 2021 roku 6,4% i była o 1 punkt procentowy niższa niż w marcu 2020 r. Szacowana 

przez GUS liczba bezrobotnych wyniosła 1 078,4 tys. w marcu 2021 roku. tj. o 169 tys. 

więcej niż w końcu marca 2020 r., gdy liczba bezrobotnych wyniosła 909,4 tys. osób.  
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2. Zwolnienia grupowe 

  

Od marca do czerwca 2020 r. mieliśmy do czynienia z tendencją wzrostową 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 i 

grudniu znów wzrosła. W styczniu 2021 roku tendencja wzrostowa liczby zwolnień grupowych 

została załamana - w ramach zwolnień grupowych zwolniono 1978 osób. W lutym zwolniono 

677 osób, a w marcu 2271.  

 

Największe zwolnienia grupowe nastąpiły w następujących sektorach: przetwórstwo 

przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa. 

 

 

 

3. Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia 

 

Najwyższy poziom bezrobocia w lutym 2021 roku wystąpił w województwie warmińsko-

mazurskim (10,5%), a najniższy w województwie wielkopolskim (4,0%). Na terenie kraju są 
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powiaty, w których bezrobocie przekracza 18%: w powiecie szydłowieckim 24,4%, 

kętrzyńskim 19,7%, braniewskim 19,4%, białogardzkim 18,6%. 

 

4. Liczba zgłoszonych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej 

 

W marcu 2020 roku do urzędów pracy zgłoszono 77,6 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji 

zawodowej.  W listopadzie sytuacja przedstawiała się mniej korzystnie niż w październiku. Do 

urzędów pracy zgłoszono 81,7 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. W styczniu 

2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 101 440 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, 

a więc 20 140 więcej niż w grudniu 2020 roku. W marcu br. pracodawcy zgłosili do urzędów 

pracy 115 451 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej tj. o 10,1 tys. 

(9,6%)  więcej niż w lutym 2021 r., gdy liczba ta wyniosła 105 355. 

 

 

 

5. Liczba osób podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu 

 

Od marca aż do września 2020 roku miał miejsce trend spadkowy liczby osób ubezpieczonych 

podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Trend ten odwrócił się w październiku 

2020 r. i do końca roku liczba ubezpieczonych nieznacznie wzrastała wynosząc w grudniu 2020 

roku 16 680,1 ubezpieczonych. W marcu 2021 r. liczba ubezpieczonych podlegających 
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ubezpieczeniu zdrowotnemu wyniosła 16 748,9 tys. ubezpieczonych, a więc więcej o 31,8 tys. 

osób niż w lutym, gdy liczba ta wyniosła 16 717,1 tys.  

 

 

 

6. Liczba pracujących i przeciętne zatrudnienie 

 

Liczba pracujących (dane dotyczą podmiotów o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz 

jednostek sfery budżetowej) w trzecim kwartale 2020 r. wyniosła 9580,6 tys. co oznacza 

spadek o 0,7% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. Oznacza to, że pod 

koniec trzeciego kwartału 2020 roku liczba pracujących 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 nieznacznie wzrosła z kolei w stosunku do drugiego 

kwartału (o 2 tys.). 
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W statystyce wynagrodzeń stosowane jest również pojęcie przeciętne zatrudnienie podawane 

w etatach. Wyraża ono średnią wielkość zatrudnienia obliczoną dla badanego okresu na 

podstawie ewidencyjnego stanu zatrudnienia. GUS podał infomaję na temat przeciętnego 

zatrudnienia w Polsce w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. Z podanych informacji wynika, 

że pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku przeciętne zatrudnienie w Polsce w całej 

gospodarce wyniosło 9 050,5 tys. Oznacza to, że pod koniec trzeciego kwartału 2020 roku 

liczba etatów była o 190,8 tys. niższa w stosunku do IV kwartału 2020 r. Przeciętne 

zatrudnienie w trzecim kwartale 2020 roku nieznacznie wzrosło z kolei w stosunku do drugiego 

kwartału (o 25,5 tys.). 
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7. Współczynnik aktywności zawodowej 

 

Wyniki badania aktywności ekonomicznej ludności prezentującego 

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 prezentującego 

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 porównaniu z II kwartałem 

2020 r. o 0,9 p. proc., ale obniżył się nieznacznie w odniesieniu 

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