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INFORMACJE SYGNALNE 

30.11.2022 r. Rynek pracy w województwie podkarpackim w 2021 r. 

W województwie podkarpackim, w porównaniu 
z 2020 r., sytuacja na rynku pracy poprawiła się. 
W ujęciu rocznym zanotowano wzrost liczby 
pracujących, przeciętnego zatrudnienia oraz 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
brutto. Spadła natomiast ogólna liczba 
zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu 
z poprzednim rokiem zwiększyła się liczba 
poszkodowanych w wypadkach przy pracy. 

Pracujący 

W województwie podkarpackim liczba pracujących1 w końcu 2021 r. wyniosła 466,6 tys. osób 
i stanowiła 4,8% ogółu pracujących w kraju. Liczba pracujących w województwie, w porówna-
niu z poprzednim rokiem, zwiększyła się o 6,5 tys. osób, tj. o 1,4% (w kraju wzrost o 1,5%). 

Liczba pracujących, w stosunku do 2020 r., zwiększyła się w dwudziestu powiatach, w tym naj-
więcej w mieleckim (o 4,7%), a następnie w łańcuckim (o 4,4%) i leżajskim (o 4,2%). W pięciu po-
wiatach odnotowano spadek liczby pracujących, w tym najwyższy w powiecie jarosławskim 
(o 6,5%). 

Wykres 1. Pracujący według powiatów w 2021 r. 

 

                                                           
1 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 
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Przeciętne zatrudnienie 

W 2021 r. przeciętne zatrudnienie2 w województwie podkarpackim wyniosło 382,8 tys. osób 
i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyło się o 8,7 tys. osób (o 2,3%). W kraju, w sto-
sunku do 2020 r., przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 1,8%. W województwie wzrost prze-
ciętnego zatrudnienia odnotowano w dwudziestu jeden powiatach, w tym największy w łań-
cuckim (o 6,0%), a następnie w leżajskim (o 5,7%), rzeszowskim (o 5,3%) i niżańskim (o 5,1%). 
Natomiast spadek zanotowano w czterech powiatach, w tym największy w bieszczadzkim 
(o 8,6%). 

Wykres 2. Przeciętne zatrudnienie według powiatów w 2021 r. 

 

Przeciętne wynagrodzenie 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto3 w województwie podkarpackim w 2021 r. wynio-
sło 5172,11 zł i było o 464,30 zł (tj. o 9,9%) wyższe niż w 2020 r. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w województwie podkarpackim stanowiło 86,2% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w kraju, które w 2021 r. wyniosło 6001,02 zł. 

W sektorze publicznym przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto ukształtowało się na po-
ziomie 5979,18 zł (przed rokiem 5417,02 zł), a w prywatnym – 4726,27 zł (wobec 4304,22 zł 
w 2020 r.). 

W 2021 r. najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zanotowano w sekcji infor-
macja i komunikacja – 9417,83 zł (wzrost o 11,9% w porównaniu z 2020 r.), a najniższe w sekcji 
działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierającej – 3366,39 zł (wzrost 
o 10,9%). 

                                                           
2 Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodarczych 
o liczbie pracujących do 9 osób i gospodarstw indywidualnych w rolnictwie. 
3 Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób oraz jednostek sfery budże-
towej niezależnie od liczby pracujących, a także zatrudnionych za granicą. 

W skali roku przeciętne za-
trudnienie zwiększyło się 
o 2,3% 

Przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie brutto wzrosło 
w ujęciu rocznym o 9,9% 
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W miastach na prawach powiatu najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto od-
notowano w Rzeszowie 6072,54 zł (wzrost o 10,0% w porównaniu z 2020 r.), a najniższe w Kro-
śnie 4981,20 zł (wzrost o 12,6%). Spośród pozostałych powiatów województwa podkarpac-
kiego najwyższe wynagrodzenie zaobserwowano w powiecie bieszczadzkim – 5297,99 zł 
(wzrost o 19,2% w skali roku), a najniższe w powiecie strzyżowskim – 4406,16 zł (wzrost o 8,7% 
w odniesieniu do 2020 r.). 

We wszystkich podkarpackich powiatach przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wzro-
sło w porównaniu z poprzednim rokiem, przy czym najwyższy wzrost odnotowano w powiecie 
bieszczadzkim (o 19,2%), a najniższy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (o 7,5%). Wzrost 
wynagrodzenia powyżej 10,0% zanotowano również w powiatach: stalowowolskim, przewor-
skim, sanockim, mieleckim oraz w miastach na prawach powiatu: Tarnobrzegu, Krośnie i Prze-
myślu. 

Mapa 1. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto według powiatów w 2021 r. 
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Bezrobocie 

W końcu 2021 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy woje-
wództwa podkarpackiego wyniosła 77,3 tys. osób i była niższa od zanotowanej w końcu 
2020 r. o 10,0 tys. osób, tj. o 11,5%. Odnotowano również spadek stopy bezrobocia rejestrowa-
nego zarówno w województwie (z 11,2% w 2020 r. do 9,9% w 2021 r.), jak i w Polsce (z 6,8% 
w 2020 r. do 5,8% w 2021 r.). 

Mapa 2. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2021 r. 

 

W województwie podkarpackim w końcu 2021 r. zanotowano spadek liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych, w odniesieniu do poprzedniego roku, we wszystkich dwudziestu pięciu powia-
tach, w tym największy w Krośnie (o 26,0%), a najmniejszy w powiecie jasielskim (o 3,1%). 

W końcu 2021 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 66,8 tys. osób, a ich udział w ogólnej licz-
bie zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 86,4% (przed rokiem – 84,0%). Mieszkańcy wsi 
stanowili 63,0% ogólnej liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach 
pracy (rok wcześniej – 62,1%). 

W województwie podkarpackim, podobnie jak w kraju, w końcu 2021 r. wśród bezrobotnych 
przeważały kobiety, które stanowiły 53,2% (53,8% w Polsce) ogółu zarejestrowanych w powia-
towych urzędach pracy. Liczba bezrobotnych kobiet wyniosła 41,1 tys. i w porównaniu z koń-
cem 2020 r. zmniejszyła się o 4,9 tys., a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył 
się o 0,5 p.proc. 

Stopa bezrobocia rejestro-
wanego była niższa w porów-
naniu z analogicznym okre-
sem 2020 r. o 1,3 p.proc. 
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Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. bezrobotni poszukujący pracy ponad rok stano-
wili 52,6% ogólnej liczby bezrobotnych, a ich udział w odniesieniu do analogicznego 
okresu 2020 r., zwiększył się o 6,2 p.proc. Osoby pozostające bez pracy do 1 miesiąca sta-
nowiły 7,8% bezrobotnych (rok wcześniej 7,0%), od 1 do 3 miesięcy – 14,3% (14,2%), 
od 3 do 6 miesięcy – 12,1% (13,8%), natomiast od 6 do 12 miesięcy – 13,3% (18,5%). 

Wykres 3. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wieku w 2021 r. 

 

W ogólnej liczbie bezrobotnych 14,3% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (rok wcze-
śniej 14,4%). Wśród bezrobotnych posiadających staż pracy największy odsetek stanowiły 
osoby ze stażem pracy od 1 do 5 lat – 30,8% (31,0%), a następnie ze stażem pracy do 1 roku – 
24,0% (w końcu 2020 r. – 23,5%). 

Wykres 4. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2021 r. 

 

Powiatowe urzędy pracy w województwie podkarpackim w ciągu całego 2021 r. miały do dys-
pozycji 50,8 tys. ofert pracy, tj. o 36,9% więcej niż rok wcześniej. W końcu roku na 1 ofertę 
pracy przypadało 37 bezrobotnych (wobec 69 osób w 2020 r.). 
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Warunki pracy 

W 2021 r. w województwie podkarpackim w wypadkach przy pracy i w wypadkach traktowa-
nych na równi z wypadkami przy pracy poszkodowanych zostało 2848 osób (w 2020 r. – 2505). 
W 2823 przypadkach były to wypadki lekkie, w 14 – ciężkie, a w 11 – śmiertelne. Najwięcej po-
szkodowanych w wypadkach przy pracy w województwie podkarpackim pracowało w prze-
twórstwie przemysłowym (997 osób, tj. 35,0% ogółu poszkodowanych), a następnie w opiece 
zdrowotnej i pomocy społecznej (480 osób, tj. 16,9%). W wypadkach przy pracy częściej po-
szkodowani byli mężczyźni (61,3% ogółu poszkodowanych). 

W 2021 r. najczęstszymi wydarzeniami powodującymi wypadki przy pracy były: zderzenia 
z nieruchomym obiektem lub uderzenia w niego (849 poszkodowanych, tj. 29,8%), kontakt 
z przedmiotem ostrym, szorstkim lub chropowatym (597 poszkodowanych, tj. 21,0%) oraz ude-
rzenia przez obiekt w ruchu (534 poszkodowanych, tj. 18,8%). Główną przyczyną wypadków 
przy pracy w województwie podkarpackim w 2021 r. było nieprawidłowe zachowanie się pra-
cowników (61,8% ogółu przyczyn; w 2020 r. – 61,6%). 

Wykres 5. Poszkodowani w wypadkach przy pracy i w wypadkach traktowanych na równi 
z wypadkami przy pracy według rodzaju urazu w 2021 r. 

 

a Wstrząsy (ostra reakcja na stres, wstrząs urazowy), skutki ekstremalnych temperatur, oświetlenia oraz pro-

mieniowania (różne odmrożenia), zatrucia, zakażenia, skutki dźwięków oraz wibracji i ciśnienia. 

  

W wypadkach przy pracy po-
szkodowanych zostało 
o 13,7% więcej osób niż przed 
rokiem 
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Liczby względne (wskaźniki, odsetki) wyliczono na podstawie danych bezwzględnych, wyrażo-
nych z większą dokładnością niż podane w tekście. 

Dane o stopie bezrobocia rejestrowanego od grudnia 2020 r. podaje się z uwzględnieniem 
pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (będących składową cywilnej 
ludności aktywnej zawodowo) wyszacowanych na podstawie wyników Powszechnego Spisu 
Rolnego 2020. Dane te nie są w pełni porównywalne z danymi za okresy wcześniejsze. 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie prosimy o zamieszczenie infor-
macji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 
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Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

Dyrektor Marek Cierpiał-Wolan 
Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 

Tel.: 17 853 57 55 

 

Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych 

Tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19 

e-mail: sekretariatusrze@stat.gov.pl 

rzeszow.stat.gov.pl 

@Rzeszow_STAT 

@USRzeszow 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2021 

Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy – Rynek Pracy 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Pojęcia stosowane w statystyce publicznej 
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-statystyka-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,3.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/zasady-metodyczne-rocznik-pracy/zeszyt-metodologiczny-statystyka-rynku-pracy-i-wynagrodzen,1,3.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/

