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Samhällstext 
 
Informacja o sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 
pierwszym półroczu 2021 r. 
 
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu br., mimo że nadal pod wpływem 
pandemii COVID-19, była zdecydowanie lepsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 
Stopniowe znoszenie obostrzeń epidemicznych pozytywnie wpłynęło na wiele obszarów 
działalności gospodarczej, które rok wcześniej były w słabej kondycji. 
 
Efektem ożywienia gospodarczego jest odnotowany w II kwartale 2021 r. wzrost produktu 
krajowego brutto Polski, który według szacunku podanego przez GUS zwiększył się realnie o 
10,9% rok do roku. Na rynku pracy również odnotowano poprawę sytuacji – w całym pierwszym 
półroczu fundusz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrósł o 7,6% w stosunku do 
pierwszego półrocza 2020 r. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w pierwszym 
półroczu br. było niższe o 0,3% r/r, jednak należy podkreślić, że począwszy od kwietnia 
obserwowane są wzrosty tego wskaźnika w ujęciu rok do roku – w kwietniu o 0,9%, w maju o 
2,7%, a w czerwcu o 2,8%. 
 
Przychody 
Największą pozycją przychodów FUS są składki na ubezpieczenia społeczne, których kwota w 
okresie styczeń–czerwiec wyniosła 115,2 mld zł i była o 7,8% wyższa od osiągniętej w 
analogicznym okresie 2020 r. 
 
W okresie sześciu miesięcy br. fundusz otrzymał dotację z budżetu państwa w kwocie 10,4 mld zł, 
czyli o 48,5% niższą niż przed rokiem. Tak niskie zapotrzebowanie na dotację było możliwe dzięki 
temu, że w grudniu 2020 r. FUS otrzymał wpłatę z budżetu państwa w wysokości 12,0 mld zł, 
która umożliwiła realizację zobowiązań funduszu w pierwszych miesiącach 2021 r. W 2021 roku 
FUS nie korzystał ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. 
 
Liczba cudzoziemców, którzy legalnie mieszkają i pracują w Polsce, systematycznie rośnie. Na 
koniec czerwca 2021 r. w ZUS było zarejestrowanych 818 772 obcokrajowców, co oznacza wzrost o 
35,2% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. W liczbie tej 58,8% osób było 
pracownikami, 2,8% prowadziło działalność gospodarczą, a pozostali byli objęci innymi formami 
zatrudnienia. Największą grupę (73,7%) stanowili obywatele Ukrainy – na koniec pierwszego 
półrocza 2021 r. ich liczba wyniosła 603 481 osób, tj. o 39,2% więcej niż w analogicznym okresie 
poprzedniego roku. 
 
Koszty 
Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w pierwszym półroczu 2021 r. wyniosły 139,2 mld zł i 
były o 1,0 mld zł większe niż przed rokiem. 
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