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Badanie ankietowe  

•Cel 1: synergia źródeł danych: uzupełnić 
luki wynikające z BAEL, F01 i danych GUS 

•Cel 2: Zwiększyć wiarygodność 
interpretacji bieżących danych 

•Cel 3: Empirycznie  zweryfikować 
założenia behawioralne modeli w IE NBP 

(1) Bezrobotni 

•Realizacja: O/O NBP oraz wykonawca 
zewnętrzny 

•Dwie próby reprezentatywne 

•N (BARP) = 4752 oraz N(BARP BIS) = 4971 

•Ankietowanie w UP 

•Pytania dotyczą ich sytuacji w roku 2012 

(2) Pracodawcy 

•Realizacja: O/O NBP oraz wykonawca 
zewnętrzny 

•Próba AR – celowa, próba AR BIS - losowa 
•N (AR) = 1145 oraz N(AR BIS) = 1152 

•Ankietowanie u pracodawcy 

•Pytania dotyczą ich sytuacji w roku 2011 

Badanie Ankietowe Rynku Pracy realizowane w NBP od 2006r.  
 Od 2011 r. reprezentatywna próba osób bezrobotnych – dobrze odzwierciedla strukturę tej populacji (zarówno w porównaniu do danych BAEL jak i 

danych o osobach zarejestrowanych w urzędach pracy). 

 Od 2012 r. celowa i reprezentatywna próba przedsiębiorstw – dobrze odzwierciedla strukturę sektora przedsiębiorstw w Polsce. 

 Pytania istotne z perspektywy prowadzenia polityki monetarnej (sposoby poszukiwania pracy, oczekiwania płacowe, niedopasowanie strukturalne  oraz 
procesy cenotwórcze, wyznaczanie płac, tworzenie miejsc pracy i strategie zatrudnieniowe). 

 Układ raportu podporządkowany ujęciu search & matching, tj. modelu poszukiwań i dopasowań na rynku pracy. Podejście to daje dobre podstawy do 
analizowania bieżącej sytuacji na polskim rynku pracy. 

Struktura raportu 

Wprowadzenie 



4 

 BARP 2012 – Instytut Ekonomiczny  – NBP 

Główne wyniki raportu (1) 

• Wzrost presji płacowej w latach 2006-2008 miał jedynie krótkotrwały wpływ na kształtowanie inflacji. 
Podwyżki wynagrodzeń podążają za zmianami wydajności pracy od 2009 r. W 2011 r. rynek pracodawcy 
obniża presję na wzrost płac. 

• Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych rosną wolno, znaczna elastyczność dostosowań kosztów pracy. 

• Indeksacja rzadka, najczęściej poniżej tempa wzrostu wydajności pracy. 

• Najniższa presja obserwowana w budownictwie i w małych firmach. 

• Częstsze dostosowania jednocześnie po stronie wynagrodzeń i zatrudnienia. 

• Naciski płacowe bez wpływu na kondycję przedsiębiorstw, podwyżki determinowane stanem firmy. 

Presja płacowa w Polsce wciąż niewielka – dlaczego?  

• W 2011 r. kreacja niższa niż w latach wcześniejszych. 

• Rotacja główną przyczyną zatrudniania nowych pracowników, znaczna rola kontraktów terminowych. 

• Inwestycje zwiększają rotację, ale niewielka ich część tworzy nowe miejsca pracy. 

• Wzrost produktywności przyczynia się do spadku popytu na pracę, choć w usługach stopniowo rośnie rola 
wzrostu pro-zatrudnieniowego. 

Jaka rola kreacji zatrudnienia w przepływach na rynku pracy? 

Wprowadzenie 



5 

 BARP 2012 – Instytut Ekonomiczny  – NBP 

Główne wyniki raportu (2) 

Wprowadzenie 

• Zmiana pracy w Polsce w zdecydowanej większości przypadków nie odbywa się poprzez przejście z firmy do 
firmy, ale wiąże się z krótszym lub dłuższym okresem bezrobocia. Duży udział bezrobocia frykcyjnego 
podnosi znaczenie sprawnego pośrednictwa pracy. 

• Pomimo wzrostu płacy minimalnej oczekiwania płacowe bezrobotnych nie wzrosły w 2011 roku, co łagodzi 
wzrost płac w całej gospodarce. Płace w Polsce w dalszym ciągu są czynnikiem wypychającym z Polski osoby 
o wyższych oczekiwaniach płacowych (wyższe oczekiwania płacowe mają bezrobotni z epizodem pracy za 
granicą oraz obecni emigranci). Oczekiwania  płacowe  bezrobotnych nieznacznie wyższe niż wynagrodzenia 
„rynkowe” i niższe niż  „poprzednia płaca”; różnice ekonomicznie małe.  

• Dominuje samodzielne poszukiwanie pracy oraz samodzielne poszukiwanie pracowników – rzutuje to 
znacząco na koszty rekrutacji, znaczne zróżnicowanie regionalne. 

Przepływy na rynku pracy – hamulec poprawy sytuacji? 

• Młodzi: oczekiwania płacowe przekraczają ofertę rynkową, lecz wysoka intensywność poszukiwania pracy. 

• Postawy i decyzje bezrobotnych nie zależą tylko od nich, lecz od całego ich gospodarstwa domowego. 
Obecność innej osoby bezrobotnej w gospodarstwie domowym zmniejsza szanse powodzenia na rynku 
pracy: mniejsza aktywność poszukiwania pracy, lecz równocześnie niższe oczekiwania płacowe.  

• Odejścia pracowników na emeryturę są dla pracodawców bardziej źródłem problemów niż sposobem na 
redukcję kosztów pracy. W firmach w dobrej sytuacji są one generującym dodatkowe koszty procesem 
wymiany kadr.  

Niewielkie bodźce do kontynuacji wzrostu podaży pracy 
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Notatki 



Część  1. 
1. Jakie są źródła popytu na pracę? 

2. Kreacja miejsc pracy dzięki kreacji firm? Kto tworzy nowe miejsca pracy? 

3. Jak ważne są inwestycje dla wzrostu liczby miejsc pracy w Polsce? 

4. Czy polskie firmy są typowe dla regionu pod względem tworzenia miejsc pracy? 

5. Gdzie powstają miejsca pracy dla osób z wysokimi kwalifikacjami? 

 

 

Tworzenie miejsc pracy 
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 Ze względu na znaczną liczbę pracujących, szczególnie wiele miejsc 
pracy zlikwidowano w przemyśle – w przeliczeniu na pełne etaty 
spadek o ok. 700 tys. miejsc pracy w ciągu ostatnich 12 lat (spadek 
udziału z 36.6% do 30.3%).  

 Rozwój budownictwa na skutek boomu mieszkaniowego i dużych 
inwestycji infrastrukturalnych ma charakter przejściowy. 
Budownictwo stanowi zaledwie ok. 6.1% liczby pracujących w GN 
ogółem. Dla porównania, w usługach łącznie pracuje już ponad 
62.6% pracujących (wzrost z 54.0% w ciągu ostatnich 12 lat). 

Źródła popytu na pracę – jak kształtują się długookresowe trendy? 
Miejsca pracy powstawały w usługach (przede wszystkim rynkowych), a 
zanikały systematycznie w pozostałych sektorach gospodarki. W 
usługach powstaje najwięcej miejsc pracy netto, ale z tego także sektora 
pochodzi największa liczba bezrobotnych na rynku pracy (ok. 57% w 
porównaniu do ok. 30% z przemysłu). Przesunięcie miejsc pracy z 
przemysłu do usług ma charakter długookresowego trendu. 

Źródło: GUS, dane w przeliczeniu na pełne etaty 

Źródło: GUS, dane w przeliczeniu na pełne etaty. Stopy zmian zanualizowano. 
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Źródło: dane BAEL (GUS), opracowanie własne, oszacowania na podstawie deklaracji o 
sektorze zatrudnienia w poprzednim miejscu pracy, dane w odniesieniu do liczby osób (nie 
etatów). Wartości etykiet podają udział, uśredniony dla okresu 2008q1-2012q1. 

1. Tworzenie miejsc pracy 
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Zwolnienia i odejścia

 Do końca 2011 roku utrzymywała się nadwyżka 
nowego zatrudnienia nad zwolnieniami i odejściami z 
pracy w usługach. Ten sektor odpowiada za 
największa cześć nowego zatrudnienia oraz ruchu 
kadrowego w ogóle.  

 Usługi nierynkowe (edukacja, ochrona zdrowia, 
administracja publiczna) cechują gwałtowne i na ogół 
niezwiązane z cyklem koniunkturalnym fale nowego 
zatrudnienia i zwolnień. Od 2003 do 2010 roku 
utrzymywała się nadwyżka zatrudnienia nad 
zwolnieniami 

 Tworzenie i destrukcja miejsc pracy w przemyśle w 
znacznie większym stopniu związana jest z wahaniami 
cyklu koniunkturalnego niż w usługach. Spowolnienie 
od końca 2007 roku uwidoczniło, że zwolnienia i 
zatrudnienie w przemyśle są bardzo powiązane z 
cyklem koniunkturalnym i sytuacją głównych 
partnerów handlowych. Przewaga zwolnień wobec 
tworzenia nowych miejsc pracy była szczególnie 
wyraźna do 2003 r. w przemyśle, choć okres lepszej 
koniunktury odwrócił te tendencje na około 4 lata.  

 Wciąż postępująca restrukturyzacja w rolnictwie 
przejawia się m.in. tym, że poza kilkoma krótkimi 
epizodami, zwolnienia i odejścia przeważają nad 
nowym zatrudnieniem. Istotna rola sezonowości. 

Nowe miejsca pracy w usługach,  fale zwolnień w przemyśle 
Pierwsza faza transformacji systemowej – związana z licznymi bankructwami i dynamicznym powstawaniem firm prywatnych – charakteryzuje się  
zazwyczaj relatywnie dużymi przepływami na rynku pracy, wynikającymi ze zmiany zatrudnienia lub jego utraty i poszukiwaniem nowego 
pracodawcy. Od okresu spowolnienia gospodarczego z przełomu lat 90-tych i 2000-nych przepływy na polskim rynku pracy znacząco zmalały, a 
najwięcej osób znajduje i traci pracę w usługach rynkowych.  

 

1. Tworzenie miejsc pracy 
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie BAEL(GUS), panel utworzony na podstawie identyfikatorów GUS. Dane 
zostały oczyszczone z wahań sezonowych. Odpływy ze wszystkich sektorów uwzględniają odpływy do 
nieaktywności. W przypadku rolnictwa dezaktywizacja jest dominującym typem odpływu. Przepływy związane z 
sezonowością stanowiły 60% całej rotacji zatrudnienia w 1995 roku i około 35 % rotacji zatrudnienia w 2011 roku 
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W miarę rozwoju usług, maleją redukcje na skutek inwestycji 

 W polskich przedsiębiorstwach  

 silniejsze są dostosowania zatrudnienia do popytu na własne produkty w 
okresach dekoniunktury niż  w fazie wzrostu gospodarczego; 

 w coraz mniejszym stopniu inwestycje skutkują spadkiem popytu na pracę; 

 zależność popytu na pracę od kosztów pracy jest względnie stała w czasie - 
oscyluje wokół ok. -0.7 pkt. proc. 

 Zmienia się także stopniowo rola struktury sektorowej w polskim sektorze 
przedsiębiorstw (punktem odniesienia jest zawsze budownictwo). W pierwszych 
latach transformacji popyt na pracę był silniejszy w przemyśle i słabszy w 
usługach. Jednak okres ożywienia gospodarczego od 2005 wiązał się ze zmianą 
trendów – usługi i przemysł charakteryzowały się systematycznie większym 
popytem na pracę.  

 Biorąc pod uwagę wcześniejsze wyniki (str. 8-9), można stwierdzić, że wzrost 
liczby miejsc pracy w sektorze usługowym jest względnie niższy niż w pozostałych 
sektorach, lecz zagregowany efekt pojawienia się nowych firm oraz stopniowego 
wzrostu już istniejących z czasem staje się dominujący.  
 

 

 

 

 Polscy pracodawcy wyróżniają się na tle innych krajów regionu – tworzą nowe 
miejsca pracy ostrożniej. W okresie bieżącego spowolnienia gospodarczego 
dostosowali zatrudnienie w mniejszym stopniu. Choć zatem spadek popytu miał 
niewątpliwe przełożenie na skalę zatrudnienia, efekt ten był niższy niż w innych 
krajach transformujących się.  

1. Tworzenie miejsc pracy 
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Efekty stałe K,G,W G,W K,G,W K,G,W G G,W

Sprzedaż 0.0752*** 0.0204*** 0.0745*** 0.0745*** 0.0147*** 0.0516***

ULC* -0.494*** -0.189*** -0.494*** -0.493*** -0.241*** -0.220***

Polska -0.0817** -0.134*** 0.0228

Kryzys -0.0307** 0.0227 -0.042*** -0.118***

Polska x kryzys 0.165** 0.0913** 0.155***

Liczba obserwacji 16,830 9,961 16,830 16,830 16,830 16,830

R2 0.727 0.866 0.727 0.727 0.874 0.878

Wszystkie firmy

Źródło: BEEPS 2002-2010 (panel). Oszacowania własne. 
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Zachowanie firm nie we wszystkich fazach cyklu jest takie samo. Wzrost 
zamówień w okresie wysokiego wzrostu gospodarczego może się w większym 
stopniu przełożyć na wzrost zatrudnienia niż w okresie niepewności co do przyszłej 
koniunktury. Dodatkową rolę odgrywa faza rozwoju gałęzi gospodarki oraz firmy. 

Uwaga metodologiczna: w danych F01 oszacowane jako ULC =w*L/Q, w danych BEEPS ULC=w*L/sprzedaż, przy 
czym dostępne jedynie dane o zatrudnieniu na koniec roku. W oszacowaniach na danych BEEPS zastosowano 
następujące oznaczenia efektów stałych: K-kraj, G-gałąź, W-wielkość firmy. Zmienną zależną jest logarytm 
zatrudnienia. BEEPS 2002-2010 (panel). Oszacowania własne. 
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 Firmy zatrudniające przynajmniej 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) 

generują obecnie ok. 150-200 tys. nowych miejsc pracy. W największym stopniu te 

miejsca pracy powstają w sektorach usługowych. Odnotowujące w ostatnich latach 

znaczne wzrosty popytu budownictwo tworzy miejsca pracy głównie w mniejszych 

firmach. Kurczące się lub upadające firmy częściej należą do przetwórstwa i produkcji 

przemysłowej, co jest zgodne z wnioskami na podstawie zagregowanych danych. 

 Analiza kreacji miejsc pracy netto przez nowo powstające firmy ujawnia jednak, że 

znacznie większą rolę odgrywają destrukcje i kreacje zatrudnienia w istniejących już 

firmach. O ile tworzenie i likwidacja firm zatrudniających powyżej 50 pracowników 

skutkuje zmianami rzędu 150-200 tys. etatów i ma niemal jednoznacznie pozytywny 

wpływ na liczbę etatów, to kreacja i destrukcja miejsc pracy w tych firmach generuje 

zmiany rzędy od 400 tys. do 1 mln. miejsc pracy. 

 Firmy większe cechują się większą zmiennością zatrudnienia. Ta prawidłowość jest 

konsekwencją specyfiki sektorowej (duża zmienność zatrudnienia w przemyśle, gdzie 

funkcjonują generalnie większe podmioty) oraz pochodną większej elastyczności 

dostosowań (duże firmy mogą łatwiej dokonać realokacji zadań pomiędzy 

pracownikami, co pozwala na większą swobodę zwalniania i zatrudniania). 

Tworzenie nowych miejsc pracy czy tworzenie nowych firm? 

Nowe miejsca pracy są tworzone zarówno na skutek 
powstania nowych przedsiębiorstw jak i dzięki 
rozwojowi funkcjonujących już firm. Destrukcja 
miejsc pracy może być konsekwencją redukcji w 
poszczególnych przedsiębiorstwach, ale także 
bankructwa danej firmy. Który z tych efektów 
dominuje w gospodarce polskiej? 

 

1. Tworzenie miejsc pracy 
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Źródło: dane F01 (GUS), lata 1996-2011, opracowanie własne. Zestawienie w przeliczeniu na pełne etaty. 
Zestawienia zachowują porównywalne skale.  
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 BARP 2011 pokazał, że w przypadku polskich firm nie można mówić o 
bezpośrednim przełożeniu inwestycji na wzrost zatrudnienia netto. 
Wyjaśnieniem może być natura modernizacji polskich firm (np. zmiana 
procesu biznesowego często wymaga wymiany przynajmniej części 
załogi, ale niekoniecznie jej zwiększenia).  

 Wnioski te potwierdza analiza w oparciu o dane z BARP 2012:  

 Na skutek innowacji większość firm wymienia pracowników, nie 
zmieniając liczby etatów, niemal drugie tyle zwalnia. W dużych 
firmach, wzrost zatrudnienia jest 2 razy częstszy niż zwolnienia. 

 Jeśli powstają miejsca pracy, związane jest to ze zwiększaniem 
mocy wytwórczych (niekoniecznie związanych z innowacjami). 

 W większych firmach (AR) nieco częściej realizuje się projekty 
innowacyjne lub zwiększające moce przerobowe, na skutek których 
liczba miejsc pracy ponadprzeciętnie rośnie. 

 Podobne wnioski na danych dotyczących firm 50+ pracowników:  

 W średnich i dużych firmach inwestycje wiążą się z redukcją 
zatrudnienia lub są nieistotną determinantą zatrudnienia ogółem. 

 Zatrudnienie przejawia znacznie większą elastyczność względem 
kosztów pracy – 1 pkt. proc. jednostkowych kosztów pracy to ok. 
0.5 pkt. proc. po stronie zatrudnienia, ceteris paribus. 

 Lata spowolnienia gospodarczego zazwyczaj wiążą się ze spadkiem 
zatrudnienia o niemal 0.2 pkt. proc. 

Inwestycje nie są głównym czynnikiem w tworzeniu miejsc pracy 
Nakłady inwestycyjne nakierowane na podniesienie produktywności 
pracy prowadzą ceteris paribus, do spadku popytu na pracę. Wzrost 
zatrudnienia jest w takich warunkach możliwy tylko wówczas, gdy 
popyt wzrasta szybciej niż produktywność. Jeżeli jednak nakłady te 
umożliwiają także obniżenie kosztów, dodatkowy efekt kompensacji 
może skutkować wzrostem popytu na pracę. Wydatki nakierowane na 
wzrost skali produkcji zazwyczaj skutkują wzrostem zatrudnienia. 

 

1. Tworzenie miejsc pracy 

Zatrudnienie ΔL>0 ΔL<0 π>0

ULC -0.494*** -0.494*** -0.490*** -0.494*** -0.398*** -0.487*** -0.722***

Stopa inwestycji -0.051*** 0.004 -0.075*** -0.060***

Produkcja 0.152*** 0.152*** 0.153*** 0.152*** 0.189*** 0.150*** 0.062***

Przemysł 0.006 0.006 0.006 0.006 -0.027*** 0.030*** -0.019***

Usługi -0.056*** -0.056*** -0.057*** -0.056*** -0.037*** -0.070*** -0.053***

Lata kryzysowe -0.226*** -0.222*** -0.228*** -0.031*** -0.391*** -0.074***

Firmy zwalniające -0.003

Firmy zatrudniające 0.022***

Liczba obserwacji 218,379 218,379 218,379 218,379 89,959 118,632 160,814

R2 0.949 0.949 0.949 0.949 0.965 0.955 0.969

Wszystkie firmy

Źródło: dane F01, lata 1996-2011, opracowanie własne. Oszacowania uzyskane metodą regresji 
absorpcyjnej z identyfikatorem firmy jako zmienną absorbowaną. ULC=w*L/Q. Budownictwo    
oraz rok 1996 są kategoriami bazowymi. Uwzględniono efekty stałe poszczególnych lat. Zmienną 
zależną jest logarytm zatrudnienia. Tytuł ΔL>0 oznacza, że oszacowania odnoszą się tylko do firm 
zwiększających zatrudnienie, analogicznie Π>0 to firmy rentowne. 
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Gdzie powstają miejsca pracy dla osób z wysokimi kwalifikacjami? 
Boom edukacyjny spowodował, że na polskim rynku pracy skokowo 
wzrosła liczba osób z wyższym wykształceniem. Poza problemem 
jakości oraz kierunku wykształcenia często pojawia się pytanie, czy 
polska gospodarka jest w stanie generować dużą liczbę miejsc pracy dla 
wykwalifikowanych osób  z wyższym wykształceniem.  

 
• Większość nowego zatrudnienia i nowych miejsc pracy jest bezpośrednio 

związana z produkcją i choć wymaga najczęściej kwalifikacji, to nie 
koniecznie wyższego wykształcenia. Dotyczy to szczególnie miejsc pracy 
w przemyśle i budownictwie (ok. 70%). Na stanowiskach tych obserwuje 
się największy ruch kadrowy, zwłaszcza związany z nowym 
zatrudnieniem.  

• Największy odsetek miejsc pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach 
(wymagających wyższego wykształcenia) tworzonych jest branżach 
sektora usług nierynkowych (służba zdrowia, edukacja).  

• Duży odsetek nowych miejsc pracy dla specjalistów powstał w także w 
dużych firmach sektora rolniczego (małe znaczenie w skali gospodarki).  

• Najwięcej miejsc pracy dla osób o wysokich kwalifikacjach powstało w 
usługach rynkowych. Obserwowane do tej pory zmiany struktury 
zatrudnienia w polskiej gospodarce powinny w przyszłości prowadzić do 
większego popytu na specjalistów. 40%  nowoutworzonych miejsc pracy 
to praca dla osób z wyższym wykształceniem i jest to proporcja zbliżona 
do odsetka 25-29 latków mających dyplom uczelni. Jednak np. w 2011 
roku uczelnie wyższe ukończyło około 470 tys. absolwentów, podczas 
gdy wg GUS liczba nowych miejsc pracy wyniosła 580 tys. Przy założeniu 
proporcji obserwowanej w BARP 2011, jedynie około 240 tys. z nich 
wymagało wyższego wykształcenia. 

•  Miejsca pracy dla osób o niskich kwalifikacjach są relatywnie niestabilne 
i stanowią zdecydowaną większość likwidowanych miejsc pracy. Warto 
zauważyć, że nowe technologie powodują także szybkie zanikanie 
miejsc pracy biurowej dla osób nie posiadających wyższego 
wykształcenia.  

 

produkcja, bez 

wyższych 

kwalifikacji

produkcja, 

wyższe 

kwalifikacje

biuro, bez 

wyższych 

kwalifikacji

biuro, wyższe 

kwalifikacje

Rolnictwo * 15.4% 0.0% 61.5% 23.1%

Przemysł 67.7% 3.8% 16.4% 12.1%

Budownictwo 83.2% 5.3% 4.1% 7.4%

Usługi rynkowe 51.0% 4.7% 30.0% 14.2%

Usługi nierynkowe 0.0% 30.0% 20.0% 50.0%

RAZEM: 52.6% 4.7% 28.7% 14.0%

SEKTOR:

ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY: Typy miejsc pracy 

produkcja, bez 

wyższych 

kwalifikacji

produkcja, 

wyższe 

kwalifikacje

biuro, bez 

wyższych 

kwalifikacji

biuro, wyższe 

kwalifikacje

Rolnictwo * 44.8% 6.3% 2.6% 46.3%

Przemysł 69.9% 9.2% 4.9% 16.1%

Budownictwo 71.7% 14.4% 2.5% 11.4%

Usługi rynkowe 48.4% 17.3% 9.6% 24.6%

Usługi nierynkowe 25.0% 12.5% 6.3% 56.3%

RAZEM: 49.7% 16.5% 9.0% 24.7%

SEKTOR:

NOWE MIEJSCA PRACY: Typy miejsc pracy 

produkcja, bez 

wyższych 

kwalifikacji

produkcja, 

wyższe 

kwalifikacje

biuro, bez 

wyższych 

kwalifikacji

biuro, wyższe 

kwalifikacje

Rolnictwo * 55.2% 6.4% 0.2% 38.3%

Przemysł 77.8% 5.3% 6.7% 10.1%

Budownictwo 80.7% 7.1% 2.6% 9.6%

Usługi rynkowe 65.4% 6.6% 12.8% 15.2%

Usługi nierynkowe 7.3% 36.6% 43.9% 12.2%

RAZEM: 66.1% 6.6% 12.0% 15.3%

NOWE ZATRUDNIENIE: Typy pracowników

SEKTOR:

1. Tworzenie miejsc pracy 
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Podsumowanie 
 

 

 W okresie ostatnich 15 lat jedynie sektor usług rynkowych stale rozwijał się i generował w polskiej 
gospodarce nowe miejsca pracy pozwalające na znalezienie zatrudnienia dla dobrze wykształconego 
wyżu demograficznego pokolenia urodzonego na początku lat 1980-tych. Sektor usług generował także 
dominującą część zwolnień ze względu na zmiany strukturalne. 

 

 Miejsca pracy w przemyśle powstają i znikają w silnym związku z cyklem koniunkturalnym. Inwestycje w 
tym sektorze mają głównie charakter proefektywnościowy.  

 

 Najwięcej miejsc pracy dla osób z wyższymi kwalifikacjami powstaje w sektorze usługowym, lecz 
obecnie podaż absolwentów wyższych uczelni przewyższa popyt na osoby z wyższym wykształceniem 
około dwukrotnie.  

 

 Nowe miejsca pracy tworzą głównie już istniejące firmy – nowopowstające podmioty pozwalają 
zwiększyć kreację o ok 10-15%. Jednocześnie, po pierwszym okresie transformacji, firmy upadające 
stanowią znacznie mniej istotne źródło zwolnień niż redukcje i restrukturyzacje w nadal trwających 
firmach.  

 

 Przełożenie inwestycji i wzrostu zagregowanego popytu na kreację miejsc pracy jest w Polsce niskie. W 
porównaniu z innymi krajami regionu, w polskich firmach tworzenie miejsc pracy jest systematycznie 
słabsze. Równocześnie, spowolnienie od początku 2009 roku przyczyniło się do zwolnień w Polsce w 
mniejszym stopniu niż w innych krajach regionu, ceteris paribus. 

 

 Miejsca pracy powstają 
głównie w usługach, ale 
znaczna rotacja także w 
przemyśle 

 

 

 Największy popyt na 
wysokie kwalifikacje w 
sektorze usług 

 

 Już istniejące firmy tworzą 
więcej miejsc pracy, niż 
nowopowstające 

 

 

 Inwestycje w przemyśle pro-
efektywnościowe, w 
usługach raczej pro-
zatrudnieniowe 

 

 Polskie firmy ostrożne w 
tworzeniu nowych miejsc 
pracy 

 

 

Polskie firmy ostrożne w  tworzeniu miejsc pracy 

1. Tworzenie miejsc pracy 



Część  2. 
1. Jak decydujemy o sposobach poszukiwania pracy?  

2. Co kształtuje nasze oczekiwania płacowe? 

3. Jakie są bodźce do pozostawania w aktywności dla osób starszych? 

4. Czy zatrudnienie w szarej strefie to wybór, czy konieczność? 

 

Podaż pracy 



16 

 BARP 2012 – Instytut Ekonomiczny  – NBP 

Determinanty podaży pracy  

2. Podaż pracy 

CZAS WOLNY 
•W ujęciu teoretycznym decyzja o podaży 

pracy (wyrażonej etatem lub liczbą godzin) 
jest efektem optymalizacji uwzględniającej 
użyteczność związaną z możliwością 
większej konsumpcji oraz dysużytecznością 
utraconego czasu wolnego.   

•Płaca jest ceną rezygnacji przez osobę 
świadczącą pracę z określonej ilości czasu 
wolnego i stanowi rezultat negocjacji, w 
których pod uwagę brane są preferencje 
potencjalnego pracownika, rachunek 
ekonomiczny pracodawcy oraz siła pozycji 
negocjacyjnych.  

• Dolnym ograniczeniem w negocjacjach 
płacowych jest tzw. płaca progowa (ang. 
reservation wage), którą dana osoba musi 
otrzymać, aby w ogóle negocjować 
świadczenie pracy. Płacę utożsamiamy 
dalej z najniższym wynagrodzeniem, 
jakiego oczekują bezrobotni. 

•W przypadku zmian płacy znaczenie mają 
efekt dochodowy, zgodnie z którym wzrost 
dochodu pociąga za sobą mniejszą podaż 
pracy (większą użyteczność czasu 
wolnego), oraz efekt substytucyjny, w 
przypadku którego wzrost płacy pociąga za 
sobą wzrost podaży pracy. 

GOSPODARSTWO DOMOWE 
• Klasyczne teorie akcentują rolę negocjacji, 

potencjalnych wynagrodzeń i różnic w 
preferencjach osób w skali całego 
gospodarstwa domowego w tłumaczeniu 
podaży pracy poszczególnych członków. 

•Czynnikiem zniechęcającym do podaży 
pracy kolejnego członka gospodarstwa 
domowego może być zarówno dostęp do 
świadczeń i transferów, jak i np. 
progresywna stopa podatkowa. 

• Wyższe potencjalne wynagrodzenia 
mężczyzn oraz wpływający na preferencje 
rozpowszechniony w Polsce model podziału 
obowiązków rodzinnych sprawiają, że 
konieczność opieki nad dziećmi lub inne 
obowiązki domowe zmniejszają zwykle 
podaż pracy kobiet i zwiększają podaż 
pracy mężczyzn.  

•Zmiana dochodu gospodarstwa domowego 
jako całości ma wpływ na decyzje o podaży 
pracy poszczególnych jego członków. 
Utrata pracy lub świadczeń przez jednego z 
członków gospodarstwa domowego może 
skłonić innych do poszukiwania pracy aby 
skompensować tę stratę - tzw. efekt 
dodatkowego pracującego (ang. added 
worker effect) 

•  

CYKL ŻYCIA 
•Teorie wyjaśniające zróżnicowanie podaży 

pracy według wieku zakładają, że preferencje i 
warunki wpływające na podaż pracy zmieniają 
się w sposób typowy wraz z wiekiem. 

•Relatywnie niższa podaż pracy osób 
młodszych wynika z relatywnie większej 
opłacalności inwestowania przez te osoby ich 
czasu w powiększanie kapitału ludzkiego, co 
powiększa w kolejnych latach oczekiwane 
dochody z pracy. 

•Wysoka aktywność zawodowa osób w wieku 
25-44 lata (ang. prime-age) jest efektem z 
jednej strony dyskontowania nakładów na 
kapitał ludzki poniesionych wcześniej a z 
drugiej wydatków związanych z zakładaniem 
gospodarstwa domowego, posiadaniem dzieci 
i akumulacją oszczędności.  

• Na decyzje o coraz niższej podaży pracy w 
wieku przedemerytalnym wpływ mają  
alternatywne źródła dochodu – np. 
świadczenia społeczne. Ich dostępność oraz 
wysokość w stosunku do oczekiwanej pracy 
wpływa na aktywność zawodową. Ze względu 
na relatywnie niższą mobilność zawodową i 
krótki ewentualny czas zwrotu z inwestycji w 
nowe kwalifikacje, decyzja o odejściu z rynku 
pracy jest w tym wieku zwykle ostateczna.  
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Decyzja gospodarstwa domowego – nie pojedynczej osoby 

 Na zachowania bezrobotnych wpływa obecność w ich 
gospodarstwie domowym innej osoby zapewniającej dochód (ang. 
second earner) – efekty istotne statystycznie, choć nie duże 
ekonomicznie. Tacy bezrobotni: 

 rzadziej faktycznie poszukują pracy 

 oczekują niższej płacy 

 częściej skłonni są dojeżdżać 

 Mobilność osób bezrobotnych znacznie ogranicza posiadanie w 
gospodarstwie dzieci poniżej wieku szkolnego, choć odmiennie dla 
kobiet i dla mężczyzn (tradycyjny podział ról w gospodarstwach): 

 kobiety rzadziej faktycznie poszukują pracy, częściej w 
niepełnym wymiarze godzin lub dorywczej i nie 
wymagającej dojazdów, znacznie częściej rezygnują z pracy 
z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny 

 u mężczyzn posiadanie małych dzieci podnosi oczekiwania 
płacowe, częściej szukają pracy stałej w pełnym wymiarze. 

2. Podaż  pracy 

n odsetek n odsetek n średnia n odsetek

tak 2 491 40.6% 3 236 82.9% 1 491 1 752.09   2 683 86.4%

nie 1 546 38.2% 1 735 85.9% 687 1 804.83   1 490 80.6%

istotność 0.137 * 0.007 *** 0.053 * 0.000 ***

tak 890 36.3% 1 137 83.4% 482 1 686.76   951 85.1%

nie 3 147 40.6% 3 834 82.1% 1 696 1 792.02   3 222 84.1%

istotność 0.019 ** 0.749 0.001 *** 0.475

tak 323 33.7% 405 77.5% 151 1 658.28  314 81.5%

nie 3 714 40.2% 4 566 84.5% 2 027 1 776.95   3 859 84.6%

istotność 0.023 ** 0.000 *** 0.017 ** 0.156

tak 2 993 40.0% 3 804 83.1% 1 712 1 745.00   3 161 85.6%

nie 1 044 38.8% 1 167 86.7% 466 1 853.00   1 012 80.2%

istotność 0.495 0.003 *** 0.001 *** 0.000 ***

poprzednia praca w 

zawodzie

faktycznie poszukuje 

pracy

oczekiwana płaca - 

praca stała na pełny 

etat

czy skłonny dojeżdzać?

czy w gospodarstwie osoba pracująca?

czy  w gospodarstwie emeryt lub rencista?

czy ktoś w gospodarstwie pracuje za granicą i przekazuje środki na utrzymanie gospodarstwa?

czy w gospodarstwie osoba pracująca, emeryt lub rencista lub ktoś przekazujący środki zza granicy?

Zazwyczaj myśli się o „osobie bezrobotnej”. Tymczasem w 
znacznym stopniu postawy i decyzje zależą nie od danej osoby, a 
od tego, co jest optymalne dla jej gospodarstwa domowego. 
Obecność innej osoby zapewniającej dochód pozwala traktować 
potencjalny dochód jako dodatkowe źródło i lepiej adaptować się 
do warunków na rynku pracy. Małe dzieci ograniczają mobilność. 

n odsetek n odsetek n średnia n średnia n odsetek n odsetek

czy jest w gospodarstwie są dzieci w wieku poniżej wieku szkolnego (poniżej 6 lat)?

tak 751 73.6% 382 84.0% 552 1 487.41   320 1 960.16   553 78.5% 321 89.4%

nie 1 799 87.0% 2 039 85.0% 1 564 1 479.78   1 727 1 813.93    1 566 82.8% 1 733 86.6%

istotność 0.000 *** 0.631 0.723 0.000 *** 0.023 ** 0.171

czy skłonny dojeżdzać?

kobieta mężczyznakobieta mężczyzna

faktycznie poszukuje pracy oczekiwana płaca - praca stała na pełny etat

kobieta mężczyzna
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 Obecność innych bezrobotnych w gospodarstwie domowym  
wpływa znacząco na indywidualne postawy wobec rynku pracy 

 częściej szuka się „jakiejkolwiek pracy”, rzadziej oczekuje się 
pracy stałej i w pełnym wymiarze 

 częściej jest się zniechęconym – spośród osób faktycznie nie 
poszukujących pracy, aż 88% ma w gospodarstwie 
przynajmniej jedną inną osobę bezrobotną 

 częściej pojawia się brak wiary, że jest dla nich w ogóle praca 

 znacznie rzadziej są w trakcie uzyskiwania kwalifikacji 
niezbędnych do wykonywania zawodu 

 Fakt pozostawania bez pracy większej liczby osób w gospodarstwie 
domowym nie zmniejsza skłonności by dojeżdżać do pracy. 

Inni bezrobotni w rodzinie pogarszają sytuację na rynku pracy – pułapka? 

2. Podaż  pracy 

n odsetek n odsetek n średnia n odsetek

tak 1 225 35% 1 569 55% 866 1 627 869 84%

nie 2 812 42% 3 402 97% 3 297 1 665 3 304 85%

p-value 0.000 *** 0.000 *** 0.089 * 0.543

faktycznie poszukuje oczekiwana płaca czy skłonny dojeżdżaćpraca w zawodzie

czy jest inny bezrobotny w gospodarstwie

37%

54%

3%
3% 3%

nie ma innych bezrobotnych

jakiejkolwiek pracy

tylko pracy stałej, w pełnym wymiarze

tylko pracy stałej w niepełnym wymiarze

47%

45%

2% 4% 2%

są inni bezrobotni

tylko umowy zlecenie lub o dzieło, dorywcza

inne (działalnośc, emigracja)

 W gospodarstwach gdzie dwie lub więcej osób poszukuje pracy, mniejsze 
są także oczekiwania bezrobotnych względem pracy: 

 częściej niż inne osoby podejmowali pracę nie w zawodzie 

 rzadziej faktycznie poszukują pracy (niezależnie od płci) 

 jeśli poszukują, to częściej szukają „jakiejkolwiek pracy” i oczekują 
niższej płacy (choć różnica ta nie jest znaczna) 

 nie zmienia się skłonność do dojeżdżania do miejsca pracy 

30%

8%

10%

34%

2%

16%

nie ma innych bezrobotnych

najpierw muszę uzyskać licencję/certyfikat
chcę rozpocząć działalność gospodarczą
nie wierzę, że są dla mnie atrakcyjne oferty
inne

12%

6%

21%

36%

5%

20%

są inni bezrobotni

nie planuję w najbliższym czasie pracować

zamierzam wyjechać zagranicę

dlaczego nie szuka pracy? 
             16% ankietowanych  

jakiej pracy szuka? 

   83% ankietowanych  

Uwaga:  pytanie o oczekiwaną płacę i rodzaj poszukiwanej pracy stawiano tylko osobom 
aktywnie poszukującym pracy. 32% respondentów zadeklarowało, że w ich gospodarstwie 
domowym ktoś poza nimi bezskutecznie szuka pracy.  
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 Wynagrodzenia osób o niskich kwalifikacjach w pobliżu wieku 
emerytalnego są niższe niż przeciętne płace sprawozdawane 
przez osoby młode o takich samych umiejętnościach. Dla osób o 
wysokich kwalifikacjach spadek następuje około 70 roku życia.  

 Proces ten jest efektem nie tylko względnie niższych płac, ale 
także niskiej aktywności zawodowej. Wynagrodzenia rosną 
bardzo szybko od ok. 55 r.ż.(wg sprawozdawczości pracodawców 
9+), ponieważ w zatrudnieniu zostają osoby lepiej wynagradzane.  
Z drugiej strony cześć osób na emeryturze dorabia za niższe 
wynagrodzenia w szarej strefie (różnice pomiędzy Z12 a BAEL). 

 

Niewielkie bodźce do aktywności zawodowej dla osób starszych 
Wraz z doświadczeniem zawodowym można się spodziewać wzrostu 
zarobków. Jednak transformacja i szybki postęp technologiczny mogą 
czynić część pozyskanych kompetencji zbędnymi, co skutkuje 
spadkiem względnych zarobków pod koniec kariery zawodowej.  NBP 
wskazywał, że przedwcześnie opuszczający rynek pracy w Polsce są 
„nie-do-wynagradzani” w porównaniu z pozostającymi w aktywności.  

 

2. Podaż  pracy 

Uwaga:  oszacowania 
uzyskane na 
podstawie danych 
BAEL za 2011q1. 
Oszacowano funkcję 
płac (uwzględniając 
płeć, wiek, zawód, 
gałąź przemysłu, 
miejsce zamieszkania i 
wykształcenie). Bez 
korekty Heckmana.  

Uwaga:  oszacowania 
własne na podstawie 
BAEL za 2011q1. 
Średnie obliczone z 
uwzględnieniem 
poziomu kwalifikacji  
wg klasyfikacji ISCO. 
Mianem wysoko 
kwalifikowanych 
zawodów określono:  
menedżerów 
średniego i wyższego 
szczebla, specjalistów, 
techników i 
pracowników 
biurowych. 

średnie zarobki średnia oszacowań 
funkcji płac 

płace 

średnie oszacowania płac osób 
o niższych kwalifikacjach 

średnie płace brutto 
(sprawozdawczość pracodawców) 

mediana płacy brutto 
(sprawozdawczość pracodawców) 

Źródło:  sprawozdania Z12, 2010, oszacowania własne 

średnie oszacowania płac osób 
o wyższych kwalifikacjach 
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• Odejścia na emeryturę osób o niższych kwalifikacjach na ogół wiążą 
się jedynie ze zwiększeniem ruchu kadrowego (przyjęć na ich 
miejsce nowych osób).  

• Ponadprzeciętnie wysokie odejścia na emerytury osób o wyższych 
kwalifikacjach skorelowane są z głębszą restrukturyzacją. 
Przechodzenia na emeryturę pracowników biurowych jest 
intensywniejsze, jeśli w firmie są duże redukcje z innych powodów. 

Odejścia na emerytury – cięcie kosztów, czy utrata specjalistów? 
Od 2007 roku systematycznie rośnie w Polsce aktywność zawodowa osób w wieku przedemerytalnym, co wiąże się ze stopniowym 
ograniczaniem możliwości korzystania ze świadczeń rentowych i wcześniejszych emerytur. W okresie lepszej koniunktury osoby te nie miały na 
ogół problemów z pozostaniem na swoich stanowiskach pracy.  Możliwe pogorszenie się sytuacji przedsiębiorstw może skłonić pracodawców do 
cięcia kosztów pracy poprzez zachęty do korzystania z uprawnień emerytalnych lub rentowych. Z drugiej strony odejścia z firm doświadczonych 
pracowników mogą wiązać się z dużymi kosztami szkoleń dla nowych pracowników. 

korelacje (zmienna 1 - zmienna 2)

produkcja, bez 

wyższych 

kwalifikacji

produkcja, 

wyższe 

kwalifikacje

biuro, bez 

wyższych 

kwalifikacji

biuro, 

wyższe 

kwalifikacje

odejścia z powodu emerytur  - 

uzupełnienie zatrudnienia spowodowane 

rotacją 0.258*** 0.212*** 0.342*** 0.329***

nowe miejsca pracy - odejścia z powodu 

emerytur -0.001 0.23*** 0.126** 0.273***

likwidacja starych miejsc pracy - odejścia z 

powodu emerytur -0.028 0.267*** 0.047 0.181***

odejścia z powodu emerytur - pozostałe 

odejścia 0.067* 0.03* 0.101*** 0.158***

sytuacja firmy

produkcja, 

bez wyższych 

kwalifikacji

produkcja, 

wyższe 

kwalifikacje

biuro, bez 

wyższych 

kwalifikacji

biuro, 

wyższe 

kwalifikacje

badzo dobra 33,3% 34,8% 38,6% 25,0%

dość dobra 20,4% 22,5% 20,0% 17,3%

słaba 11,1% 0,0% 3,1% 0,0%

trudna 15,0% 0,0% 20,0% 1,8%

bardzo trudna 21,3% 48,1% 30,0% 60,7%

Ogółem 20,0% 16,7% 19,4% 13,3%

udział odejść spowodowanych rentami i emeryturami w całkowitych zwolenieniach i odejściach

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Francja Włochy Belgia Czechy Węgry Polska Irlandia Słowenia Estonia Portugalia

% firm, które traktują zachęty do przejścia na emeryturę lub rentę jako 

potencjalne źródło redukcji kosztów pracy

 Dotychczasowe badania NBP (WDN 2007) wskazują, że odejścia na 
emeryturę osób mających uprawnienia i zatrudnienie na ich miejsce 
młodszych pracowników była przeciętnie rzadko deklarowanym 
rozwiązaniem w polskich firmach (8% firm). W istocie, w Polsce było  
to zjawisko popularne głównie w sektorze energetycznym oraz w 
pośrednictwie finansowym (około 25% firm).  

 Odejścia z pracy z tytułu emerytur bądź rent stanowią obecnie około 
1/3 wszystkich odejść i zwolnień w firmach przy czym niezależnie od 
kwalifikacji odchodzących pracowników odsetek jest tym większy im 
większa jest firma. W mikrofirmach jest to poniżej 25% a w dużych 
firmach powyżej 35% wszystkich odchodzących pracowników.  

 Udział odejść na renty i emerytury jest na ogół największy w firmach w 
dobrej kondycji (niewiele jest innych powodów odejść z pracy).  
Odejścia na emerytury są jednak bardzo częste wśród specjalistów, 
jeśli firma znajduje się w bardzo trudnej sytuacji. 

2. Podaż  pracy 
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 Ok. 40% respondentów uważa, że 
pracę w szarej strefie łatwiej znaleźć 
jak również zarabia się w niej więcej. 

 Osoby, które deklarują, że w szarej 
strefie mniej się zarabia, 
zdefiniowano jako skłonne podjąć 
takie zatrudnienie tylko z przymusu 
ekonomicznego. Ok. 37% badanych 
postrzega pracę nierejestrowaną w 
kategoriach przymusu. 

 Wśród bezrobotnych traktujących 
szarą strefę bardziej jako wybór 
dominują osoby młode (do 34 lat), o 
niskich kwalifikacjach i krótkim stażu.  

 

 

 

 Praca w szarej strefie nie stanowi „wyboru” dla osób 
starszych, z długim stażem pracy. Nie traktują jej tak również 
osoby z wykształceniem wyższym. 

 Osoby uważające, iż pracę w szarej strefie można łatwiej 
znaleźć w większym stopniu niż osoby o przeciwnej opinii  
sądzą, iż jest zapotrzebowanie na ich kwalifikacje. 
Jednocześnie te pierwsze rzadziej otrzymywały oferty pracy 
z UP, natomiast częściej były na innych rozmowach 
kwalifikacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Osoby ankietowane, które uważają, że łatwiej znaleźć pracę 
w szarej strefie, godzą się na większą redukcję płac niż 
osoby, które mają przeciwne zdanie. Jednak te ostatnie 
oczekują niższej płacy.   

 

  

Szara strefa – wybór czy przymus? 
W teorii można wyróżnić dwa główne motywy podejmowania pracy 
nierejestrowanej: uniknięcie opodatkowania lub determinacja, by podjąć 
jakąkolwiek pracę i brak alternatyw. W pierwszym przypadku praca w szarej 
strefie przeważnie wykonywana jest przez osoby o wyższych kwalifikacjach 
,,dorabiające” do wynagrodzenia w oficjalnym miejscu pracy (wybór). Natomiast 
w drugim przypadku dominują osoby o niskich poziomach wykształcenia dla 
których praca w szarej strefie jest jedyną alternatywą wobec bezrobocia 
(przymus). Wyniki  BARP potwierdzają występowanie obu motywów dla Polski. 

15,6% 13,4% 13,9%

46,1%
37,1% 38,7%

38,3%
49,5% 47,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Łatwiej znaleźć,
więcej się zarabia

Łatwiej znaleźć,  nie
zarabia się więcej

Trudniej znaleźć

Brak stażu Poniżej 8 lat doświadczenia Powyżej 8 lat doświadczenia

Łatwiej znaleźć, 
więcej się 

zarabia; 39,5%

Łatwiej znaleźć,  
nie zarabia się 
więcej; 23,5%

Trudniej znależć, 

mniej się 
zarabia; 13.6%

Trudniej znaleźć, 

więcej sie 
zarabia; 23.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

12,1% 11,5% 15,7%

38,6% 38,1%
39,3%

49,2% 50,3% 45,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Łatwiej znaleźć, więcej
się zarabia

Łatwiej znaleźć,  nie
zarabia się więcej

Trudniej znaleźć

Wyższe Średnie zawodowe i średnie Zawodowe i gimnazjalne

27,6% 22,2% 20,3%

30,6%
26,6% 27,4%

19,0%

18,3% 18,5%

15,4%
22,5% 20,0%

7,4% 10,4% 13,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Łatwiej znaleźć, więcej
się zarabia

Łatwiej znaleźć,  nie
zarabia się więcej

Trudniej znaleźć

18-24 lat 25-34 35-44 45-54 >54 lat

średnia płaca test t relacja płac test t

 - łatwiej znaleźć, więcej się zarabia 1 692,7 -1,53 0,70 2,02

 - trudniej znaleźć 1645,6 0,76 **

praca w szarej strefie

 - łatwiej znaleźć, nie zarabia się więcej 1730,8 -2,51 0,73 0,90

 - trudniej znaleźć 1645,6 *** 0,76

praca w szarej strefie

Praca w szarej strefie Tak  Nie Tak  Nie Tak  Nie 

 - łatwiej znaleźć, 

więcej się zarabia 63.3% 36.7% 18.2% 81.8% 43.3% 56.7%

 - łatwiej znaleźć, nie 

zarabia się więcej 64.4% 35.6% 16.4% 83.6% 42.2% 57.8%

-nie łatwiej znaleźć 61.3% 38.7% 20.8% 79.2% 41.3% 58.7%

czy zapotrzebowanie 

na kogoś o takich 

kwalifikacjach?

czy otrzymał 

ofertę z UP?

czy był na jakieś  innej 

rozmowie 

kwalifikacyjnej?

2. Podaż  pracy 

Wybór Przymus 
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Podsumowanie 
 Obecność drugiej osoby bezrobotnej w gospodarstwie domowym 

 obniża oczekiwania płacowe i intensywność poszukiwań (pułapka bezrobocia?) 

 działa zniechęcająco na pozostałe osoby poszukujące pracy – spośród osób faktycznie nie 
poszukujących pracy, aż  88% ma w gospodarstwie przynajmniej jedną osobę bezrobotną. 

 Obecność innej osoby zapewniającej dochód pozwala zmniejszyć oczekiwania płacowe (dodatkowe 
źródło dochodu w gospodarstwie). Skłania także częściej do poszukiwania pracy w niepełnym wymiarze 
czasu i zmniejsza skłonność do dojeżdżania do pracy.  

 Obecność osoby zależnej (małe dzieci, osoby starsze wymagające opieki) w gospodarstwie domowym 
istotnie obniża mobilność kobiet i zwiększa oczekiwania płacowe mężczyzn. 

 

 Z perspektywy pracodawców odejścia osób starszych na emeryturę stanowią raczej źródło kosztów niż 
sposób na redukcję zatrudnienia. Pomimo tego, wyraźna jest silnie ujemna relacja między wiekiem a 
wynagrodzeniem dla osób o niskich kwalifikacjach już od około 45 roku życia.  

 W zatrudnieniu po ukończeniu 55 roku życia pozostają głównie osoby lepiej wynagradzane – osoby o 
niższych kwalifikacjach i płacach opuszczają zasób siły roboczej, korzystając z dostępnych świadczeń lub 
świadcząc pracę w ramach rodziny/gospodarstwa domowego.  

 

 

 Większość osób bezrobotnych ocenia, że łatwiej jest znaleźć pracę w szarej strefie, ale zaledwie ¼ osób 
pozostających bez pracy uważa, że jest ona lepiej płatna. Sugeruje to, że zatrudnienie w szarej strefie 
traktowane jest często bardziej jak przymus ekonomiczny niż forma unikania opodatkowania. 

 Zatrudnienie nierejestrowane częściej jest wyborem dla osób młodych i bez doświadczenia, a 
zdecydowanie częściej przymusem dla osób o wyższych kwalifikacjach, doświadczonych i 
wykształconych. W przypadku osób młodych taka strategia funkcjonowania na rynku pracy może 
się okazać problematyczna w momencie przejścia na emeryturę.  

 Niemal 40% osób bezrobotnych ocenia, że nawet takiej pracy nie da się znaleźć. 

 Decyzje o aktywności na 
rynku pracy – na poziomie 
gospodarstw domowych a 
mniej pojedynczych osób 

 

 

 

 

 Niewielkie bodźce do 
pozostawania w aktywności 
dla osób starszych, ale 
niewielka skłonność do 
zwalniania tych 
pracowników 

 

 

 

 Szara strefa raczej 
przymusem niż wyborem 

Niewielkie bodźce do dalszego wzrostu aktywności zawodowej 

2. Podaż pracy 



Część  3. 
1. Jak firmy szukają pracowników? Jak szukamy pracy? 

2. Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych stabilne i niskie, emigrantów wysokie. 
Jakie oczekiwania osób młodych? 

3. Czy koszt znalezienia pracownika powstrzymuje od stworzenia miejsca pracy? 

4. Spadają przepływy na rynku pracy, głównie na skutek wygasania umów 
czasowych – co z presją płacową? 

Search & matching 
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Poszukiwania i dopasowania na rynku pracy – klucz do zrozumienia? 

3. Search & matching 

POSZUKIWANIE  I DOPASOWANIA NA RYNKU 
PRACY 

•Teoria poszukiwań i dopasowań na rynku pracy (ang. search and 
matching) w centrum rozważań stawia sam proces: (1) decyzji o 
stworzeniu miejsca pracy przez firmę oraz o chęci do (zmiany) pracy 
przez osobę do niej zdolną, (2) poszukiwania właściwego 
pracownika/pracodawcy; i (3) negocjacje płacowe. 

•Bezrobocie jest skutkiem niedopasowania ilościowego (zbyt mały popyt 
na pracowników), jakościowego (struktura popytu i podaży) oraz „tarć” 
(czas niezbędny, by się odnaleźć), ale także rozbieżności dotyczących 
oczekiwań płacowych. 

•Znalezienie pracy oznacza nie tylko znalezienie firmy poszukującej 
aktualnie pracownika, lecz – znacznie bardziej precyzyjnie – nawiązanie 
negocjacji płacowych z firmą, której profil zapotrzebowania jest zgodny 
ze zdolnościami, umiejętnościami i oczekiwaniami płacowymi. 

PŁACA 
•Ustalana w wyniku negocjacji pomiędzy pracodawcami i osobami aktywnymi 

zawodowo.  

•Czynniki po stronie pracodawcy: krańcowa produktywność pracy, 
jednostkowy koszt utrzymywania wakatu.  

•Czynniki po stronie pracownika: instytucjonalne określające koszt 
alternatywny pozostania bez pracy (m.in. wysokość świadczeń, w tym 
dostępność zasiłku dla bezrobotnych) oraz krańcowa stopa substytucji czasu 
wolnego względem konsumpcji rozumiana jako „nielubienie” wysiłku 
związanego z pracą.  

•Z wyjątkiem krańcowej stopy substytucji wszystkie z wymienionych 
czynników zwiększają oczekiwania płacowe. 

•Na płace pośrednio wpływa również restrykcyjność rynku pracy (m.in. 
trudność zatrudnienia i zwolnienia pracownika) oraz pozapłacowe koszty 
pracy. 

NEGOCJACJE PŁACOWE –  
ZAWARCIE/UTRZYMANIE KONTRAKTU 

•Pracodawca nie stworzy miejsc pracy, gdy jego szacunek „przychodu” 
wypracowanego przez danego pracownika przewyższy koszt znalezienia 
go i wynagrodzenia jego pracy. 

•Pracownik nie podejmie pracy, gdy płaca nie przekroczy jego 
indywidualnego kosztu „wysiłku” związanego z danym stanowiskiem 
oraz „wysiłku” znalezienia tego pracodawcy i jego „wyceny” czasu 
wolnego.  

•Stawka płac zależy nie tylko od (oczekiwanej) produktywności danego 
pracownika, ale także od jego pozycji przetargowej. 

•Pozycja negocjacyjna pracodawcy i pracownika zależy od dostępnych 
alternatyw. Relatywnie wiele wolnych miejsc pracy osłabia pozycję 
pracodawcy, relatywnie wielu poszukujących zmniejsza efektywną siłę 
przetargową pracownika. 

BEZROBOCIE 
•Spodziewając się „zbyt” wysokich oczekiwań płacowych, pracodawca w 
ogóle nie podejmie wysiłku tworzenia nowego miejsca pracy. 

•Poszukiwanie pracownika wiąże się także z kosztami, więc pracodawca 
oczekując, że znalezienie właściwego pracownika będzie  długotrwałe i 
kosztochłonne, także może ocenić, iż korzyści z nowego pracownika nie 
przewyższą kosztów stworzenia tego wakatu. 

•Spodziewając się „zbyt” niskich płac, osoba zdolna do pracy zmniejszy lub w 
ogóle nie podejmie wysiłku poszukiwania pracodawcy (lub zmiany 
pracodawcy na innego). Może także bardziej aktywnie poszukiwać sposobów 
zabezpieczenia minimum finansowego rodzinie.  

•Ilościowe i jakościowe różnice pomiędzy popytem i podażą pracy (tradycyjnie 
rozumiane bezrobocie) będą więc skutkiem, a nie przyczyną – konsekwencją 
gry, pomiędzy oczekiwaniami firm i osób zdolnych do pracy. 
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 Na podstawie danych w BARP 2012 można wskazać, że 

 wraz z pogorszeniem sytuacji na rynku pracy osoby bezrobotne 
intensyfikują wysiłki, częściej korzystając z bardziej 
wymagających, ale także bardziej skutecznych metod; 

 osoby młode częściej poszukują pracy aktywnie, choć częściej  
ograniczają się do metod biernych. 

 Profil poszukiwanej pracy nie zmienił się znacząco od ubiegłego 
roku. Niezależnie od wieku, dominuje zainteresowanie pracą stałą, w 
pełnym wymiarze czasu pracy.   

 Wśród osób z doświadczeniem zgodnym z wyuczonym zawodem 
ok. 70% jest przekonana, że na rynku pracy istnieje zapotrzebowanie 
na własne umiejętności. Wśród osób młodych niewielkie 
doświadczenie w zawodzie w mniejszym stopniu przekłada się na 
subiektywne odczucie o braku zapotrzebowania. 

 Dane BARP 2011 wskazywały, że także pracodawcy poszukują 
pracowników samodzielnie, okazjonalnie korzystając z 
profesjonalnego wsparcia. 

 Również pracodawcy wciąż  

poszukują pracowników głównie 

samodzielnie. Wśród dużych firm 

przeciętnie 12% wakatów  

zgłaszanych jest do urzędów  

pracy, czyli wzrósł z porównaniu z ubiegłym rokiem o ok. 1.5 pkt. proc. 

Odsetek podmiotów w ogóle zgłaszających ofert sięga niemal 70%.  

 W populacji przedsiębiorstw ogółem wakatów zgłoszonych jest nieco 

więcej, bo ok. 16.5%. Jednak niższy jest odsetek firm w ogóle nie 

przekazujących informacji o nowych miejscach pracy do UP.  

 Odsetki te oszacowano tylko w odniesieniu do firm, które tworzyły 

miejsca pracy w danym roku, nie są więc zaniżone ze względu na niższą 

kreację miejsc pracy.  

Jak szukamy pracy? Jak firmy szukają pracowników?  
Samodzielne poszukiwanie pracy wskazane zostało w BARP 2011, 
jako jedna z istotnych przeszkód dla zmniejszania bezrobocia 
frykcyjnego. Przeciętny czas poszukiwania pracy jest w Polsce 
wysoki w porównaniu do przeciętnej w krajach UE, szczególnie w 
przypadku osób o niższych kwalifikacjach i młodych (wynosi ponad 
18 miesięcy). NBP wskazywał także, iż osoby młodsze szukają pracy 
bardziej aktywnie niż starsze, choć to wśród osób poniżej 30 roku 
życia bezrobocie jest najwyższe.  

3. Search & matching 

% wakatów zgłoszonych do urzędów pracy

 - AR (duże firmy) 12,1%

 - AR bis (reprezentatywna populacja) 16,5%

% firm w ogóle nie zgłaszających ofert do UP

 - AR (duże firmy) 69,5%

 - AR bis (reprezentatywna populacja) 56,1%

2011 2012 Młodzi 2011 2012 Młodzi

 (1) przegląda oferty pracy w gazetach/Internecie 61.59 65.09 72.59 76.83 73.63 76.74

 (2) szukam ofert w urzędzie pracy 43.50 54.51 48.33 92.92 93.20 93.19

 (3) pytam znajomych 30.24 35.70 29.21 79.13 79.10 79.88

 (4) wysylam oferty, rozmowy kwalifikacyjne 21.25 26.24 32.58 35.42 15.91 18.13

 (5) umieszczam CV w ogólnopolskiej bazie  1.60 1.59  1.90  -  -  - 

 (6) inne 1.08 0.56 0.64  -  -  - 

   - aktywnie poszukujący [jednocześnie (1) oraz (4)] 13.88 16.23 22.20 31.96 33.56 35.25

   - biernie poszukujący [tylko (2) i/lub (3)] 13.22 14.92 73.98 7.64 8.13 34.92

BARP (%)Sposoby poszukiwania pracy przez osoby bezrobotne: BAEL rej. (%)

2011 2012 Młodzi 2011 2012 Młodzi

 (1) tylko stałej, w pełnym wymiarze czasu pracy 53.89 54.27 55.10 49.96 49.49 53.73

 (2) tylko stałej, w niepełnym wymiarze 2.84 3.37 3.47 20.68  17.06 19.01

 (3) tylko dorywczej 2.81 1.50 1.95 - - -

 (4) działalność gospodarcza 2.60 1.95 2.17 1.58  1.24  1.08

 (5) jakiejkolwiek 36.62 37.14 35.63 27.79 28.88 24.57

 (6) migracja 1.24 0.56 0.69 - - -

BARP (%)
Jakiej pracy poszukują bezrobotni:

BAEL rej. (%)

bezrobotni ogółem wiem, że tak myślę, że tak wiem, że nie myślę, że nie

zgodne z zawodem 36.79 34.16  13.48 15.57 2 389   

niezgodne z zawodem 29.47  32.67 16.15 21.70 4 092   

młodzi wiem, że tak myślę, że tak wiem, że nie myślę, że nie N

zgodne z zawodem 40.90 34.22 11.29 13.59 824       

niezgodne z zawodem 32.54 34.96 13.72 18.47 1 516    

N
czy jest zapotrzebowanie na kogoś o moich kwalifikacjach?
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 Przeciętnie jedynie ok. 18% osób bezrobotnych deklaruje, że w ciągu 
kwartału poprzedzającego badanie otrzymali jakąkolwiek ofertę z 
urzędu pracy (w BARP2011 odsetek ten wyniósł 20%). Pytanie to 
kierowano wyłącznie do osób, które we własnej ocenie aktywnie 
poszukują zatrudnienia. 

 

 

 

 

 Szanse znalezienia pracy, ceteris paribus, zależą jednak nie tylko od 
tego, jak intensywnie pracodawcy w danym powiecie tworzą miejsca 
pracy. Relatywnie duży odsetek osób wciąż bezrobotnych – ponad 
50% - było na rozmowie kwalifikacyjnej, choć nie otrzymało z PUP 
żadnego skierowania.  

 Zjawisko to jest bardzo zróżnicowane w Polsce (są powiaty, gdzie 
ofertę z PUP otrzymuje ok. 50% osób bezrobotnych, a są i takie, 
gdzie mniej niż 2%). W większości powiatów osoby bezrobotne i 
aktywnie poszukujące pracy znacznie częściej korzystają z ofert 
pozyskanych samodzielnie, niż mają szansę otrzymać ofertę z 
pośrednictwa świadczonego publicznie. Zaledwie w 13 powiatach z 
przebadanych ponad 150 samodzielnie pozyskane zaproszenia na 
rozmowy kwalifikacyjne maja skalę zbliżoną do skierowań z urzędów 
pracy. Przeciętnie w Polsce ok. 16% wakatów trafia do UP. 

Znaczne zróżnicowanie liczby ofert pozyskiwanych przez urzędy pracy 

3. Search & matching 

18.04% 

45° 

Dla każdego z powiatów oszacowano średnią na podstawie odpowiedzi respondentów. 

Duże, dynamiczne rynki pracy stwarzają więcej możliwości zmiany 
zatrudnienia oraz znalezienia nowej pracy w przypadku bezrobocia. 
Pomiędzy powiatami występuje duże zróżnicowanie w liczbie 
otrzymywanych ofert pracy (związane z kreacją miejsc pracy przez 
lokalne przedsiębiorstwa) a także sprawnością ich pozyskiwania 
przez urzędy pracy.  

tak nie

tak 51.6% 51.6% 2 971     

nie  48.4% 64.5 % 4 766    

także inne oferty                       

(pozyskane samodzielnie)

oferta z PUP w ciągu 3m
N
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 BARP 2011 wykazał, że  

 Większość pracodawców poszukuje pracowników samodzielnie 
(tj. przez media i z polecenia). Zaledwie ok. 10% firm korzysta z 
pomocy urzędów pracy, a ok. 2-5% z pomocy pośredników 
komercyjnych. 

 Samodzielne poszukiwanie pracowników skutkuje względnie 
długim czasem obsadzenia stworzonego wakatu, szczególnie w 
dużych firmach. Przeciętnie 30% pracodawców deklarowało w 
2011 r., że znalezienie wykwalifikowanego pracownika z 
wyższym wykształceniem trwało pomiędzy 3 a 6 miesięcy.  

 Wśród pracodawców, którzy deklarowali, że długi czas 
poszukiwania właściwego pracownika stanowił istotną trudność 
w procesie rekrutacji koszt jego znalezienia był w 2011 r. wysoki, 
sięgając w przypadku pracowników wykwalifikowanych od 
ponad 30% (produkcyjni) do niemal 60% późniejszego 
wynagrodzenia (biurowi).  

 Długi okres i wysoki koszt zapełnienia wakatu biurowego dla 
pracownika z wyższym wykształceniem jest zjawiskiem tym 
bardziej niepokojącym, że wśród firm doświadczających zmian 
kadrowych, aż 52% deklarowała odejścia pracowników.  

 W opinii pracodawców względnie najmniejszą trudność stanowi 
znalezienie pracowników produkcyjnych, o niższych 
kwalifikacjach (tzw. blue collar workers). Jednocześnie są to 
stanowiska o stosunkowo najwyższej rotacji.  

 Porównanie BARP 2012 z danymi z poprzedniego roku sugeruje 
 znaczący spadek liczby firm w ogóle poszukujących pracowników 
 nieznacznie mniejszy %  firm poszukuje pracowników powyżej 6m 
 nieznacznie krócej trwa znalezienie pracowników wykwalifikowanych 

 
 
 
 
 
 
 

 Duże firmy (AR) wobec reprezentatywnej populacji (ARbis): 
 szukają pracowników częściej i znajdują ich szybciej 
 szukają osób o względnie podobnej strukturze stanowisk i poziomie 

wykształcenia, co przeciętne polskie przedsiębiorstwo 

 W porównaniu z innymi krajami CEECs, polskie firmy nie wydaje się mieć 
większych trudności w zapełnieniu wakatu, jednak wniosek  ten może 
zależeć od wielkości rynku i efektów cyklu koniunkturalnego.  

 

 

 

 W porównaniu z BARP 2011, w 2012 roku wzrósł względny koszt znalezienia 
właściwego pracownika (za wyjątkiem stanowisk inżynierów i specjalistów). 

 

Koszt zapełnienia wakatu barierą dla tworzenia nowych miejsc pracy? 
Przedsiębiorca stworzy nowe miejsce pracy tylko wówczas, gdy 
spodziewa się, że koszty związane z nowym pracownikiem nie 
przewyższą wypracowanej przez niego wartości dla firmy. 
Podstawowe składowe tych kosztów (poza płacą) to wyposażenie 
stanowiska pracy oraz dotarcie do właściwego pracownika. 

3. Search & matching 

Uwaga: kolorem fioletowym oznaczono dane za rok 2011.  

jak długo firma szuka?

pracownika przy produkcji 2011 AR bis AR 2011 AR bis AR 2011 AR bis AR 2011 AR bis AR

 - bez wyższego wykształcenia 95,4% 78,1% 96,2% 3,42% 14,84% 2,8% 1,22% 7,03% 1,0% 726 256 582

 - z wyższym wykształceniem 72,0% 61,0% 69,6% 21,26% 25,27% 25,8% 6,70% 13,74% 4,6% 687 182 349

pracownika biurowego

 - bez wyższego wykształcenia 92,6% 69,9% 91,7% 6,06% 20,45% 7,8% 1,16% 9,66% 0,5% 709 176 396

 - z wyższym wykształceniem 74,6% 65,1% 69,3% 21,55% 22,58% 27,6% 3,85% 12,37% 3,2% 733 186 508

poniżej 3m od 3m do 6m powyżej 6m szukający

2011 AR bis AR AR bis AR

przy produkcji

 - bez wyższego wykształcenia 16.85 22.21 30.96 32.74 55.99

 - z wyższym wykształceniem 27.56 27.79 17.62 31.06 82.00

biurowego

 - bez wyższego wykształcenia 25.72 20.07 35.60 32.32 62.96

 - z wyższym wykształceniem 40.34 28.28 51.45  34.48 80.22

...stanowiska pracykoszt zatrudnienia jako % kosztu… ...wynagrodzenia W badaniu AR pytano 
o koszt przeciętny.  
W badaniu ARbis 
pytano o typowego 
pracownika 
zatrudnionego w 
2012r.  

czas poszukiwania… … w PL …w CEEC ttest

menedżerów 3.64 4.93 ***

specjalistów  3.14 4.28 ***

wykwalifikowanych 2.77 3.47 ***

niewykwalifikowanych 1.51 1.90 ***

Źródło: BEEPS. Badanie 
przeprowadzane na firmach z 
sektora MSP w 2009 roku. < 
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 W latach 1990-tych intensywność przekształceń strukturalnych 
powodowała, że ważnym źródłem rekrutacji nowych osób w 
firmach były osoby jeszcze kwartał wcześniej zatrudnione w innych 
firmach. W przypadku przemysłu i usług nierynkowych było to 
równie ważne źródło napływów do zatrudnienia jak rekrutacja  
poszukujących pracy bezrobotnych i osób chwilowo nieaktywnych.  

 Od 2003 roku zaobserwować można spadek w intensywności 
przepływów – spadło nowe zatrudnienie w przemyśle, ale 
równocześnie spadła także intensywność zwolnień. 

 

Zmiana pracy najczęściej związana z okresem bezrobocia 
Cześć osób nowozatrudnionych w firmach to osoby, które 
wcześniej pracowały w innych firmach i nie doświadczyły 
bezrobocia pomiędzy kolejnymi okresami zatrudnienia. Zmiana 
jednej pracy na inną może wynikać z dostosowań do popytu na 
pracę pomiędzy sektorami i stanowi formę dostosowania 
zatrudniania do zmieniającej się struktury gospodarki. Konieczność 
spędzenia czasu pomiędzy zmianami pracy w bezrobociu lub 
nieaktywności powoduje, że pojawiają się koszty społeczne, które 
mogą być obniżane poprzez zwiększanie skuteczności i dostępności 
pośrednictwa pracy. 

3. Search & matching 

Praca w 
sektorze A 

Praca w 
sektorze B 

Bezrobocie 

Bierność 
zawodowa 

 Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL, panel skonstruowany na podstawie identyfikatorów GUS. 
Wykorzystano dane kwartalne za okres 1995q1-20011q4 

 Wszędzie poza rolnictwem spadła natomiast 
intensywność przyjęć nowych osób, które 
napływały z innych sektorów, co mogło 
wynikać z zakończenia się okresu 
restrukturyzacji. 

 Oba procesy powodują, że nawet w okresach 
dużego popytu na pracę relatywnie zmalały 
szanse na jej szybkie znalezienie, a jej 
poszukiwanie związane jest  często z 
okresowym bezrobociem.  

 

 

 Przepływy pracowników pomiędzy sektorami mogą być wynikiem 
dostosowań strukturalnych ale i asymetrycznego oddziaływania cyklu 
koniunkturalnego na różne sektory. 

 Im mniejsze przepływy bezpośrednie pomiędzy pracą w różnych 
sektorach tym więcej osób musi przejść przez okres bezrobocia.  

 

 

Odsetek 

pracujących 

w sektorze

Liczba 

osób

Odsetek 

pracujących 

w sektorze

Liczba 

osób

Odsetek 

pracujących 

w sektorze

Liczba 

osób

Odsetek 

pracujących 

w sektorze

Liczba 

osób

Odsetek 

pracujących 

w sektorze

Liczba 

osób

Do rolnictwa 3.7% 110 1.5% 44 3.5% 81 1.8% 43 0.1% 1

Do przemysłu 2.2% 75 1.9% 65 2.7% 87 1.1% 37 0.4% 12

Do usług rynkowych 3.9% 199 2.4% 123 3.0% 184 1.1% 69 0.6% 46

Do usług nierynkowych 2.2% 72 2.1% 68 2.0% 69 1.0% 34 0.2% 6

Rok 2011 Przeciętnew okresie 2003-2011

napływy z innego 

sektora

napływy z bezrobocia 

lub nieaktywności

napływy z innego 

sektora

odsetek osób 

zmienijących pracę 

bez zmiany sektora

napływy z bezrobocia 

lub nieaktywności

Przeciętne w okresie 1995-2002

Przepływy kwartalne w okresie 1995q1-20011q4 
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 Zgodnie z BARP 2012 

 Oczekiwana płaca to ok. 1640 zł, czyli o ok. 10zł więcej niż w roku ubiegłym i ok. 15% 
więcej niż oszacowana na podstawie BAEL 2q2011 płaca rynkowa. Przeciętny wzrost 
wynagrodzeń w GN to ok. 130 zł w tym samym okresie. 

 Względnie wysoka różnica w oczekiwaniach płacowych wynika z relatywnie licznej 
grupy osób deklarujących preferowaną płacę na poziomie ok. 2000 zł netto. Najczęściej 
występująca wartość (moda) rozkładu oczekiwań jest zgodna z rozkładem płacy 
rynkowej i wynosi ok. 1500 zł netto. 

 Ok. 63.3% osób bezrobotnych oczekuje płacy zgodnej z ich wcześniejszymi zarobkami, 
a przeciętnie oczekiwane zarobki są wyższe o ok. 9% od poprzednich. Rozbieżność ta 
wynika z relatywnie licznej grupy osób porównujących oczekiwania z niskimi i bardzo 
niskimi wynagrodzeniami, np. w ramach programów stażowych. 

 Za relatywnie wyższe oczekiwania płacowe w 2012 osób bezrobotnych odpowiadają: 

 wzrost udziału osób o krótkim stażu poszukiwania pracy, których oczekiwania płacowe 
są wyższe niż przeciętnie (charakterystyczne w okresach wzrostu bezrobocia);  

 a także oczekiwania płacowe powracających migrantów (oczekiwania znacznie wyższe 
niż wśród osób bez doświadczenia migracji). 

Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych stabilne i niewysokie 
Zbyt wysokie oczekiwania płacowe osób bezrobotnych mogą stanowić przeszkodę w 
znalezieniu pracy. Nie powinny być istotnie wyższe niż obowiązujące stawki rynkowej. W 
BARP 2011 wskazywano, że przeciętna oczekiwana płaca netto osób bezrobotnych to 
ok. 1630zł, i jedynie o 95zł przekracza  stawki rynkowe, przy czym różnica ta nie jest 
istotna statystycznie. Wyższych zarobków oczekiwały osoby pozytywnie oceniające 
popyt na własne kwalifikacje, krócej bezrobotne oraz z doświadczeniem w zawodzie.  

3. Search & matching 

Uwaga: Kontrfaktyczna płaca rynkowa uzyskana na podstawie 
danych BAEL za 2011q2. Oszacowano Mincerowską funkcję 
płac (uwzględniając płeć, wiek, zawód, miejsce zamieszkania i 
wykształcenie). Oszacowania bez korekty Heckmana.  
Relacja płac oczekiwanych i rynkowych obliczona jako relacja 
płac = płaca oczekiwana : płaca rynkowa 

średnia płaca liczebność test t relacja płac liczebność test t

 - tak 1 722,3               4 196 10,59 1,14 2 518       -0,43

 - nie 1 562,8              2 134 *** 1,15 1 224       

 - tak 1 566,0              1 501        8,0             1,14 948            -0.52

 - nie 1 700,4               4 835        *** 1,14 2 798       

 - tak 1 838,2               1 635        14,2          1,10 1 021        2,0 -               

 - nie 1 609,3               4 697        *** 1,16 2 724       ***

czy doświadczenie migracji?

czy jest zapotrzebowanie na kogoś o takich kwalifikacjach

czy bezrobotny dłużej niż 12 miesięcy
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 O ile oczekiwania osób bezrobotnych per se 
nie wydają się być barierą w znalezieniu 
przez nie pracy, o tyle w przypadku osób 
młodych (tj. do 30 roku życia), oczekiwania 
płacowe znacząco przewyższają płacę, jaką 
można oszacować na podstawie danych 
rynkowych.  

 Przeciętna oczekiwana płaca osoby 
bezrobotnej poniżej 30 lat to ok. 1560 zł. 
Choć jest niższa od średnich oczekiwań, 
przewyższa płacę rynkową o ok. 370 zł 
(tj. niemal 30%). 

 Moda oczekiwań osób młodych, 
podobnie jak w populacji ogółem, 
wynosi ok. 1500 zł, podczas gdy średnia 
płaca netto dla osób pracujących w tym 
wieku wynosi 1230 zł.  

 Zdaniem tylko 37% pracodawców, koszt 
przyuczenia absolwenta przekracza 
korzyści związane z niższymi stawkami dla 
tych osób. 

 Ok. 80% pracodawców ma doświadczenie z 
absolwentami poszukującymi pierwszej 
pracy i ok. 60% z nich szacuje, że jeszcze 
przed podjęciem pierwszej pracy dysponują 
oni niezbędnymi kwalifikacjami.  

 Przeciętnie absolwenci stanowią ok. 1/5 
kadry w polskich firmach.  

Oczekiwania osób młodych wysokie, lecz pracodawcy zainteresowani 
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absolwenci szukają w tej firmie pracy

AR 82.30 %

AR bis 71.94 %

posiadają niezbędne kwalifikacje

AR 61.35 %

AR bis 59.34 %

% absolwentów wśród pracowników

AR 22.21 %

AR bis 21.28 %

63%

37%

koszt zatrudnienia absolwenta w porównaniu z 
doświadczonym pracownikiem jest...

...niższy, ponieważ pracownik
doświadczony ma wyższe
oczekiwania płacowe

...wyższy, ponieważ koszt
pozyskania i przygotowania
absolwenta przewyższa korzyści
z powodu niższej stawki

1230 zł 

1560 zł 

AR – duże firmy 
AR bis – reprezentatywna 
próba polskich firm.  
Opinia o kosztach dostępna 
tylko na populacji AR bis. Oszacowania na podstawie BAEL 2q2011, uwzględniono 

wiek, płeć, wykształcenie oraz zawód i miejsce zamieszkania. 

 W firmach zatrudniających młodych pracowników (absolwentów) skala przewidywanych 
podwyżek jest zazwyczaj większa, aczkolwiek różnice pomiędzy pracodawcami zatrudniającymi i 
niezatrudniającymi absolwentów są statystycznie istotne tylko w przypadku małych podmiotów. 
   Wzrostowi wynagrodzeń w przedsiębiorstwach 
   otwartych na młodych pracowników najczęściej 
   towarzyszy adekwatny do niego wzrost 
   wydajności pracy. 

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

małe średnie duże

Planowany wzrost wynagrodzeń w I kw. 2012

Absolwenci - NIE Absolwenci - TAK Łącznie

Wielkość przedsiębiorstwa NIE TAK Σ test t

małe 0,50% 1,55% 0,80% **

średnie 0,51% 0,92% 0,72% -

duże 1,07% 0,92% 0,96% -

Σ 0,63% 0,99% 0,82% *

Planowany wzrost wynagrodzeń w I kw. 2012

Obecność absolwentów

** oznacza istotność na poziomie ufności 10%, * oznacza 
istotność na poziomie 15% 
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Oczekiwania płacowe bezrobotnych nie rosną, pomimo wzrostu płac 
 W 2010 i 2011 roku przeciętne oczekiwania płacowe bezrobotnych nie uległy 

zmianie pomimo wzrostu wynagrodzeń w gospodarce. Niewielkie zmiany dotyczyły 
jedynie najniższych oczekiwań, które nieco wzrosły „popychane” przez wzrost płacy 
minimalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utrzymujące się podwyższone bezrobocie oraz stagnacja w kreacji nowych ofert 
pracy sprawiają, że siła negocjacyjna osób bezrobotnych jest niska (odzwierciedla 
to indeks napięć na rynku pracy). Ponadto relatywnie krótki okres wypłacania 
zasiłków dla bezrobotnych powoduje, że dla większości bezrobotnych zasiłek nie jest 
alternatywną opcją dochodów  (zaledwie ok. 13-14% osób bezrobotnych otrzymuje to 
świadczenie). 

 Zdecydowana większość bezrobotnych oczekuje płacy zbliżonej do otrzymywanej 
w ostatnim miejscu pracy. Wniosek ten wynika z porównania pomiędzy płacą 
oczekiwaną przez realnie poszukujące pracy osoby bezrobotne z zarobkami, jakie 
uzyskiwały przed utratą zatrudnienia. Brak jest dowodów dla stwierdzenia, że przed 
utratą pracy, osoby te były „wyceniane” inaczej, niż w przypadku wciąż pracujących 
(osoby te straciły pracę raczej nie ze względu na nadmierne zarobki). 
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Indeks napięć (oferty pracy niesubsydiowanej na jednego
bezrobotnego, sa) - prawa oś

Stopa bezrobocia rejestrowanego (sa) - lewa oś

relacja płacy oczekiwanej  
do przeszłej = 1 

Źródło: MPiPS, obliczenia własne 
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średnia płaca test t relacja płac test t

czy epizod pracy zagranicą?

 - tak, długookresowo 1 954,1 -4,41 1,08 1,66

 - tak, krótkookresowo 1 791,6 *** 1,17 *

 - brak migracji 1 609,3 *** 1,18 *

czy epizod pracy zagranicą - wykształcenie wyższe

 - tak 1 940,7 -2,57 1,08 0,51

 - brak migracji 1 816,9 *** 1,12

czy epizod pracy zagranicą - wykształcenie średnie

 - tak 1 870,9 -8,61 1,12 1,15

 - brak migracji 1 626,6 *** 1,17

 - tak 1 903,4 -9,26 1,11 0,29

 - brak migracji 1 602,8 *** 1,13

 - tak 1 928,3 -14,49 1,13 1,51

 - brak migracji 1 576,4 *** 1,21

 - tak 1 865,1 -13,27 1,11 1,21

 - brak migracji 1 455,8 *** 1,17

czy epizod pracy zagranicą - wykształcenie zawodowe

czy epizod pracy zagranicą - wykształcenie średnie zawodowe

czy epizod pracy zagranicą - wykształcenie gimnazjalne lub mniej

Oczekiwania emigrantów zbyt wysokie na polskie warunki  

 Oczekiwania płacowe byłych emigrantów, którzy długookresowo pracowali 
zagranicą i z różnych względów (rodzinnych, utraty pracy) wrócili do Polski są o 
ok. 21% wyższe od oczekiwań osób bez epizodu pracy zagranicą i o ok.9% 
wyższe od oczekiwań osób z krótkookresowym epizodem takiej pracy. 
Jednocześnie osoby z długookresowym epizodem pracy za granicą zgadzają 
się  na mniejszą podwyżkę płacy (w stosunku do poprzedniej płacy) niż osoby z 
krótkookresowym epizodem. 

 Powracający migranci z wykształceniem gimnazjalnym bądź niższym oczekują 
o ok. 28% wyższych wynagrodzeń niż osoby o takim samym wykształceniu, 
lecz bez doświadczenia migracji. W przypadku osób z wykształceniem 
wyższym różnica ta wynosi ok. 7%. 

 Oczekiwania płacowe obecnych emigrantów, którzy mają pracę za granicą są 
znacznie wyższe, gdyż uwzględniają wszystko z czego musieliby zrezygnować 
wracając do Polski.  Płaca netto skłaniająca migrantów do powrotu do Polski 
jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej płacy netto w Polsce (badania 
ankietowe migrantów w UK, Irlandii, Niemczech i Holandii, 2009 i 2011 ). 
Osoby, które przed migracją pracowały a obecnie przebywają w Wielkiej 
Brytanii bądź Niemczech są skłonne wrócić do Polski za wyższe wynagrodzenie 
niż osoby, które przed migracją były bezrobotne. Różnica ta jest szczególnie 
widoczna w przypadku Niemiec – wynosi  ok. 16%.  
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Źródło: GUS 

Recesja w Europie Zachodniej w latach 2008-2009 zmusiła część emigrantów z Polski do powrotu i 
zmniejszyła skłonność do podejmowania nowych wyjazdów. Głównym powodem powrotów był 
spadek popytu na pracę w krajach docelowych. Różnice wynagrodzeń w Polsce i w głównych krajach 
docelowych emigracji nie uległy bowiem zasadniczej zmianie.  

minimalna płaca netto Wlk.Brytania Irlandia Niemcy Holandia

-2009 186.0% 181.7% 213.2% 235.9%

-2011 193.7% 191.0% 201.1% 205.4%

-pracujący przed migracją 2 998,1         3 781,1   3 933,2   4 856,2   

-bezrobotny przed migracją 2 800,6         - 3 389,1   -

mediana oczekiwań (2011)

średnia (w relacji do przeciętnego wynagrodzenia w Polsce) Źródło: NBP,  
badanie migrantów 
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 W Polsce (na podstawie BARP 2011) :   

 Większość firm dokonuje ruchu kadrowego na stanowiskach 
produkcyjnych bez wyższego wykształcenia oraz stanowiskach 
biurowych z wyższym wykształceniem. Dominuje zapełnienie 
zwolnionego miejsca pracy, a nie tworzenie miejsc pracy. W przypadku 
odpływów, główną rolę odgrywają odejścia i wygaśnięcia umów 
czasowych (likwidacja miejsc pracy mniej znaczna). 

 Rotacja najwyższa jest w budownictwie, gdzie także najczęściej 
wykorzystuje się umowy czasowe. Niższą rotacją charakteryzują się 
firmy z własnością publiczną. 

 BARP 2012 potwierdza większość tych wniosków. Dane wskazują 
jednak na niższą stopę napływów i odpływów, oraz niższą stopę rotacji 
netto w porównaniu do poprzedniego roku (spadek z 1.5% do -0.9%). 

 Relatywnie większa jest rola przyjęć na skutek wygaśnięcia umów 
czasowych  w budownictwie i usługach. 

 Istotne jest znaczenie umów czasowych w budownictwie oraz odjeść w 
usługach w przypadku destrukcji miejsc pracy. 

 Zaobserwowano ujemną stopę rotacji netto (różnica między stopą 
napływów a stopą odpływów) ogółem jak również w budownictwie i 
firmach z własnością publiczną  co wskazuje na zmniejszenie się 
zatrudnienia w tych sektorach. 

 

                     

Spada rotacja netto, znaczna rola nieprzedłużania umów czasowych 
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Nowe miejsca 
pracy; 23,1%

Nowe miejsca 
pracy; 22,2%

Nowe miejsca 
pracy; 22,6%

Nowe miejsca 
pracy; 23,6%

Z powodu rotacji; 
64,3%

Z powodu rotacji; 
62,2%

Z powodu rotacji; 
66,5%

Z powodu rotacji; 
60,8%

Wygaśnięcie 
umów; 12,6%

Wygaśnięcie 
umów; 15,6%

Wygaśnięcie 
umów; 10,9%

Wygaśnięcie 
umów; 15,6%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Ogółem

Budownictwo

Przemysł

Usługi

Ruch kadrowy - przyjęcia

Nieprzedłużenie 
umów; 27,5%

Nieprzedłużenie 
umów; 44,2%

Nieprzedłużenie 
umów; 24,8%

Nieprzedłużenie 
umów; 27,4%

Likwidacja; 
12,50%

Likwidacja; 
9,42%

Likwidacja; 
13,15%

Likwidacja; 
12,58%

Odejścia; 29,7%

Odejścia; 35,0%

Odejścia; 24,5%

Odejścia; 39,9%

Inne; 30,3%

Inne; 11,4%

Inne; 37,5%

Inne; 20,1%

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

Ogółem

Budownictwo

Przemysł

Usługi

Ruch kadrowy - odejścia

Przepływ/zatrudnienie stopa rotacji %firm z napływami % firm z odpływami rotacja netto

ogółem 21,1% 79,7% 84,0% -0,9%

przemysł 22,7%* 40,1% 39,9% -0,8%

budownictwo 32,2%*** 6,6% 6,4% -3,1%*

usługi 24,0% 29,8% 29,7% 1,1%**

małe 21,3%** 13,8% 13,6% -0,4%

średnie 25,3%*** 35,0% 34,6% 0,3%

duże 24,0% 28,5% 28,5% -0,9%

własność publiczna 16,3%*** 9,3% 9,3% -3,8%***

samorząd pracowniczy 22,2%* 41,8% 41,7% -1,51%

Tworzenie miejsc pracy i ich destrukcja składają się z perspektywy firmy na 
zjawisko określane mianem ruchu kadrowego. W kategoriach netto skutkują 
one także zmianami w zatrudnieniu i bezrobociu. Kraje anglosaskie 
tradycyjnie charakteryzują się wysoką stopą kreacji (14-16%) jak i destrukcji 
(13-14%) miejsc pracy. W Europie kontynentalnej wskaźniki te są zazwyczaj 
niższe, wynosząc ok. 7-9%. Kraje o intensywnych przepływach na rynku 
pracy cechują się niższą uporczywością bezrobocia. 
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Czy niektórzy bezrobotni mieli pracę tylko w dobrej koniunkturze? 

3. Search & matching 

Pewne charakterystyki osób mogą sprzyjać utracie pracy dużo 
częściej w okresach dekoniunktury. Inną hipotezą jest 
występowanie zależności pomiędzy okresami wcześniejszego 
bezrobocia i ryzykiem ponownego bezrobocia. W skrajnym 
przypadku oznaczałoby to segmentację rynku pracy, na którym 
pewne osoby niezależnie od koniunktury są często bezrobotne, a 
inne prawie nigdy nie doświadczają bezrobocia.   

 Wyniki nie potwierdzają hipotezy o skrajnej segmentacji polskiego 
rynku pracy. Nie wydaje się, by istniała w Polsce grupa osób 
bezrobotnych, które stosunkowo dobrze radziłyby sobie w okresie 
boomu, ale traciły pracę systematycznie w okresach spowolnienia.  

 Istnieje natomiast liczna grupa osób, która niezależnie od sytuacji 
na rynku pracy doświadcza bezrobocia (ok. 19.5%, tj. o niemal 6pp. 
więcej, niż gdyby nie istniała zależność pomiędzy doświadczeniem 
bezrobocia i ryzykiem utraty pracy). 

 Spowolnienie gospodarcze w latach 1997-2002 było na tyle znaczące 
dla indywidualnych ścieżek kariery, ze osoby wówczas bezrobotne 
częściej doświadczyły utraty pracy nawet w 2011 roku.  

 Wśród obecnych bezrobotnych stosunkowo liczna jest grupa osób, 
które pracę straciły w 2009 roku, lub nieco wcześniej (tj. jeszcze w 
okresie boomu), a wcześniej nie doświadczyły bezrobocia. Oznacza 
to, że bieżąca dekoniunktura może wpłynąć na ich życiorysy w 
podobnym stopniu jak spowolnienie lat 1997-2002, choć stopa 
bezrobocia jest obecnie znacznie niższa.  

 Wyraźnie mało liczna grupa „przypadkowych” bezrobotnych, 
którzy nigdy nie byli bezrobotni aż do 2012. 

1997-2002 2004-2006 2009

Osoby "przypadkowo" bezrobotne NIE NIE NIE 7.1% 11.3% -4.2%

"Notoryczni" bezrobotni TAK TAK TAK 19.5% 13.7% 5.8%

Bezrobotni w obu okresach spowolenienia, ale pracujący w okresie boomu TAK NIE TAK 5.7% 13.4% -7.7%

Bezrobotni tylko w spowolnieniu 1997-2002 TAK NIE NIE 21.6% 12.9% 8.7%

Bezrobotny tylko w spowolenieniu 2009 NIE NIE TAK 14.9% 11.7% 3.2%

Osoby, które straciły pracę w okresie boomu NIE TAK TAK/NIE 24.7% 23.7% 1.0%

Osoby, które pracowały tylko w 2009 roku TAK TAK NIE 6.5% 13.3% -6.8%

Prawdopdobieństwo bezrobocia w danym okresie w całej próbie 53.3% 50.7% 50.9% 100.0% 100.0%

Różnica*

Doświadcznie bezrobocia w latach

Klasyfikacja osób bezrobotnych w 2012 roku na podstawie doświadczeń 

bezrobocia w poprzednich okresach:

Odsetek wśród 

bezrobotnych w 

2012 roku

Odsetek gdyby nie istniała 

zależność między 

epizodami bezrobocia

 Na podstawie pytań o doświadczanie bezrobocia w przeszłości 
wyznaczone zostały uproszczone biografie zawodowe osób obecnie 
bezskutecznie poszukujących pracy. Te biografie można porównać z 
hipotetycznym scenariuszem, w którym przeszłe doświadczenie 
bezrobocia nie rzutuje na prawdopodobieństwo utraty pracy w 
przyszłych okresach dekoniunktury.  

 W analizie skupiono się tylko na osobach, które były aktywne na rynku 
pracy już w latach 1997-2002 i nie były potem przez dłuższy czas 
bierne zawodowo. Takie ograniczenie wyeliminowało z próby ok. 24% 
osób (głównie najmłodszych uczestników rynku pracy). 

*różnice istotne przy poziomie istotności 0,001 
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Rynek pracodawcy obniża presję na wzrost płac 
Teoria dopasowań i poszukiwań na rynku pracy sugeruje, że długi 
czas poszukiwania nowych pracowników (związany z wysoką 
relacją liczby wakatów do bezrobotnych) sprzyja przeciętnie 
wyższym zarobkom. Dłuższe szukanie wiąże się z większym 
kosztem pozyskania nowego praconika, co poprawia pozycję 
negocjacyjną już pracujących. Z kolei wysoka liczba kandydatów na 
każdą ofertę powinna skutkować obniżeniem presji płacowej. 
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ZMIENNA OBJAŚNIANA:

Planowane zmiany wynagrodzeń w I kw. roku 

następującego po okresie badania

OLS OLOGIT
OLOGIT

(2010 r.)

(zm. objaśniana: 

skala zmian)

(zm. objaśniana: 

kierunek zmian)

(zm. objaśniana: 

kierunek zmian)

współczynniki ilorazy szans ilorazy szans

Rotacja zatrudnienia -0.00995* 0.989** 1.007

Dobrowolne odejścia z pracy 0.0190 1.002 0.959

Koszt rekrutacji -0.000256 1.003* 1.005*

Czas poszukiwania pracowników: krótki -0.195 0.539* 0.632

Czas poszukiwania pracowników: dość długi 0.0480 0.792 0.530

Czas poszukiwania pracowników: bardzo długi 0.442 1.237 1.667

Obecność związków zawodowych 0.381 1.298 1.216

Ocena sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 0.339 1.121 2.105**

Wiek przedsiębiorstwa -0.0249** 0.984** 0.991

Wielkość zatrudnienia - 50-249 -1.231** 0.814 1.304

Wielkość zatrudnienia - pow. 249 -1.256* 0.904 2.204

Eksporter 1.276*** 1.957*** 0.754

Stała 0.974 - -

R2 / Pseudo R2 0.0684 0.0610 0.0777

BIC 2164.9 632.4 308.2

N 393 406 198
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 Dodatnio na płace już pracujących powinny pośrednio 
oddziaływać koszty wolnych etatów. W porównaniu z wynikami 
BARP2011 jednak zdecydowanie więcej przedsiębiorców nie 
poszukiwało nowych pracowników w ogóle (ok. 76% wobec 71%). 

 Podczas gdy przed rokiem zarówno podmioty planujące 
podwyżki płac jak również – choć w nieco mniejszym stopniu – 
obniżające zarobki cechowały się relatywnie stabilną sytuacją w 
zakresie zatrudnienia, w 2011r. relacja pomiędzy rotacją a 
planami dotyczącymi zmian wynagrodzeń nabrała silniejszego 
negatywnego charakteru.  

 Na skutek pogarszania się sytuacji na rynku pracy rotacja 
wynikała w coraz większym stopniu ze zwolnień na skutek 
likwidacji miejsc pracy lub nieprzedłużenia  

 dotychczasowych kontraktów, przy 
 niskim popycie na nowych pracowników.  
 W niektórych przedsiębiorstwach po raz  

pierwszy konieczne okazały się  
równoczesne dostosowania zarówno  
po stronie wynagrodzeń jak i zatrudnienia.  

 Młode i mniejsze podmioty były bardziej  
skłonne do planowania podwyżek. 



 BARP 2012 – Instytut Ekonomiczny  – NBP 

36 

Podsumowanie 
 Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych nie podnoszą presji płacowej w Polsce. 

 Wzrost bezrobocia i podaży pracy obniżają presję na wzrost płac.  

 Oczekiwania płacowe osób młodych przewyższają odpowiadające im stawki na rynku pracy, co może 
mieć duży wpływ na relatywnie wyższe bezrobocie w tej grupie. 

 Maleje skala emigracji, lecz oczekiwania płacowe emigrantów przekraczają krajowe stawki. 

 Doświadczenie migracji sprzyja wyższym oczekiwaniom płacowym.  

 

 Maleje liczba firm poszukujących pracowników. 

 Maleje rotacja, głównym motywem pozostaje potrzeba zapełnienia wakatu po odchodzącym 
pracowniku. 

 Rotacja wynikała w większym stopniu ze zwolnień na skutek likwidacji miejsc pracy lub nieprzedłużenia 
umów, co wpływało negatywnie na prognozy wynagrodzeń. 

 W części przedsiębiorstw po raz pierwszy konieczne okazały się równoczesne dostosowania po stronie 
wynagrodzeń i  zatrudnienia. 

 

 

 Utrzymuje się samodzielne poszukiwanie pracy i pracowników; przy wzroście bezrobocia intensywność 
poszukiwania pracy rośnie.  

 Niska sprawność polskiego rynku pracy – większość nowych pracowników rekrutuje się z bezrobocia lub 
nieaktywności, niewielka rola przepływów bezpośrednio z pracy do pracy. 

 Znaczne zróżnicowania regionalne. 

 

 

 

 Niskie oczekiwania płacowe, 
niska presja na ich wzrost 

 

 

 

 

 Spadek i tak niskich 
przepływów 

 Znaczna rola wygasania 
umów czasowych 

 

 

 

 Bariery informacyjne przy 
poszukiwaniu pracy i 
pracowników 

Bariery instytucjonalne w sprawności funkcjonowania rynku pracy 

3. Search & matching 



Część 4. 
1. Czy firmy będą zwalniać w nadchodzącym spowolnieniu gospodarczym? 

2. Czy inflacja ma wpływ na mechanizmy indeksacji płac?  

3. Co wpływa na decyzje o redukcji zatrudnienia lub płac? 

4. Czy nadmierna presja płacowa może zagrozić stabilności firm? 

 

Relacje pracodawca-pracownik 
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 Niska presja płacowa w Polsce wynika z kilku czynników: 

 Maleje stopniowo uzwiązkowienie oraz objęcie tzw. zbiorowymi 
układami pracy. Renegocjacje płac częściej odbywają się 
indywidualnie, co obniża ryzyko „nadmiernej” podwyżki dla mniej 
wydajnych osób. 

 Porozumienia zbiorowe pracy oraz automatyczne indeksacje – 
nawet jeśli występują – najczęściej dotyczą podwyżek o przeszłą lub 
oczekiwaną inflację. Ponieważ tempo wzrostu produktywności 
pracy jest wyższe niż inflacja, nawet automatyczne i zbiorowe 
podwyżki nie tworzą nadmiernej presji płacowej.  

 Koszty pracy są decydujące dla cen tylko w niektórych 
pracochłonnych sektorach (głównie budownictwo oraz hotelarstwo i 
gastronomia). Oznacza to, że nawet gdyby zjawisko presji płacowej 
się w Polsce pojawiło, nie ma automatycznego mechanizmu 
przekładającego je na presję inflacyjną. 

 W 2011r. poziom presji płacowej nie zmienił się wobec 2010r. 

 Najsilniejszą presję obserwowano w przemyśle i usługach, gdzie 
ok. 7-8% przedsiębiorstw deklarowało podwyżki wynagrodzeń 
ponad wzrost wydajności pracy (w budownictwie ok. 3%).  

 Pod względem wielkości zjawisko presji płacowej w najmniejszym 
stopniu dotyczyło podmiotów zatrudniających ≤ 49 osób 

 Większa rotacja personelu nadal sprzyja 
silniejszej presji (inaczej niż w przypadku 
dynamiki płac, zob. s. 35), choć zależność ta 
osłabła w porównaniu do 2010r.  

 W 2011r. relatywnie wysoka presja 
obserwowana była także tam, gdzie wskaźnik 
rotacji znajdował się na bardzo niskim poziomie.  

 W grupie podmiotów o b. wysokiej rotacji presja 
spadła. Z jednej strony więcej podmiotów 
powstrzymywało się od decyzji kadrowych, 
mimo podwyższania wynagrodzeń. Z drugiej 
strony, rotacja częściej wynikała z redukcji 
zatrudnienia tam, gdzie jednocześnie 
rezygnowano z podwyżek. 

Presja płacowa – w Polsce wciąż niewielka? 
O presji płacowej mówimy, gdy w odpowiedzi na żądania 
pracowników pracodawcy są zmuszeni podnosić płace szybciej niż 
rośnie produktywność pracy. Tego typu zjawisko musi skutkować 
spadkiem konkurencyjności, a także napędza inflację. Czy ma 
miejsce w Polsce? W raporcie BARP2011 NBP wskazywał, że w 
Polsce presja płacowa – choć nasila się w pewnych okresach i w 
niektórych sektorach – nie jest silna. Odsetek firm, w których wzrost 
płac przewyższa wzrost produktywności nie przekracza 10%, przy 
czym zjawisko takie może występować okresowo w każdej firmie, w 
której podwyżki następują raz na jakiś czas, a nie systematycznie. 
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Relacja wzrostu płac do wzrostu wydajności w zależności od rotacji 
zatrudnienia

wzrost płac > wzrost
wydajności

wzrost płac = wzrost
wydajności

wzrost płac < wzrost
wydajności

płace i wydajność bez
zmian

płace bez zmian ale
wzrost wydajności

PRZEMYSŁ

BUDOWNICTWO

USŁUGI

MAŁE

ŚREDNIE

DUŻE

4. Relacje pracodawca-pracownik 

Źródło: NBP,  
Szybki Monitoring 



39 

 BARP 2012 – Instytut Ekonomiczny  – NBP 

 W stosunku do 2010 r. zmniejszyła się liczba firm określających swoją 
sytuację jako bardzo dobrą, a podobny pozostał odsetek firm w 
najgorszej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 Obserwacje te są spójne z relatywnie powolnymi zmianami 
prawdopodobieństw przepływów pomiędzy bezrobociem                          
i zatrudnieniem. Większość umów na czas określony nie jest 
przedłużana, ale tylko w firmach w bardzo dobrej kondycji 
dodatkowa rotacja zatrudnienia (obejmująca zawarcie po okresie 
próbnym umowy na czas nieokreślony) przewyższa ten ubytek. 

 Duża część firm nie przedłużała umów na czas określony, choć 
częściowo jest to rekompensowane pozostałą rotacją na już 
istniejących stanowiskach pracy. 

 Firmy w relatywnie dobrej kondycji cały czas tworzą więcej miejsc 
pracy niż likwidują. Jeśli sytuacja w firmie jest nieco gorsza (tj. dość 
dobra), zatrudnienie na już istniejących miejscach pracy jest raczej 
zmniejszane a tworzenie miejsc pracy rzadsze.  

 

 

Ryzyko utraty pracy oraz szanse na jej znalezienie stabilne w latach 2010-2011 

Czy firmy odczuwające spowolnienie zwalniają pracowników? 
W połowie 2012 r. nieznacznie wzrosła liczba firm deklarujących, że ich 
kondycja nie jest dobra. Sytuacja firmy bezpośrednio przekłada się na 
kreację przez nią nowych miejsc pracy (netto) oraz pozostały ruch 
kadrowy. Niewielkie ale negatywne zmiany korespondują z obserwacjami 
dotyczącymi przepływów na rynku pracy. Dane za 2010 i 2011 rok 
dostępne w ramach BARP pokazują, że nawet firmy w dobrej i bardzo 
dobrej kondycji nie przedłużały dużej części umów na czas określony.  

4. Relacje pracodawca-pracownik 

ze względu na 

tworzenie/destrukcję 

miejsc pracy

przedłużanie/ 

nieprzedłużanie 

umów czasowych

pozostała 

rotacja 

zatrudnienia

bardzo dobra 3,5% -0,9% 1,4%

dość dobra 3,2% -2,0% -0,9%

słaba -1,9% -4,2% 1,2%

trudna lub bardzo trudna -1,2% -2,8% 1,1%

Zatrudnienia-zwolnienia (saldo jako % zatrudnienia w firmie)

Sytuacja firmy:

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

0.0%

1.0%
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7.0%

sty paź lip kwi sty paź lip kwi sty paź lip kwi sty paź lip kwi sty

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

prawdopodobieństwo znalezienia pracy sa (prawa skala)

prawdopodobieństwo utraty pracy sa (lewa skala)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS 

ARbis  2012                                        
(reprezentatywna 

populacja)

AR 2012                        
(duże firmy)

AR 2011                     
(duze firmy) 

bardzo dobra 4.7% 7.1% 9.9%

dość dobra 52.1% 63.7% 64.2%

słaba 25.6% 14.5%  -

trudna 15.0% 12.7% 23.2%

bardzo trudna 2.0% 2.1% 2.5%
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 Polskie przedsiębiorstwa (szczególnie większe) stosują 
zależnie od charakterystyki sektora różnorodne formy 
uelastyczniania kosztów pracy: 

 Kontrakty na czas określony (powszechne w gałęziach w 
których koszty pracy są istotne i produkcja/usługi 
wykonywane w zdefiniowanym okresie czasu). 

 Duża rotacja personelu (powszechne gdy koszty pracy są 
istotne, a personel może być szybko przeszkolony). 

 Elastyczne składniki wynagrodzeń (najczęstsze w 
górnictwie,  popularne w budownictwie i handlu). 

 Akord i bezpośrednie wynagrodzenie za produkt  dominują 
w usługach, w których efekt pracy jest łatwo wyceniany. 

 Nadgodziny zwykle oznaczają dla pracodawcy wyższe 
koszty jednostkowe, ale pozwalają okresowo zwiększać 
produkcję przez ten sam wykwalifikowany zespół bez 
potrzeby nowego zatrudnienia. Częste w przemyśle 
budownictwie oraz handlu i naprawach.  

 

 W reakcji na potencjalny spadek popytu:  

 Mniejsze firmy częściej redukują wynagrodzenia i rzadziej mogą sobie 
pozwolić na zredukowanie liczby osób pracujących oraz dodatkowych 
składników wynagrodzeń. Odsetek firm dużych deklarujących 
konieczność zwolnień na zbliżonym, choć nieco wyższym poziomie 

 Mniejszy niż w 2010 roku % firm jest zdolny do dostosowania kosztów 
innych niż pracy - wyczerpywanie źródeł oszczędności. 

 Większy niż w 2010 roku % firm deklaruje możliwość obniżki 
elastycznych składników wynagrodzeń oraz zwolnień pracowników 
innych niż etatowi. 

 

Strategie  cięcia  kosztów pracy – obecne i rozważane w razie kryzysu 
W BARP2011 wskazano liczne strategie stosowane przez firmy 
po to aby uelastycznić koszty pracy. Dzięki tym rozwiązaniom, 
(m.in. dzięki obecności składników uelastyczniających 
wynagrodzenia oraz elastycznych rodzajów umów) w 
sprawozdawczości firm w 2011 r. nie wzrosła istotnie liczba 
firm deklarujących potencjalne zwolnienia etatowych 
pracowników, choć coraz mniej firm poradziłoby sobie ze 
spadkiem popytu bez redukcji kosztów pracy.  

4. Relacje pracodawca-pracownik 

Szerokie 

stosowanie umów 

na czas określony

Duża rotacja 

personelu

Dużu udział elastycznych 

składników wynagrodzeń

Akord, bezpośrednie 

wynagrodzenie za 

produkt Nadgodziny

Górnictwo 19% 4% 27% 3% 2%

Przetw. przemysłowe 29% 13% 15% 6% 4%

Energia, gaz, woda 18% 6% 14% 8% 2%

Woda, ścieki, odpady 20% 10% 14% 2% 3%

Budownictwo 40% 21% 18% 7% 7%

Handel i naprawy 30% 18% 17% 9% 4%

Transport magazyny 24% 13% 11% 8% 2%

Hotele i restauracje 53% 22% 13% 1% 1%

Informacja i komunikacja 18% 20% 7% 5% 2%

Obsługa nieruchomości 15% 13% 9% 7% 2%

Działal.profesjonalna 25% 18% 16% 10% 1%

Administrowanie 48% 34% 13% 3% 3%

Ogółem 30% 16% 15% 7% 4%

2011 2007

ARbis                                          
(reprezentatywna populacja)

AR                         
(duże firmy)

AR              
(duże firmy)

WDN

obniżka podst. wynagrodzeń 5,4% 2,5% 2,9% 2,3%

obniżka premii i składników dodatkowych 12,6% 23,4% 19,4% 14,8%

redukcja l. pracowników etatowych 13,0% 17,4% 16,9% 23,5%

redukcja l. pracowników innych 3,4% 7,3% 4,9% 6,7%

redukcja innych kosztów i brak odpowiedzi 65,5% 49,3% 56,0% 52,7%

2012

Znacznie poniżej Poniżej Bl iska przeciętnej Powyżej

Z

n

-3 -1 0 1
Częstość stosowania w sektorze w 

stosunku do średniej w gospodarce:
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 Badania ankietowe NBP z lat 2011-2012 nie wskazują, aby 
mechanizmy indeksacji istotnie zmieniały się w Polsce w okresie 
ostatniego spowolnienia gospodarczego. 

 Indeksacja wynagrodzeń o wzrost cen jest popularną w wielu krajach 
częścią kontraktów (zapisaną formalnie lub akceptowaną jako 
zwyczaj) i jednocześnie formą utrzymywania siły nabywczej płac 
pracowników. W porównaniu z innymi krajami w Polsce pracodawcy 
deklarują relatywnie rzadko, że istnieją automatyczne mechanizmy 
uwzględniania inflacji we wzroście płac lub, że inflacja jest 
bezpośrednim powodem podwyżek. 

 Badania przeprowadzane dla gospodarki USA w latach 1950-2005 
(Hofmann, Peersman i Straub 2010) pokazują, że w dłuższym okresie 
odsetek pracowników objętych indeksacją w gospodarce nie był stały 
lecz wzrastał w okresach wyższej i bardziej zmiennej inflacji. Okresy 
takie skłaniały bowiem do zawierania kontraktów płacowych w taki 
sposób, aby zagwarantować stałość siły nabywczej płac (Holland 
1995). Obserwacje te oznaczają, że monitorowanie mechanizmów 
indeksacyjnych w firmach jest ważne dla oceny potencjalnych zmian 
sztywności wynagrodzeń nominalnych. 

 

 

 

Czy inflacja może zmieniać mechanizmy indeksacyjne? 
Indeksacja wynagrodzeń z punktu widzenia pracowników gwarantuje 
wzrost wynagrodzeń rekompensujący wzrost kosztów życia. Z punktu 
widzenia firm jest elementem instytucjonalnym, który teoretycznie 
może usztywniać wynagrodzenia realne. Polska należy do krajów z 
relatywnie najmniejszym w EU wpływem mechanizmów 
indeksacyjnych  na wzrost wynagrodzeń. Analizy dla USA wskazują, że 
dłuższy okres wysokiej inflacji lub jej dużej zmienności może 
powodować, że więcej firm wprowadza tego typu mechanizmy, a 
zatem popularność indeksacji płac może zmieniać się w czasie.  

 

4. Relacje pracodawca-pracownik 
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Źródło: AR NBP (2000-2006,2010-2011), WDN* NBP (2007), GUS 

Źródło: WDN 2007  
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Inflacja a płace – czy w Polsce występuje tzw. efekt drugiej rundy? 
Tzw. „efekt drugiej rundy” występuje, gdy wzrost cen pobudza 
oczekiwania inflacyjne oraz zwiększa koszty utrzymania gospodarstw 
domowych, co w konsekwencji rodzi wyższą presję płacową. Efekt ten 
może mieć charakter bardziej długookresowy i może skutkować 
spiralą płacowo-cenową oraz wyraźnym przyśpieszeniem inflacji. 
Warunkiem koniecznym realizacji takiego scenariusza jest jednak 
spełnienie przez pracodawców żądań płacowych pracowników i 
szybszy wzrost płac niż wydajności. 

4. Relacje pracodawca-pracownik 
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Naciski pracowników dot. wzrostu płac

tak, presja coraz silniejsza tak, ale presja nie nasiliła się brak presji CPI r/r

 W ciągu ostatnich 5 lat wzrostom inflacji często towarzyszyły naciski 
na podwyżki płac wywierane na pracodawców przez pracowników. 
Dane pochodzące z Szybkiego Monitoringu NBP wskazują na wzrost 
presji płacowej w 3 kolejnych latach po okresie podwyższonej inflacji 
w 2004-2005. Żądania pracodawców znalazły odzwierciedlenie w 
relatywnie wysokiej dynamice płac w 2008r. 
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... gdzie BRAK NACISKÓW

 Relatywnie wysokie oczekiwania płacowe pracowników, które wystąpiły 
pomiędzy dwoma okresami, charakteryzującymi się podwyższoną stopą 
inflacji, jak również obserwowane w latach 2007-2008 podwyżki 
wynagrodzeń mogą sugerować wystąpienie zjawiska przypominającego 
efekt drugiej rundy. Blisko 1/3 pracodawców, u których pojawiły się w tym 
czasie żądania płacowe zdecydowała się na podwyżki przekraczające 
tempo wzrostu wydajności pracy. Zjawisko to okazało się krótkotrwałe. 

 Począwszy od 2009r. podwyżki wynagrodzeń podążają za zmianami 
wydajności pracy, pomimo utrzymującej się w ostatnich kwartałach 
podwyższonej stopy inflacji, wynikającej w dużej mierze ze wzrostu cen 
żywności i energii. 

 „Nadmierne” wzrosty wynagrodzeń istotne z perspektywy prowadzenia 
polityki monetarnej nie muszą mieć negatywnych skutków dla stabilności 
rozwoju firmy. Jeśli epizod „nadmiernych” podwyżek następuje po 
okresie wzrostów produktywności przekraczających wzrosty płac, łączny 
efekt netto może wciąż dawać firmie przewagę konkurencyjności. 
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...tam, gdzie NACISKI

Źródło: NBP, Szybki Monitoring 
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 Prognozy wzrostu płac pozostają wyraźnie poniżej tempa wzrostu cen.  

 Nie obserwuje się przy tym istotnego zróżnicowania zachowania relacji 
płace-inflacja ze względu na wielkość podmiotów. Podobnie w przypadku 
rozróżnienia sektorowego. Wyjątek stanowią przedsiębiorstwa z branży 
budowlanej, w których podwyżki planowane są zazwyczaj z 1-kwartalnym 
opóźnieniem w stosunku do pozostałych sektorów. Może to wynikać ze 
specyfiki zawieranych kontraktów.  

 Relatywnie mniej optymistyczne plany w zakresie wynagrodzeń związane 
są z osłabieniem perspektyw rozwoju budownictwa wraz z końcem prac 
związanym z przygotowaniami do Euro 2012 oraz pogarszającą się 
sytuacją ekonomiczną branży. 

 Nie wydaje się, aby obserwowany w ostatnich latach wzrost wynagrodzeń 
był źródłem podwyższonej presji płacowej. We wszystkich sektorach 
wzrost płac zazwyczaj nie przewyższał wzrostu wydajności pracy. 

 

Skala i częstość planowanych podwyżek płac podążały za stopą inflacji 

4. Relacje pracodawca-pracownik 
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Presja na wzrost płac a kondycja ekonomiczna – zależność negatywna? 
Teoretycznie nadmierna presja pracowników na wzrost wynagrodzeń 
może przyczyniać się do pogorszenia kondycji ekonomicznej 
przedsiębiorstw. Przez nadmierną presję ze strony pracowników 
należy rozumieć wywieranie skutecznego nacisku na pracodawców, 
który prowadzi do wzrostu płac szybszego niż tempo, w jakim rośnie 
wydajność pracy. 

4. Relacje pracodawca-pracownik 

 Spośród podmiotów, w których obserwowane były naciski pracowników 
na wzrost płac przeciętnie najgorzej swoją sytuację oceniały te, w 
których płace nie zmieniały się, nierzadko mimo wzrostu wydajności 
pracy. 

 Po uwzględnieniu tylko tych nacisków płacowych, które przekładały się 
na faktyczny nadmierny wzrost płac (podwyżki przewyższające tempo 
wzrostu wydajności pracy), związek pomiędzy sytuacją ekonomiczną i 
presją okazuje się statystycznie nieistotny.  

 Na podstawie dostępnych danych ankietowych obejmujących okres 
ostatnich 5 lat, można zauważyć początkowo negatywny charakter 
zależności pomiędzy presją płacową a kondycją przedsiębiorstwa. 
Jednak począwszy od 2009 kondycja przedsiębiorstwa i presja płacowa 
są skorelowane dodatnio – w okresie spowolnienia gospodarczego tylko 
przedsiębiorstwa w dobrej kondycji stać na podwyżki płac. 

 Przeciętna ocena kondycji ekonomicznej tych przedsiębiorstw, w 
których występowały naciski pracowników na wzrost płac, była we 
wszystkich obserwowanych kwartałach słabsza. Różnice w ocenie 
kondycji są ekonomicznie niewielkie, choć statystycznie istotne. 

 Naciski ze strony pracowników mogą wynikać np. z faktu, że ich 
zarobki nie nadążają za wzrostem przeciętnych kosztów 
utrzymania. Pojawiające się naciski jednak nie zawsze prowadzą do 
spełnienia przez pracodawcę postulowanych żądań. Ostateczna 
podwyżka nie musi – co do skali – wykraczać poza tempo wzrostu 
wydajności pracy. Wówczas nie będzie skutkować wzrostem płac, 
który należałoby utożsamiać z nadmierną presją płacową.  
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Podsumowanie 
 Nie wzrosła istotnie liczba firm deklarujących potencjalne zwolnienia: 

 Korzystna rola składników uelastyczniających wynagrodzenia oraz elastycznych rodzajów umów  
(umowy na czas określony) w zachowaniu poziomu zatrudnienia. 

 Przedsiębiorstwa dostrzegają konieczność kosztów redukcji pracy i zatrudnienia w sytuacji 
dalszego spadku popytu. 

 Relatywnie częstsze dostosowania jednocześnie po stronie wynagrodzeń i zatrudnienia. 

 

 Brak typowego efektu „drugiej rundy”: 

 Wyraźny wzrost presji płacowej w latach 2006-2008 mógł mieć jedynie krótkotrwały wpływ na 
kształtowanie oczekiwań inflacji w kolejnych kwartałach. 

 Obserwowany w ostatnim czasie wzrost wynagrodzeń nie był źródłem dodatkowej presji 
inflacyjnej – płace podążały za stopą inflacji. 

 

 W 2011r. rynek pracodawcy obniżał presję na wzrost płac: 

 Na skutek pogorszenia sytuacji na rynku pracy pracodawcy stosunkowo rzadko ulegali naciskom 
płacowym ze strony pracowników. 

 Naciski płacowe nie miały istotnego wpływu na kondycję ekonomiczną firm – prawdopodobnie 
to kondycja ekonomiczna była istotnym czynnikiem, decydującym o spełnieniu bądź odrzuceniu 
żądań płacowych. 

 Tylko firmy o stabilnej sytuacji decydowały się na wzrosty wynagrodzeń ponad wzrost 
produktywności.  

 Mechanizmy indeksacyjne stosowane były rzadko, waloryzacja najczęściej poniżej tempa 
wzrostu wydajności pracy. 

 Najniższa presja obserwowana w budownictwie i małych firmach. 

 

 

 Elastyczność dostosowań po 
stronie pracodawców 

 

 

 Ograniczony wpływ zmian 
wynagrodzeń na stopę 
inflacji 

 

 

 Niewielki wpływ zmian 
wynagrodzeń na kondycję 
ekonomiczną 
przedsiębiorstw 

 

Brak przesłanek, by oczekiwać silnej presji płacowej w Polsce 

4. Relacje pracodawca - pracownik 
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Notatki 



Aneks. 
1. Osoby bezrobotne:  

a. ponad 9700 osób, dwa reprezentatywne losowania 68 powiatów 
b. struktura zgodna z populacją osób bezrobotnych wg BAEL 

2. Badanie przedsiębiorstw:  
a. próba celowa 1101 firm oraz próba losowa 1150 firm 
b. zapewnienie udziału firm istotnych dla regionu/sektora (bez finansów  i 

rolnictwa) 
c. struktura podobna do populacji firm 50+ 

 
 

Metodyka badania 
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Aneks.  Metodyka badania 

Badanie bezrobotnych – reprezentatywność i struktura badania 

 Cel: zapewnienie reprezentatywności przy N=4800. 

 Badanie bezpośrednie (w każdym wylosowanym urzędzie 
pracy ankietowanie 80 osób bezrobotnych). 

 Cztery wymiary reprezentatywności: geografia, stopa 
bezrobocia, wiek i płeć. 

 Dwa niezależne losowania: po 65 powiatów (z 380). 

 Reprezentatywność względem poziomu bezrobocia i 
rozmieszczenia geograficznego (makroregiony). 

 Badanie realizowane przez pracowników O/O NBP oraz 
specjalistyczną firmę ankieterską (PBS). 

 Reprezentatywność względem wieku i płci ankietowanych. 

 Wywiad a nie kwestionariusz – odpowiedzi oznaczane 
przez ankieterów, kafeteria dopasowana do potrzeb 
polityki monetarnej. 

 Dwumodułowa struktura: pytania ogólne oraz takie, na 
które odpowiadać powinny tylko osoby faktycznie 
poszukujące pracy. 

 Znaczna część osób zarejestrowanych jako bezrobotne nie 
poszukuje faktycznie pracy (na podstawie BAEL). 

 Odpowiedzi dotyczące sposobów poszukiwania pracy oraz 
oczekiwań płacowych wiarygodne tylko w odniesieniu do 
osób poszukujących zatrudnienia. 

 Ok. 30% osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia 
nie rejestruje się w urzędzie pracy (ta część populacji 
pozostaje niezbadana). 

Średnia stopa bezrobocia w próbie (grodzkie) 10,90% 

Średnia stopa bezrobocia w miastach 10,22% 

  15-24 lat 25-45 lat 45+ lat 

Udział  w populacji osób bezrobotnych ogółem (wg GUS) 

Kobiety 52,9% 55,8% 43,4% 

Mężczyźni 47,1% 44,2% 56,6% 

Liczba ankietowanych w każdym powiecie 

Kobiety 9 21 10 

Mężczyźni 9 17 14 

Średnia stopa bezrobocia w próbie (ziemskie) 15,73% 

Średnia stopa bezrobocia w powiatach ziemskich 15,52% 

Region Ziemskie ogółem Ziemskie w próbie Grodzkie ogółem Grodzkie w próbie 

Południowy 36 5 22 3 

Wschodni 68 12 12 2 

Centralny 59 8 8 1 

Północny 53 4 10 2 

Północno-zachodni 59 6 9 1 

Południowo-zachodni 38 6 4 0 

Liczba powiatów (ogółem) 313 41 65 9 

3% 

9% 

42% 

3% 

43% 

Zarejestrowani bezrobotni (BAEL 2012q2) 

Samozatrudnieni
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% BARP BARP bis BAEL BAEL zarejestrowani

Wykształcenie

Wyższe albo więcej 13.30 12.57 13.27 11.00

Średnie 20.75 22.51 15.71 14.56

Średnie zawodowe 18.03 16.01 20.51 19.33

Zawodowe 32.70 30.70 33.89 35.91

Gimnazjalne lub mniej 15.21 18.21 16.62 19.21

Płeć

Kobiety 51.45 51.30 51.92 52.97

18-25 lat 23.61 23.70 20.88 19.47

25-45/50 lat 47.20 47.29 45.30 45.85

powyżej 45/50 lat 29.15 29.01 31.89 34.68

Pracownicy przy pracach prostych 15.33 17.14

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 2.97 2.25

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9.95 10.10

Technicy i inny średni personel 8.80 9.78

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 21.55 19.90

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 16.22 15.49

Pracownicy biurowi 9.13 12.11

Specjaliści 8.80 9.66

Wyżsi urzędnicy i kierownicy 0.78 1.21

Wiek

Zawód [w przypadku BAEL: struktura oszacowana na populacji pracujących]

7.26

14.03

15.77

15.63

14.15

6.26

10.07

10.23

6.24

Próba uzyskana w BARP zgodna z BAEL 

Próba uzyskana na podstawie opisanej wcześniej 

procedury pozwala uzyskać zadowalające własności 

statystyczne  w porównaniu z BAEL. 

 Choć w BARP znalazło się nieco mniej osób z 

wyższym wykształceniem niż w BAEL, w 

populacji osób deklarujących fakt 

zarejestrowania w urzędzie pracy w BAEL 

odsetek ten jest bardzo zbliżony do uzyskanego. 

 Pewne rozbieżności dotyczą niedoreprezentacji 

osób o średnim wykształceniu. Źródłem tej 

rozbieżności (szczególnie wyraźnej w przypadku 

próby BARP) wydaje się być tzw. błąd ankietera 

(tj. tendencja osób ankietowanych by 

przedstawić się w lepszym świetle). Nie zmienia 

to faktu, iż struktura wykształcenia w danych 

BARP oraz BARP BIS jest podobna do danych 

BAEL w odniesieniu do zarejestrowanych osób 

bezrobotnych. 

 Zgodna jest struktura płci uczestników badania 

(nieznacznie niższy odsetek kobiet w BARP i 

BARP BIS). 

 Także struktura wieku jest zbliżona między BARP 

oraz zarejestrowanymi bezrobotnymi na 

podstawie BAEL (choć bezrobotni ogółem są 

przeciętnie młodsi). 

Aneks.  Metodyka badania 

 Nie jest możliwe porównanie struktury osób bezrobotnych wg zawodów, gdyż 

bezrobotni w BAEL nie są pytani o zawód. Porównanie struktury bezrobotnych wg 

BARP oraz struktury zatrudnionych wg BAEL ujawnia, rozbieżności dotyczą głównie 

prac najniżej wykwalifikowanych oraz osób o najwyższych kompetencjach, co jest 

zgodne z oczekiwaniami. 

BARP odnosi się do badania realizowanego przez Oddziały Okręgowe NBP. BARP BIS odnosi się do próby 

realizowanej przez zewnętrznego wykonawcę na zlecenie NBP. Fakt rejestracji na podstawie 

samodzielnej i nieweryfikowanej deklaracji w BAEL. 
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Aneks.  Metodyka badania 

 Cel AR: uzyskanie informacji o kondycji, oczekiwaniach i wybranych 
cechach przedsiębiorstw istotnych dla gospodarki i współpracujących z 
NBP. Z założenia próba nadreprezentuje  największe firmy.  N=1100 

 Cel AR BIS: uzyskanie  informacji o kondycji , oczekiwaniach i 
wybranych cechach reprezentatywnej populacji przedsiębiorstw.  
N=1150 

 

 Metoda: Ankieta przesyłana pocztą i anonsowana telefonicznie, próba 
celowa rozwijana w kierunku odzwierciedlenia struktury branżowej i 
zatrudnieniowej przedsiębiorstw w SP oraz zróżnicowania 
terytorialnego.  

 

 Reprezentatywność: Próba w dużym stopniu odzwierciedla proporcje 
liczby przedsiębiorstw oraz zatrudnienia w sekcjach.  Różnice wynikają 
z maksymalizacji efektywności dotarcia do respondentów oraz 
czynników losowych. 

 Ze względu na zapewnienie odpowiedniej do tworzenia przekrojów 
duże firmy są w obu próbach nadreprezentowane kosztem firm 
najmniejszych, co bardziej odzwierciedla także proporcje zatrudnienia 
w firmach różnej wielkości. W badaniu ARbis uwzględniono więcej firm 
najmniejszych (od 10 do 49 pracowników) oraz zachowano proporcje 
firm średnich. W przypadku AR nadreprezentowane są firmy od 20 do 
1000 pracowników. 
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Badanie przedsiębiorstw 

Struktura firm w 

GN

Struktura w AR 

2012

Struktura firm w AR-BIS 

2012

od 10 do 49 82.5% 23.0% 43.6%

od 50 do 249 15.1% 41.3% 17.7%

od 250 do 999 9.7% 15.8% 8.3%

1000 i więcej 0.4% 19.9% 30.5%


