
 

 

 
 

Wiadomość sygnalna 

 

Dotyczy: bezrobocie rynek pracy 

Słowa klucze: obszary wiejskie, bezrobocie rynek pracy. 

Podstawa wnioskowania: analiza własna danych GUS, 

 

Bezrobocie w Polsce podczas pandemii ze szczególnym uwzględnieniem  

terenów wiejskich 

 

Zamrożenie gospodarki przez rządy krajów europejskich w związku  

z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 spowodowało wzrost bezrobocia. Według danych 

Eurostatu, w okresie od marca do sierpnia 2020 r. większość państw zanotowało wzrost tego 

istotnego wskaźnika. Przykładowo, Portugalia – wzrost bezrobocia o 1,9 %, Dania i Holandia 

– wzrost o 1,7 %. Spośród krajów UE jedynie Francja utrzymuje ten wskaźnik na 

niezmienionym poziomie 7,5 %, natomiast w przypadku Polski daje się zauważyć wzrost o 0,1 

%, co na tle pozostałych krajów UE należy uznać za wynik bardzo dobry.  Programy osłonowe 

przygotowane przez poszczególne rządy w widoczny sposób oddziałują na rynek pracy, 

przeciwdziałając znacznemu wzrostowi bezrobocia. 

W przypadku Polski można mówić o sukcesie, ponieważ według danych GUS,  

w okresie między marcem a sierpniem 2020 r. wzrost stopy bezrobocia w kraju wyniósł jedynie 

0,7 %, przy czym w poszczególnych województwach nie przekroczył 1 % (woj. śląskie). 

  



 

 

Wzrost ilości osób bezrobotnych w Polsce, w okresie marzec – sierpień 2020 r.  

(źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa 

marzec sierpień 
wzrost 
ilości 
osób 

wzrost w 
procentach 

ogółem ogółem ogółem ogółem 

2020 2020 2020 2020 

[osoba] [osoba] [osoba] % 

POLSKA 909 442 
1 027 

955 
118 
513 13,03 

ŚLĄSKIE 71 709 88 958 17 249 24,05 

MAŁOPOLSKIE 66 861 79 765 12 904 19,30 

WIELKOPOLSKIE 50 594 60 302 9 708 19,19 

LUBUSKIE 19 838 23 268 3 430 17,29 

DOLNOŚLĄSKIE 59 495 69 671 10 176 17,10 

POMORSKIE 45 413 52 730 7 317 16,11 

MAZOWIECKIE 127 761 145 718 17 957 14,06 

OPOLSKIE 21 884 24 868 2 984 13,64 

ŁÓDZKIE 60 596 67 637 7 041 11,62 

KUJAWSKO-POMORSKIE 65 137 71 415 6 278 9,64 

ZACHODNIOPOMORSKIE 44 572 48 794 4 222 9,47 

PODKARPACKIE 78 934 86 310 7 376 9,34 

PODLASKIE 34 040 37 028 2 988 8,78 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 42 978 45 560 2 582 6,01 

LUBELSKIE 71 409 75 234 3 825 5,36 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 48 221 50 697 2 476 5,13 
 

Analizując sytuację na terenach wiejskich, porównać można jedynie wzrost ilości osób 

bezrobotnych. W przypadku całego kraju średni wzrost ilości osób bezrobotnych między 

marcem a sierpniem 2020 r. wyniósł 13,03 %, natomiast największa zmiana, analogicznie 

wystąpiła w województwie śląskim (24,05 %). Porównując te dane z liczbą osób bezrobotnych 

zamieszkałych na terenach wiejskich można zauważyć mniejszy wzrost ilości osób w tej grupie 

(8,84 % w Polsce i 20,60 % w woj. śląskim). 

  



 

 

Wzrost ilości osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, w okresie marzec 

– sierpień 2020 r. (źródło: Bank Danych Lokalnych) 

Nazwa 

marzec sierpień 
wzrost 
ilości 
osób 

wzrost w 
procentach 

ogółem ogółem ogółem ogółem 

2020 2020 2020 2020 

[osoba] [osoba] [osoba] [%] 

POLSKA 
421 
388 

458 
655 37 267 8,84 

ŚLĄSKIE 17 498 21 102 3 604 20,60 

MAŁOPOLSKIE 36 347 42 192 5 845 16,08 

WIELKOPOLSKIE 23 882 27 646 3 764 15,76 

DOLNOŚLĄSKIE 23 132 26 019 2 887 12,48 

POMORSKIE 20 185 22 480 2 295 11,37 

OPOLSKIE 9 795 10 907 1 112 11,35 

LUBUSKIE 8 808 9 628 820 9,31 

MAZOWIECKIE 59 998 65 394 5 396 8,99 

PODKARPACKIE 49 218 52 981 3 763 7,65 

KUJAWSKO-POMORSKIE 31 362 33 688 2 326 7,42 

ŁÓDZKIE 20 622 21 984 1 362 6,60 

PODLASKIE 12 836 13 568 732 5,70 

ŚWIĘTOKRZYSKIE 23 908 24 954 1 046 4,38 

LUBELSKIE 39 053 40 299 1 246 3,19 

ZACHODNIOPOMORSKIE 19 732 20 341 609 3,09 

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 25 012 25 472 460 1,84 
 

Osiągnięte wskaźniki wskazują na skuteczność zastosowanych rozwiązań zawartych w „Tarczy 

Antykryzysowej”, realizowanej przez instytucje publiczne tj. powiatowe i wojewódzkie urzędy 

pracy czy zakład ubezpieczeń społecznych. Skuteczność pomocy udzielonej przedsiębiorcom 

w czasie pandemii można zauważyć również na tle pozostałych krajów UE. Uzyskane 

wskaźniki pomocy jednocześnie wskazują na pewne różnice pomiędzy obszarami 

rozwiniętych, dużych aglomeracji, a terenami mniejszych miast czy terenów wiejskich. 

Jako przykład może posłużyć powiat łobeski, który od momentu swojego powstania znajduje 

się w czołówce powiatów z najwyższą stopą bezrobocia w Polsce, co wynika głownie z jego 

popegeerowskiej przeszłości. W badanym okresie, na obszarze tym ilość osób bezrobotnych 

cały czas utrzymywała tendencję zniżkową i nie poddawała się ogólnokrajowym trendom. 



 

 

Poziom bezrobocia w powiecie łobeskim, w okresie marzec – sierpień 2020 r.  

(źródło: Bank Danych Lokalnych) 

  marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień 

stopa bezrobocia 
rejestrowanego 

[%] 
19 19,5 19,3 18,7 18,6 17,9 

liczba osób 
zarejestrowanych 
jako bezrobotne 

2 025 2 074 2 038 1 966 1 954 1 862 

 

Różnice we wzroście liczby osób bezrobotnych wynikają z kilku przyczyn. Przede wszystkim 

w dużych miastach jest znacznie większe zagęszczenie podmiotów gospodarczych, 

nastawionych na bezpośrednią obsługę klientów (gastronomia, turystyka, rozrywka itp.) 

Większe ryzyko zakażenia i wprowadzane obostrzenia często skutkowały decyzjami o 

zmniejszeniu stanu zatrudnienia. Jednocześnie zauważyć się dały spowolnienia w 

przyznawaniu pomocy dla firm, przez obsługujące je organy administracji. Spowodowane było 

to tym, że ww. instytucje są przeciążone obsługą ogromnej liczby podmiotów gospodarczych i 

następuje tzw. „zakorkowanie”. Odmienna sytuacja panuje na terenach wiejskich i w 

mniejszych miastach. Firmy funkcjonujące w tym obszarze są w mniejszym stopniu powiązane 

z rynkami zewnętrznymi, a w większym stopniu pracują na rzecz lokalnego rynku. Przekłada 

się to na mniejsze problemy w bieżącym funkcjonowaniu. Jednocześnie łatwiej i szybciej są w 

stanie uzyskać pomoc w ramach „Tarczy” od lokalnych urzędów, które radzą sobie z mniejszą 

liczbą wnioskodawców. Niemniej jednak należy podkreślić, iż w obu przypadkach zadania 

nałożone na instytucje publiczne, są zadaniami dodatkowymi i znacznie przeciążają kadry. W 

mniejszych miejscowościach, szczególnie w powiatach popegeerowskich odnotowuje się 

większe bezrobocie, zatem liczba osób tam zarejestrowanych jest stale proporcjonalnie wyższa, 

a lokalne instytucje są przyzwyczajone do obsługi wysokiej liczby klientów. Gdy pojawiło się 

finansowanie wsparcia z „Tarczy Antykryzysowej” mniejsze urzędy miały proporcjonalnie 

większy potencjał do obsługi proporcjonalnie mniejszej liczby firm niż urzędy w dużych 

miastach. Dlatego też pomoc szybciej trafia do firm z terenów wiejskich obsługiwanych przez 

mniejsze urzędy pracy.  

 

 

 

 



 

 

Więcej informacji: 

Więcej informacji można uzyskać od ekspertów prowadzących projekt. Kontakt przez biuro projektu 

pod numerami telefonów: 502 000 760, 508 623 296. Informacje o projekcie znajdują się na stronie 

www.crsg.pl  

 

 

 

Projekt Think-Thank wyzwania dla rozwoju obszarów wiejskich jest finansowany przez Narodowy Instytut 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków PROO na lata 2018-2030. 
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