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Rok 2014 w liczbach – zmiany w ujęciu rocznym
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§ W 2014 r., po raz pierwszy od początku globalnego 
kryzysu gospodarczego, rosła nie tylko liczba osób 
pracujących, ale także liczba etatów. Niemal o:
 § 70 tys. wzrosła liczba osób aktywnych zawodowo,
 § 230 tys. spadła liczba osób bezrobotnych,
 § 300 tys. wzrosła liczba osób pracujących,
 § 70 tys. wzrosła liczba etatów.

§ Wzrost liczby osób pracujących okazał się niewspół-
miernie wysoki w porównaniu z przyrostem miejsc 
pracy. Przy względnie stałym i niskim udziale zatrud-
nienia w niepełnym wymiarze czasu pracy oznacza 
to, że znaczna część przyrostu liczby osób pracują-
cych jest rezultatem rozwiązań pozaetatowych.

§ Wzrost liczby osób pracujących wynika głównie ze 
wzrostu liczby miejsc pracy w usługach, w mniej-
szym stopniu – w przemyśle. 

§ Nieznacznie obniżyła się liczba osób pracujących 
w sektorze publicznym, co potwierdza tendencję 
obserwowaną od 6 lat. Podobnie, systematycznie 
obniża się liczba osób pracujących w rolnictwie.

§ Podobnie jak liczba etatów rośnie także – w zbliżonej 
skali – liczba osób samozatrudnionych. Nieznacznie 
zmniejszyła się jednak liczba tych, którzy byli w stanie 
stworzyć choć jedno stanowisko pracy.

§ Wzrost liczby osób pracujących dotyczył w równym 
stopniu kobiet i mężczyzn. 

Wprowadzenie
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Raport z Badania Ankietowego Rynku Pracy (BARP)

Struktura raportu

Badanie Ankietowe Rynku Pracy jest realizowane w NBP od 2006 r. 
§ Powstaje, aby ułatwić synergię źródeł danych i uzupełnić luki wynikające z BAEL, F01 i innych danych oraz zwiększyć trafność interpretacji bieżących 

danych dotyczących rynku pracy.
§ Od 2011 r. reprezentatywna próba osób bezrobotnych – dobrze odzwierciedla strukturę tej populacji (zarówno w porównaniu z danymi BAEL, 

jak i danymi o osobach zarejestrowanych w urzędach pracy). Od 2011 r. celowa próba przedsiębiorstw – dobrze odzwierciedla rolę najważniejszych 
przedsiębiorstw w poszczególnych branżach i regionach.
§ Wybierane są zagadnienia 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 podporządkowano ujęciu search and matching, tj. modelowi poszukiwań i dopasowań na rynku pracy, który daje dobre podstawy 

do analizowania bieżącej sytuacji na polskim rynku pracy.

Kluczowe pytania
otwierają rozdziały

Wprowadzenie

Część 1. Tworzenie miejsc pracy

Część 2. Podaż pracy

Część 3. Search & matching (poszukiwania i dopasowanie na rynku pracy)

Część 4. Relacje pracodawca-pracownik

Aneks. Metodyka badania

Trendy i tendencje Istotne aspekty Wnioski z perspektywy
polityki monetarnej

Wprowadzenie
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Główne wyniki raportu

Mimo wzrostu dynamiki płac w 2014 r., presja płacowa w Polsce wciąż pozostawała niewielka

Co stoi za niskim udziałem wynagrodzeń w PKB w Polsce?

§ W 2014 r. dynamika wynagrodzeń zaczęła rosnąć. Był to jednak efekt wyłącznie większej presji płacowej w przemyśle i budownictwie.

§ Firmy przewidują, że nawet długotrwała deflacja nie doprowadzi do obniżki wynagrodzeń

§ Prognozy dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń praktycznie bez zmian, z przewagą wzrostów nad spadkami.

§ Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych pozostają zgodne ze stawkami rynkowymi, a rosną wolno i głównie na skutek podnoszenia płacy minimalnej. 

§ Rośnie grupa pracowników, których płaca rośnie na skutek wzrostu płacy minimalnej, w 2015 r. było to już 11% (efekty pośrednie i bezpośrednie).

§ Udział wynagrodzeń w PKB (ang. labor share, LS) w Polsce jest niski na tle innych krajów. Spada zarówno w przemyśle, jak i w usługach, przy czym 
w przemyśle silniej w okresie spowolnienia gospodarczego od 2008 r. 

§ Uwzględniając wielkość populacji w wieku produkcyjnym, wśród krajów OECD w Polsce tworzy się najmniej etatów. Częściowo tłumaczy to, dlaczego 
LS jest w Polsce niski. 

§ Czas reakcji zatrudnienia na zmienność PKB jest względnie stabilny, słabnie natomiast i opóźnia się reaktywność wynagrodzeń.

§ W Polsce znacząco obniżyła się częstotliwość podwyżek wynagrodzeń.

§ Mechanizmy ustalania i przyznawania podwyżek na poziomie firmy tylko w niewielkim stopniu są powiązane ze wzrostem wydajności (lub innymi 
mierzalnymi celami biznesowymi). W ciągu ostatnich 20 lat podwyżki stały się bardziej selektywne. 

§ Systematycznie maleje stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, a za zmianami płac stoi głównie zmiana wyceny charakterystyk pracowników, 
nie zaś zmiana struktury pracujących. 

Wprowadzenie
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Główne wyniki raportu

Przepływy na rynku pracy – duża rotacja powoduje wysokie koszty

Kontekst średniookresowy

§ Zwiększa się popyt na pracę, ale większość nowych miejsc pracy nie wymaga wysokich kwalifikacji. 

§ Nadal rosną przepływy na rynku pracy – zwiększają się szanse na znalezienie pracy, ponadto skokowo wzrosły przepływy w obu kierunkach pomiędzy 
bezrobociem i nieaktywnością.

§ Rośnie aktywność w poszukiwaniu pracy, ale mimo wzrostu liczby wakatów nie obniża się przeciętny czas poszukiwania pracy ani pracowników. 
Może być to spowodowane większą selektywnością, zarówno po stronie pracodawców, jak i poszukujących pracy. Wciąż dominuje samodzielne 
poszukiwanie – zarówno pracy, jak i pracowników. 

§ Około 20% poszukujących pracy stanowią osoby pracujące, a ok. 60% nowo zatrudnionych to osoby, które przeszły bezpośrednio od innego pracodawcy. 
Koszty związane z rotacją pracowników to ok. 6 mld zł, tj. 0,35% PKB.

§ Po raz pierwszy od 2007 r. spada podaż pracy – w efekcie negatywnego wpływu demografii, który przestał być równoważony przez wzrost aktywności 
zawodowej osób w wieku 45+. 

§ Dostosowania w strukturze sektorowej i zawodowej są mniejsze w okresach spowolnienia.

§ W Polsce pracownicy są bliżej konsumenta końcowego niż wytwarzana w kraju wartość dodana. Oznacza to, że obszary produkcji, które znajdują 
się bliżej globalnego łańcucha wartości, są bardziej pracochłonne. Pod tym względem polska gospodarka podobna jest do gospodarki niemieckiej, 
a zarówno wartość dodana, jak i zatrudnienie ulokowane są bliżej popytu finalnego niż w innych krajach regionu.

§ Ze względu na postępujące zmiany w strukturze zawodowej zatrudnienia, znaczenie usług w gospodarce Polski jest większe, niż wskazywałby na to 
podział sektorowy. 
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1. Tworzenie miejsc pracy

1. Gdzie i jakie miejsca pracy powstały w Polsce w 2014 r.? 

2. Jaki jest wpływ spowolnienia gospodarczego na zmiany strukturalne?

3. Jakie są prognozy pracodawców odnośnie do zatrudnienia?

4. Zmiana struktury zawodowej – usługi w produkcji czy produkcja w usługach?

5. Jak zmienia się wrażliwość zatrudnienia (i płac) na wahania PKB w Polsce?

6. Czy polska gospodarka tworzy miejsca pracy?

7.  Czy polski pracownik jest blisko konsumenta i dlaczego 
może to mieć znaczenie?
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1. Tworzenie miejsc pracy

TRENDY: niewielkie przełożenie inwestycji na wzrost zatrudnienia

TRENDY: rosnąca rola usług TRENDY: małe przełożenie inwestycji na wzrost zatrudnienia

Teoria ekonomii wskazuje na wielokierunkowy wpływ wydatków inwestycyjnych na zmianę liczby miejsc pracy. 
§ Nakłady inwestycyjne związane z podniesieniem produktywności pracy prowadzą, ceteris paribus, do spadku popytu na pracę. Wzrost zatrudnienia jest 

w takich warunkach możliwy tylko wówczas, gdy popyt na produkt wzrasta szybciej niż produktywność. Jeżeli jednak nakłady te umożliwiają także 
obniżenie jednostkowych kosztów, może to dodatkowo skutkować wzrostem popytu na pracę. 
§ Nakłady nakierowane na rozwój nowych usług bądź produktów (tj. poszerzające ofertę przedsiębiorstwa) mogą prowadzić do wzrostu zatrudnienia, 

ale mogą także pozostać bez wpływu na zatrudnienie netto. Brak zmian w zatrudnieniu netto oznaczać może, iż przedsiębiorstwo znacząco zmieniało 
zasoby pracy, tj. zastępowało grupę (lub grupy) pracowników np. nowo zatrudnionymi specjalistami.
§ Wydatki nakierowane na wzrost skali produkcji zazwyczaj skutkują wzrostem zatrudnienia.

§ Przedsiębiorstwo decyduje się na stworzenie nowego miejsca pracy, gdy oczekiwana korzyść z tej decyzji jest wyższa niż koszt.
 § Korzyść to przychód ze sprzedaży dóbr/usług wygenerowanych dzięki nowemu pracownikowi w czasie jego zatrudnienia w tej firmie.
 §  Kosztem jest wynagrodzenie pracownika (wraz z pochodnymi) w czasie jego zatrudnienia w firmie, wyposażenie jego stanowiska pracy, a także koszt 

związany ze znalezieniem osoby odpowiedniej do danego stanowiska. 
§  Popyt na pracę rośnie zatem, gdy rośnie popyt na produkty/usługi danej firmy. Jeśli jednak równocześnie rośnie produktywność już zatrudnionych 

pracowników (np. dzięki lepszemu wyposażeniu stanowisk pracy), firmy mogą nie decydować się na zwiększanie zatrudnienia. 

§ Od końca lat 90. systematycznie rosło zatrudnienie w usługach, a ma-
lało w przemyśle. Obecnie ponad 60% osób pracuje w sektorze usług.

§ Miejsca pracy w usługach są mniej podatne na koniunkturę niż 
w przemyśle. Jednak większa stabilność miejsc pracy wiąże się 
z mniejszą stabilnością zatrudnienia (większa rotacja pracowników, 
umowy czasowe oraz znaczna rola elastycznych składników wynagro-
dzeń w sektorze usług).

§ Około 60% osób bezrobotnych wcześniej pracowało w usługach – 
mniej więcej dwa razy tyle co w przemyśle. Odzwierciedla to proporcje 
w grupie osób pracujących i potwierdza, że poziom ryzyka utraty pracy 
jest podobny w przemyśle i w usługach.

§ Przedsiębiorstwa inwestujące w większości (70%) nie planowały zmian 
w zatrudnieniu [SM NBP].

§ Inwestycje sprzyjały głównie ograniczaniu zatrudnienia [F01]. Jednak 
w miarę jak rośnie rola sektora usług w gospodarce, w mniejszym 
stopniu przekładają się one na spadek zatrudnienia. Często wiążą 
się z koniecznością zmiany stanowisk pracy, co zazwyczaj oznacza 
wymianę pracowników (zwiększa rotację).

§ Na skutek innowacji większość firm wymienia pracowników (nie 
zmieniając liczby etatów) lub ich zwalnia [BARP]. 

§ Jeśli powstają miejsca pracy, związane jest to ze zwiększaniem mocy 
wytwórczych (niekoniecznie powiązanych z innowacjami).
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1. Tworzenie miejsc pracy

Wyraźny wzrost nowych miejsc pracy, jednak głównie dla osób bez wyższych kwalifi kacji

W 2014 r. utrzymywał się wzrost popytu na pracę. Liczba miejsc 
pracy wzrosła we wszystkich sektorach i dla wszystkich typów 
stanowisk. Wzrosła liczba utworzonych miejsc pracy ogółem 
(ok. 600 tys.), a zmniejszała się liczba likwidowanych miejsc pracy 
(ok. 300 tys.).

§ Dynamiczny przyrost stanowisk pracy następował w sektorze usług, 
zarówno na skutek tworzenia nowych, jak i mniej częstych likwidacji 
miejsc pracy. Systematyczny, chociaż powolny przyrost stanowisk 
pracy w przemyśle jest spójny z danymi zagregowanymi, ale w tym 
przypadku decydującą rolę odgrywa spowalniający drugi rok z rzę-
du proces likwidacji miejsc pracy. Wzrost liczby miejsc pracy w bu-
downictwie kontrastuje ze spadkiem zatrudnienia wykazywanym w 
sprawozdawczości przedsiębiorstw, za którym mogą jednak stać proce-
sy konsolidacji (tj. wzrostu liczby miejsc pracy w firmach większych, 
a nie w sektorze ogółem).

§ Wzrost popytu na pracę w 2014 r. w największym stopniu dotyczył osób 
bez wyższych kwalifikacji zatrudnionych przy produkcji (ok. 200 tys.), 
przy czym wzrost ten jest wynikiem głównie tworzenia miejsc pracy 
(trend rosnący), a nie ich likwidacji (trend malejący). 

§ W najmniejszym stopniu zmienił się popyt na pracowników z wyższym 
wykształceniem zatrudnionych przy produkcji (niemal zerowe saldo). 
Niewielkie wzrosty odnotowano w odniesieniu do liczby stanowisk 
biurowych. Na tle lat ubiegłych widoczne staje się przesunięcie popytu 
w kierunku osób bez wyższych kwalifikacji.
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Uwaga: Dane w ujęciu sektorowym na podstawie Z05 GUS, statystyka obejmuje 
podmioty zatrudniające przynajmniej 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty. Wnioski 
na podstawie AR NBP przeważono, by uzyskać strukturę przedsiębiorstw zbliżoną 
do Z05 GUS (tj. podmioty zatrudniające przynajmniej 9 osób w przeliczeniu na pełne 
etaty). 
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1. Tworzenie miejsc pracy

W 2014 r. większość fi rm deklaruje brak zmian sytuacji – te w dobrej kondycji tworzą miejsca pracy

Sytuacja większości firm w 2014 r. nie zmieniła się od czasu wyraźnej 
poprawy sprzed roku. Firmy w stosunkowo dobrej i bardzo dobrej sytuacji 
przeciętnie zwiększają zatrudnienie, a utrzymywanie się umiarkowanie 
dobrej koniunktury w gospodarce powstrzymuje przed dużymi zwolnie-
niami firmy znajdujące się w gorszej sytuacji ekonomicznej. 

§ W 2014 r. wyraźnie poprawiła się ocena sytuacji przez firmy – odsetek oce-
niających sytuację dobrze lub bardzo dobrze wzrósł z 70% do 77%. W 2015 
r. oceny ustabilizowały się. Szczegółowe odpowiedzi wskazują, że mniej firm 
ocenia swoją sytuację jako bardzo dobrą, a nieco więcej jako słabą. W dal-
szym ciągu zmniejsza się natomiast udział firm w trudnej sytuacji. 
§ Analiza na poziomie indywidualnych firm wskazuje, że niemal 75% z nich 

nie zmieniło oceny sytuacji pomiędzy 2014 a 2015 r. Mniej było także firm, 
w których ocena sytuacji znacznie się poprawiła. 
§ Historycznie sytuacja firmy przekładała się na zmiany zatrudnienia. Fir-

my raportujące sytuację dość dobrą z większą intensywnością tworzą 
miejsca pracy (przyrost o ok. 2% rocznie). Tymczasem w wypadku firm 
deklarujących, że ich sytuacja jest bardzo dobra, tworzenie miejsc pracy 
jest pochodną zmian w popycie. 
§ Znaczne redukcje zatrudnienia odnotowano w 2014 r. wśród firm oce-

niających swoją sytuację jako trudną. To głównie te przedsiębiorstwa od-
powiadają za zagregowany spadek zatrudnienia w próbie AR, przy czym 
znaczna część tych firm oceniała swoją sytuację jako słabą bądź dobrą 
przed rokiem. Redukcja zatrudnienia w tej grupie przedsiębiorstw wska-
zuje, że wyczerpały one już możliwości dostosowania do zmian popytu w 
innych kanałach.

 

2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014

Poprawa 9,2% 13,6% 19,4% 13,1%

Brak zmian 66,5% 67,9% 68,9% 74,3%

Pogorszenie 24,4% 18,5% 11,7% 12,6%

Zmiana sytuacji firmy                                
(porównanie tych samych firm)

Ocena sytuacji firmy w momencie badania

Wkład zmian zatrudnienia przedsiębiorstw w różnej sytuacji do całkowitych 
zmian zatrudnienia – jako % całkowitej liczby zatrudnionych w danym roku 
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1. Tworzenie miejsc pracy

Ocena bieżącej sytuacji fi rmy i wykorzystanie personelu istotne dla decyzji o nowym zatrudnieniu

W badaniach dotyczących zadaniowej struktury popytu na pracę dla 
gospodarki USA wskazuje się, że większość spadku zapotrzebowania na 
pracowników wykonujących zadania rutynowe (tak kognitywne, jak i ma-
nualne) występuje w okresach recesji. Miejsca pracy związane z zadaniami 
rutynowymi, w przeciwieństwie do innych typów stanowisk, nie odtwa-
rzają się jednak w okresie ożywienia i boomu gospodarczego. Obserwacja, 
że spadkowy trend popytu na miejsca pracy związane z zadaniami rutyno-
wymi pochodzi w zasadzie wyłącznie z dostosowań w jednej fazie cyklu, 
podkreśla sprzężenie analiz cyklu koniunkturalnego i endogenicznego 
wzrostu w USA, ale nie musi mieć zastosowania dla innych gospodarek. 

Badania zadaniowej struktury popytu na pracę w Polsce nie są możliwe, 
ponieważ nie istnieje proste przejście z definicji zadań na definicje za-
wodów. W analizach opartych na założeniu, że pracownicy w gospodarce 
polskiej zatrudnieni w danym zawodzie wykonują takie same zadania jak 
pracownicy w gospodarce amerykańskiej, wskazano, że większość zmian 
w strukturze zadaniowej na przestrzeni lat 1995-2015 dotyczyła stanowisk 
o charakterze biurowym i zaszła w latach 1997-2005, czyli w okresie wyso-
kiego bezrobocia.

§ W przeciwieństwie do gospodarki amerykańskiej, w Polsce w okresach 
spowolnienia wzrostu następuje raczej spadek intensywności zmian 
w strukturze zatrudnienia. Chociaż w latach 2008-2014 następowały 
zmiany w strukturze zatrudnienia, to jednak w znacznie wolniejszym 
tempie niż w okresie wcześniejszym.
 §  W latach 1995-2015 zatrudnienie w przemyśle obniżyło się łącznie 

o ok. 17% (tj. przeciętnie o niemal 1% rocznie). Tymczasem w trakcie ostat-
nich 5 lat, kiedy wzrost produkcji tej części gospodarki był poniżej średniej 
długookresowej, spadek liczy osób pracujących wyniósł łącznie jedynie 2%.

 §  Analogicznie, łączny wzrost zatrudnienia w usługach rynkowych w la-
tach 1995-2015 to ok. 105% (przy dynamice średniorocznej ok. 5%). 
Tymczasem wzrost liczby osób pracujących w usługach w ciągu ostat-
nich 5 lat wyniósł niewiele ponad 10%. 

§ Procykliczna zmienność miar intensywności zmian struktury sektorowej 
i zawodowej może być konsekwencją tego, że w okresach dekoniunktury 
maleją przepływy na rynku pracy oraz że utrudnione jest wejście nowych 
kohort absolwentów. W obu przypadkach oddziałuje to negatywnie na 
średniookresową zdolność adaptacyjną gospodarki.
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Dane: BAEL GUS. Uwaga: Obliczony wskaźnik intensywności zmian odzwierciedla łączną 
skalę zmiany w strukturze zatrudnienia w danym kwartale i obliczony został jako moduł 
kontrybucji sektorów/zawodów do zmiany poziomu zatrudnienia. Analogiczny wskaźnik 
obliczony dla przepływów brutto przejawia podobne własności cykliczne.
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Wzrost zatrudnienia w usługach jest większy, niż wynikałoby ze zmian struktury gospodarki

Część stanowisk ma charakter jednoznacznie usługowy, a część produk-
cyjny, niezależnie od PKD pracodawcy. Przykładowo, wśród specjalistów 
farmaceuta jest zawodem nakierowanym bezpośrednio na produkcję, 
podczas gdy lekarz na usługi, natomiast w wypadku matematyka czy geo-
loga przypisanie zawodu jednoznacznie do któregokolwiek z tych dwóch 
sektorów jest niemożliwe. Dotąd zmiany struktury zatrudnienia anali-
zowane były z perspektywy PKD pracodawcy. Czy jednak taki podział 
w pełni odzwierciedla zachodzące zmiany?

§ Na podstawie opisu zawodów zaklasyfikowano je do: wytwarzających 
produkt, niewytwarzających produktu oraz niedających się jednoznacz-
nie zaklasyfikować (czterocyfrowe kody ISCO). Taki podział ujawnia, że 
w ciągu 15 lat transformacji zanikają miejsca pracy nakierowane na wy-
twarzanie produktu nie tylko w przemyśle, ale także w usługach. Łącznie 
liczba takich stanowisk pracy spadła z niemal 4 mln w połowie lat 90. do 
nieco poniżej 2,5 mln w 2014 r. Rośnie natomiast liczba stanowisk niewy-
twarzających konkretnego produktu. 
 §  Wyraźnie rośnie liczba stanowisk nieprodukcyjnych w przetwórstwie prze-

mysłowym, przedsiębiorstwach komunalnych, a nawet w górnictwie. 
 §  W sekcjach usługowych liczba stanowisk bezpośrednio związanych z wy-

twarzaniem produktu – nawet jeśli była względnie wysoka – stopniowo 
maleje (np. w handlu i naprawach czy transporcie i magazynowaniu).
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Chociaż pracodawcy często nie realizują planów zatrudnieniowych, prognozy są wiarygodne

Uwaga analityków i prowadzących politykę gospodarczą systematycznie skupia się na deklaracjach pracodawców dotyczących prognoz zatrudnienia. 
W tego typu badaniach pracodawcy zazwyczaj podają kierunek, a nie wielkość zmian. Kluczowy dla wiarygodności takich prognoz jest jednak schemat 
doboru próby. Chociaż w badaniu AR NBP próba nie jest reprezentatywna, to została skonstruowana celowo tak, by wyprzedzająco odzwierciedlała naj-
ważniejsze trendy. Dlatego do panelu firm systematycznie uczestniczących w badaniu dobierano przedsiębiorstwa istotne dla danego sektora gospodarki 
i/lub regionu. Liczność oraz charakterystyki tej próby wskazują, że dość wiernie odzwierciedla tendencje obserwowane później w całym sektorze przed-
siębiorstw na podstawie sprawozdawczości GUS. Mimo tych zadowalających własności do prognoz wciąż należy odnosić się ostrożnie, ponieważ dotyczą 
jedynie kierunków, a nie wielkości zmian. Co pracodawcy mówią o roku 2016?

§ O ile już w 2008 r. pracodawcy sygnalizowali narastające zwolnienia, o tyle od 
połowy 2012 r. stopniowo zwiększał się udział pracodawców oczekujących 
wzrostu zatrudnienia. W ostatnich 6 kwartałach oczekiwania co do zmian 
zatrudnienia pozostają stabilne, z nieznaczną przewagą pracodawców ocze-
kujących zwiększenia zatrudnienia nad tymi, którzy planują zwolnienia.

§ Wciąż większość firm – ponad 80% – nie spodziewa się zmian zatrudnienia.

§ Prognozy przedsiębiorców często się nie spełniają. Około 65% pracodaw-
ców planujących zwolnienia rzeczywiście dokonuje redukcji. Około 60% 
pracodawców planujących zwiększenie stanu osobowego realizuje ten 
zamiar. Historycznie najliczniejsza jest grupa przedsiębiorstw nieprogno-
zujących zmian. Plany zachowania zatrudnienia spełniają się w jednym 
przypadku na trzy, tj. równie prawdopodobne jest zwiększenie, jak i zmniej-
szenie zatrudnienia. Sugeruje to, że znacznie większy wkład do dynamiki 
zatrudnienia mają pracodawcy nieplanujący zmian niż je planujący. 

§ Mimo tej własności danych wskaźnik oszacowany na podstawie deklara-
cji o zmianach zatrudnienia dobrze odzwierciedla przyszłe trendy W uję-
ciu zagregowanym większy wpływ na zmiany zatrudnienia mają firmy 
zakładające brak zmian i rzeczywiście zatrudniające niż przedsiębiorstwa 
planujące zatrudniać. 

§ Rozbieżności między planami a ich realizacją nie przejawiają cykliczności.

Spadek Brak zmian Wzrost
Spadek 65,4 30,7 16,7
Brak zmian 21,5 39,8 21,9
Wzrost 13,1 29,5 61,4
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Wzrost PKB: czas reakcji zatrudnienia względnie stały, słabnąca reakcja wynagrodzeń

Reakcja rynku pracy na przyspieszenie dynamiki PKB jest zazwyczaj 
opóźniona. Bezpośrednio pozytywny impuls popytowy odbija się głównie 
na wynagrodzeniach. Dopiero z czasem  wzrost PKB przekłada się na 
tworzenie miejsc pracy. 
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§ Wzrost liczby osób pracujących następuje powoli, a impuls popytowy 
w pełni przekłada się na zatrudnienie ok. 1,5 roku później. Po przejścio-
wym wzroście wrażliwości zatrudnienia na szoki popytowe (w latach 
2000–2010) reakcja liczby osób pracujących na szoki popytowe uległa 
osłabieniu i jest obecnie zbliżona do oszacowań z drugiej połowy lat 90.

 
§ W coraz mniejszym stopniu na impuls popytowy reagują płace. Reakcja 

jest także coraz bardziej odsunięta w czasie. W latach 90. większość do-
stosowań płacowych odbywała się bezpośrednio po wystąpieniu szoku. 
Obecnie okres ten wyraźnie wydłużył się, a najsilniejsza reakcja wyna-
grodzeń obserwowana jest dopiero w horyzoncie 2-3 lat. Zmiana ta może 
wynikać z coraz większego znaczenia elastycznych składników wynagro-
dzeń: zamiast podnoszenia wynagrodzeń podstawowych zwiększane są 
premie i bonusy, wypłacane np. w bezosobowym funduszu płac (tj. poza 
statystyką wynagrodzeń). 

§ Zmiana wrażliwości zatrudnienia i płac na impulsy popytowe może 
odzwierciedlać zmiany strukturalne – zwiększające lub obniżające ela-
styczność gospodarki w warunkach zewnętrznych szoków. Dodatkowo 
zarówno kanał płacowy, jak i zatrudnieniowy mają wpływ na skuteczność 
mechanizmu transmisji polityki pieniężnej. Osłabienie kanału płacowego 
zmniejsza ryzyko tzw. efektów drugiej rundy. Względnie silna reakcja po 
stronie liczby osób pracujących – chociaż przesunięta w czasie – wska-
zuje, że uregulowania rynku pracy pozwalają na względnie adekwatne 
dostosowania zatrudnienia.

Uwagi: Analiza została oparta na funkcjach reakcji na impuls (IRF, szacowana rekurencyjnie) 
na podstawie modeli VAR oszacowanych z wykorzystaniem szeregów rocznych dynamik 
PKB, liczby osób pracujących według BAEL i wynagrodzeń w gospodarce narodowej. 
Z dostępnych danych (1q1995-4q2014) wyznaczono dziesięcioletnie podpróby, a okienka 
estymacji były stopniowo przesuwane o jeden kwartał. Analiza nie uwzględnia przedziałów 
ufności.
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W których sektorach popyt na jakie umiejętności?
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§  Szacunek liczby etatów w przeliczeniu na liczbę obywateli pozwala oce-
nić zdolność gospodarek do tworzenia miejsc pracy, chociaż naturalnie 
nie mówi niczego o jakości tych stanowisk. Przykładowo w Holandii, kraju 
przodującym w UE pod względem wskaźnika zatrudnienia, wskaźnik eta-
tów per capita kształtuje się poniżej średniej dla krajów OECD, ze względu 
na znaczną rolę zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§  Wysoka zdolność tworzenia etatów charakteryzuje nie tylko kraje anglosaskie 

(np. UK i USA), ale także Niemcy czy Danię. Na tle krajów regionu Polskę 
charakteryzuje względnie niska zdolność do tworzenia miejsc pracy, szczegól-
nie w porównaniu z gospodarką Czech, a także Estonii. Polska tworzy mniej 
etatów per capita niż przeżywające kryzys strukturalny kraje GIIPS (szcze-
gólnie Grecja i Włochy). 
§  Tego typu charakterystyki gospodarek są dość stabilne, co oznacza, że trudno 

wykazać przyczynową zależność pomiędzy zdolnością do tworzenia etatów 
a niskim udziałem płac w PKB (labor share) czy przewagą rynku pracodawcy, 
szczególnie wśród pracowników o niższych kwalifikacjach (low pay incidence).

Wskaźnik zatrudnienia – w Polsce niski – odzwierciedla liczbę osób pra-
cujących, a nie liczbę etatów, które z kolei nie są tożsame z liczbą miejsc 
pracy. Chociaż z pojęć tych często korzysta się wymiennie, kryją one istot-
ne różnice, wzmacniane lub osłabiane przez instytucje rynku pracy. Jedno 
miejsce pracy może bowiem być związane z więcej niż jednym etatem (np. 
w pracy zmianowej). Jednak nie potrzeba miejsca pracy, aby w statystykach 
rynku pracy odnotowano osobę pracującą (np. gdy jest to współpraca incy-
dentalna albo na innej podstawie prawnej niż umowa o pracę). Ponieważ 
badania ankietowe ludności są wystandaryzowane i dostępne dla niemal 
wszystkich krajów rozwiniętych, najczęściej to z nich korzysta się w porów-
naniach międzynarodowych. Jednak pochodzące z nich miary odzwiercie-
dlają liczbę pracujących, a nie liczbę etatów lub miejsc pracy. Tymczasem 
w dłuższej perspektywie bez popytu generowanego przez tworzenie miejsc 
pracy i etatów nie jest możliwe zachowanie w długim okresie wysokiej ak-
tywności zawodowej ani wysokiego udziału płac w PKB (labor share). 

Dane: liczba etatów (tzw. full-time equivalent) ze sprawozdawczości EUROSTAT oraz 
z urzędów statystycznych krajów, dane na temat labor share oraz low pay incidence 
z OECD.
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Spadek labor share w Polsce zarówno w przemyśle, jak i w usługach, w każdej fazie cyklu

§  Dane zagregowane nie informują o przyczynach spadku LS, pozwalają 
jednak przeanalizować ogólne trendy. W Polsce obniża się LS w przemyśle 
(z wyjątkiem 2008 r.), względnie niezmienny pozostawał w sektorze usług 
rynkowych, zaś rósł w relatywnie pracochłonnym budownictwie, w którym 
dostosowanie funduszu płac okazało się niewspółmierne do spadku koniunk-
tury w tym sektorze.
§  W latach 2003-2008, obejmujących okres dobrej koniunktury, udział 

płac w WDB wyraźnie wzrósł w większości krajów UE. Stało się tak – 
głównie za sprawą sektora usługowego, jak również budownictwa – 
m.in. w krajach nadbałtyckich, Rumunii, Irlandii czy Hiszpanii. Poza 
Polską znaczące spadki odnotowały Niemcy, Austria i Holandia, ale także 

Portugalia. Większy niż w Polsce spadek LS nastąpił na Słowacji, głównie 
za sprawą przemysłu.
§  Po 2008 r. w grupie w zasadzie tych samych krajów zaobserwowano głębsze 

niż w pozostałych państwach dostosowania LS do warunków dekoniunk-
tury. Przejawiało się to spadkiem udziału kosztów pracy w WDB przede 
wszystkich w budownictwie oraz w przemyśle. Mimo recesji w Czechach 
i na Słowacji obserwowano rosnący udział płac w wytworzonym produkcie, 
głównie za sprawą sektora usług rynkowych. 

§  W Polsce LS obniżał się w obu okresach: początkowo głównie na skutek 
zmian w usługach nierynkowych, a następnie w konsekwencji dostosowań 
w przemyśle.

Udział wynagrodzenia pracy w dochodzie (labor income share, LS) – nie-
zależnie od stosowanej metody pomiaru – jest w Polsce relatywnie niski 
w porównaniu z innymi krajami UE i wynosi 41% (55% po uwzględnie-
niu dochodu mieszanego z samozatrudnienia, dane za 2012 r., średnia dla 
UE to 58%). Do spadku LS przyczynia się w Polsce głównie przemysł, zaś 
w przypadku niektórych innych krajów UE – także budownictwo. 

Dane: Eurostat, korekta o dochód mieszany na podstawie Gollin (2002).
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Podobnie do uprzemysłowionych gospodarek UE, pracownicy w Polsce blisko popytu fi nalnego

§  W porównaniu z innymi krajami regionu polski pracownik jest względnie 
blisko konsumenta końcowego – wartości indeksów mierzących te katego-
rie dla wartości dodanej oraz zatrudnienia sugerują poziomy zbliżone do 
Niemiec, Słowacji i Węgier. Dalej od konsumenta znajdują się np. Czechy. 
Lokalizacja blisko popytu finalnego jest naturalna w kraju o wysokim udzia-
le rolnictwa w zatrudnieniu, ale w Polsce jest ona również obserwowana w 
przetwórstwie przemysłowym. Ponadto w porównaniu z gospodarką nie-
miecką polski pracownik jest nieco bliżej popytu finalnego niż wartość do-
dana, którą wytwarza. Sugeruje to, że sektory będące blisko konsumenta są 
w Polsce jednocześnie względnie bardziej pracochłonne. 
§  Chociaż zgodnie z trendami globalnymi pracownicy i wartość dodana odsu-

wają się stopniowo od popytu finalnego, proces ten nie zachodzi w Polsce 
szybciej niż w Niemczech czy innych krajach regionu. Podobnie jak w UE15 
usługi w państwach Europy Środkowej i Wschodniej znajdują się bliżej po-
pytu finalnego niż przemysł. Niskie wartości analizowanych miar dla Polski, 
oznaczające położenie relatywnie bliżej konsumenta finalnego, sugerują, że 
rozwijający się sektor usług znajduje się w korzystnym segmencie global-
nych łańcuchów wartości. 
§  Bliskość konsumenta finalnego pozwala na przejęcie większej części warto-

ści dodanej. Jednak bliskość ta zwiększa narażenie na wahania popytu oraz 
presję na optymalizację kosztów i innowacyjność w ujęciu globalnym.

Znaczna liczba miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw funkcjonuje w ra-
mach tzw. globalnych łańcuchów wartości. W firmach niefinansowych 
zatrudniających ponad 9 pracowników ok. 35% miejsc pracy związanych 
jest z częściową lub całkowitą własnością kapitału zagranicznego. Czy pra-
cownicy polskich przedsiębiorstw wytwarzają produkt będący blisko kon-
sumenta końcowego? 

Uwaga: Miara upstreamness odpowiada na pytanie, ile etapów jest koniecznych, aby dany produkt dotarł do konsumenta końcowego, przeciętnie dla gospodarki, oszacowane 
z wykorzystaniem World Input Output Database, liczba osób pracujących na podstawie LFS, wartości dla 2011 r. 
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1. Tworzenie miejsc pracy

Zmiany w naliczaniu składek od umów-zleceń nie wpłyną na statystyki rynku pracy

§  Od stycznia 2016 r. mają zostać zrównane obciążenia składkowe dla 
umów-zleceń i umów o pracę. Chociaż zmniejszy to asymetrię kosztów 
pracy, wciąż pozostanie asymetria związana z kosztami rozwiązania kon-
traktu.

§  Efekty tej zmiany raczej nie będą widoczne w statystyce publicznej. Osoby 
pracujące według definicji BAEL nie zmienią swojego statusu na rynku 
pracy, gdyż badanie to nie rozróżnia między pracą na podstawie stosunku 
pracy i umów cywilnych. Liczba etatów w sprawozdawczości pracodawców 
także pozostanie bez zmian, bo zwiększenie składek od umów-zleceń nie 
zmienia liczby miejsc pracy. 

§  W 2014 r., a więc przed ogłoszeniem planowanych zmian, ok. 20% pracow-
ników z umową o pracę otrzymywało wynagrodzenie także na podstawie 
umów cywilnoprawnych. Potencjalny zasięg tzw. ozusowania to zatem 
ok. 80% z ok. 4% pracujących. 

§  W 2014 r. według deklaracji pracodawców już ponad 90% pracowników 
objętych było płacą zasadniczą, co oznacza, że pracują na podstawie umowy 
o pracę. Płaca zasadnicza oraz zapłata za nadgodziny stanowią już dziś 
łącznie ok. 90% kosztów osobowych, co oznacza, że tzw. bezosobowy 
fundusz płac (umowy-zlecenia i umowy o dzieło) stanowią maksymalnie 
ok. 10% kosztów pracy. 

Niestandardowe umowy o pracę są względnie rzadkim typem relacji praco-
dawca – pracownik. Przeciętnie ok. 70% pracowników ma umowę o pracę 
na czas nieokreślony. Wśród pozostałych dominują standardowe umowy 
o pracę, tyle że na czas określony. Umowy cywilnoprawne z osobami fizycz-
nymi lub za pośrednictwem indywidualnych działalności gospodarczych na-
leżą do rzadkości w przemyśle, a w usługach stanowią łącznie ok. 10% kadr 
zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa w danym roku.
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1. Tworzenie miejsc pracy

§  Przedsiębiorcy coraz bardziej optymistycznie oceniają swoją sytuację ekonomiczną Więcej firm ocenia 
sytuację jako dobrą, i to w tej grupie najbardziej rośnie liczba miejsc pracy.

§  W 2014 r. wzrosła liczba tworzonych miejsc pracy we wszystkich sektorach. Najwięcej nowych miejsc 
pracy powstało dla osób bez wyższego wykształcenia. Dość stabilnie przedstawia się przyrost miejsc pra-
cy wymagających wyższego wykształcenia (powstało ich nieznacznie więcej niż rok wcześniej, ale też 
więcej takich miejsc pracy zlikwidowano). Podobnie jak w ubiegłych latach najwięcej miejsc pracy po-
wstało i zostało zlikwidowanych w usługach rynkowych, co sugeruje zarówno niską trwałość tych miejsc 
pracy, jak i konieczność dostosowania po stronie umiejętności pracowników. 

§  Skutki tzw. ozusowania umów cywilnoprawnych nie wpłyną na statystykę publiczną rynku pracy. Zna-
czenie atypowych stosunków pracy i relacji pracodawca – pracownik zawieranych poza kodeksem pracy 
pozostaje niezmieniona.

§  Udział wynagrodzeń w PKB jest w Polsce niski na tle innych krajów i systematycznie maleje. Do spadku 
labor share w latach 2004-2008 przyczyniały się głównie usługi nierynkowe, a w okresie spowolnienia 
przede wszystkim przemysł. W innych krajach UE proces ten dotyczył także budownictwa.

§  Nie zmienia się czas reakcji zatrudnienia na zmiany dynamiki PKB, natomiast coraz słabsza i bardziej 
odsunięta w czasie jest reakcja wynagrodzeń, co wskazuje na istotny wymiar sztywności. 

§  Gospodarka polska tworzy najmniej miejsc pracy per capita spośród 21 krajów OECD, dla których do-
stępna jest taka statystyka.

§  Wobec braku źródeł danych na temat zadaniowej struktury zatrudnienia w Polsce, analizy dotyczące 
efektów procesów technologicznych i globalizacji obserwować można jedynie przez pryzmat struktury 
zawodowej i sektorowej. Zmiany w nich zdają się przejawiać charakter procykliczny, co zmniejsza ada-
ptacyjność polskiej gospodarki.

§  Większa, niż wskazują na to statystyki, i systematycznie rosnąca jest rola procesów „uusługowiania” 
miejsc pracy w Polsce. Chociaż udział przemysłu w tworzeniu PKB ustabilizował się na względnie wyso-
kim poziomie (wśród krajów UE), stopniowo coraz więcej miejsc pracy tworzonych w tym sektorze ma 
charakter usługowy.

§  Coraz większy odsetek firm tworzy miejsca 
pracy.

 §  Miejsca pracy powstają głównie 
w sektorze usług  

 §  Stanowiska te nie wymagają wyższego 
wykształcenia.

 §  Efekty tzw. ozusowania umów-zleceń 
nie znajdą odzwierciedlenia 
w statystyce zatrudnienia.

§  Niski i malejący udział płac w PKB

§  Okresy spowolnienia zmniejszają dynamikę 
zmian struktury zatrudnienia.

Wzrost liczby miejsc pracy we wszystkich sektorach, ale niewielki dla absolwentów uczelni 

1. Tworzenie miejsc pracy
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1. Spadek podaży pracy 

2. Co kształtuje aktywność w poszukiwaniu pracy?

3. Kto łączy edukację z pracą?

4. Gdzie pracę znajdują absolwenci?

2. Podaż pracy
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Czas wolny Czas wolny Czas wolny
§  W ujęciu teoretycznym decyzja o ilości 

świadczonej pracy (wyrażonej etatem lub 
liczbą godzin) jest efektem optymalizacji 
uwzględniającej z jednej strony większą 
konsumpcję (tzw. efekt dochodowy), 
a z drugiej utracony czas wolny (tzw. efekt 
substytucyjny).  

§  Efekty te mają szczególne znaczenie 
w sytuacji zmiany płacy: większe zarobki 
mogą skutkować zarówno większą, jak 
i mniejszą podażą pracy, w zależności od tego, 
który z tych efektów dominuje.

§  Płaca jest w ujęciu teoretycznym 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 pozycja negocjacyjna obu 
stron. 

§  Dolnym ograniczeniem w negocjacjach 
płacowych jest tzw. płaca progowa 
(reservation wage), którą dana osoba 
chce otrzymać, aby w ogóle negocjować 
świadczenie pracy. Z płacą progową 
utożsamiać można np. oczekiwania płacowe 
osób bezrobotnych.

§  Chociaż rozpatrywanie średnich efektów, 
np. stopy bezrobocia, płacy progowej 
czy czasu poszukiwania zatrudnienia, 
pozwala na sformułowanie ogólnej oceny 
kondycji rynku pracy, utrudnia ono 
zrozumienie, jak owa ogólna kondycja 
wynika z bardzo różnych sytuacji 
poszczególnych osób.

§  Podstawowe podziały przebiegają według 
płci i wieku (zgodnie z teorią cyklu życia), 
struktury gospodarstwa domowego oraz 
wykształcenia i kwalifikacji. Percepcja korzyści 
związanych z decyzjami o podaży pracy jest 
inna w zależności od sytuacji indywidualnej. 
Dopiero analiza tych różnic (najlepiej łącznie) 
pozwala na zrozumienie tzw. ogólnej sytuacji 
osób bezrobotnych.

§  Klasyczne teorie akcentują gospodarstwo 
domowe jako istotny czynnik decyzji 
o podaży pracy. Na wybory poszczególnych 
jego członków wpływ mają m.in.: 
dysproporcja pomiędzy zarobkami mężczyzn 
i kobiet, alternatywne źródła dochodu 
gospodarstwa domowego, dostęp do 
świadczeń i transferów, wielkość i struktura 
gospodarstwa domowego czy model podziału 
obowiązków rodzinnych.

§  Teorie wyjaśniające zróżnicowanie podaży 
pracy według wieku zakładają, że warunki 
podaży pracy zmieniają się wraz z wiekiem.

§  Relatywnie niższa podaż pracy osób 
młodych wynika z relatywnie większej 
opłacalności inwestowania przez te osoby 
czasu w podnoszenie kwalifikacji, które 
z kolei sprzyjają wyższej oczekiwanej płacy 
w kolejnych latach.

§  Wysoka aktywność zawodowa osób w 
wieku 25-44 lata (tzw. prime-age) jest 
przejawem dyskontowania z jednej strony 
poniesionych wcześniej nakładów na kapitał 
ludzki, 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) oraz coraz większe ryzyko utraty 
możliwości zarobkowania. Dostępność pracy 
oraz wysokość płacy w stosunku do świadczeń 
wpływają na aktywność zawodową
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2. Podaż pracy

Po raz pierwszy od 2007 r. spada podaż pracy – negatywny wpływ czynników demografi cznych

§  Zmiany podaży pracy w Polsce po 2007 r. kształtowane były głównie przez 
wzrastającą aktywność zawodową osób starszych, przy mniejszym wpływie 
migracji. Na początku 2015 r. wzrost aktywności zawodowej osłabł i przestał 
kompensować spadki liczby osób w wieku produkcyjnym spowodowane 
starzeniem się społeczeństwa. 

§  Najniższy od 2007 r. wzrost aktywności zawodowej jest rezultatem głów-
nie spadku podaży pracy kobiet w wieku 35-44 lata oraz osób młodych 
(do 24 lat) obojga płci. 

§  Wzrost aktywności zawodowej utrzymuje się w kolejnych rocznikach wcho-
dzących w wiek przedemerytalny. 

§  Efekt podniesienia wieku emerytalnego (o pół roku do początku 2015 r.) 
jest na razie stosunkowo niewielki i dotyczy jedynie kobiet. 

§  W ciągu najbliższych dziesięcioleci ujemny wpływ demografii na podaż 
pracy będzie stałym zjawiskiem (nawet uwzględniając podniesienie wieku 
emerytalnego do 67 lat). W rezultacie spadek podaży pracy będzie postę-
pował mimo wzrastającego odsetka osób aktywnych na rynku pracy wśród 
osób przed emeryturą. 

W całej powojennej historii Polski czynniki demograficzne pozytywnie 
wpływały na podaż pracy w gospodarce. Począwszy od 2012 r. starzenie się 
populacji trwale i negatywnie oddziałuje na zasób siły roboczej. Fala emi-
gracji poakcesyjnej spowodowała, że spadek podaży pracy odczuwalny był 
już w latach 2006-2009. Po 2008 r. negatywne tendencje były równoważone 
z naddatkiem przez wzrost aktywności zawodowej, ale na początku 2015 
r. okazał się on już niewystarczający i zaobserwowano ponowny spadek 
podaży pracy. 

Zmiany w podaży pracy w Polsce (perspektywa krótkookresowa, I kwartał

Zmiany w podaży pracy w Polsce (perspektywa długookresowa, projekcja KE)
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Dane: Aktywność zawodowa na podstawie BAEL, zmiany r/r na podstawie danych 
jednostkowych za I kwartał każdego roku. Projekcja Komisji Europejskiej na pod-
stawie efektów prac Ageing Work Group (tj. zgodne z prognozami demografi cznymi 
urzędów statystycznych państw członkowskich UE).
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Niezmienne wzorce podaży pracy – decyduje sytuacja całego gospodarstwa domowego

§  W BARP osoby ankietowane są w urzędzie pracy, ale na początku ankie-
ty odpowiadają na pytania dotyczące aktywności w poszukiwaniu pracy. 
Na tej podstawie można odpowiedzieć na pytanie, co sprzyja faktycznemu 
poszukiwaniu pracy.

§  Kolejne edycje BARP systematycznie wskazują na istotną rolę struktury 
gospodarstwa domowego. Dzieci poniżej 6. roku życia obniżają skłonność 
do poszukiwania pracy, podczas gdy obecność innych osób poszukujących 
pracy oddziałuje motywująco. Alternatywny dochód gospodarstwa domo-
wego – np. emerytura – nie wydaje się związany z mniejszą motywacją do 
aktywnego poszukiwania pracy. Demotywująca jest natomiast obecność 
w gospodarstwie domowym innej osoby zarobkującej.

§  Czynniki takie jak wcześniejsze doświadczenie zawodowe pozostają 
w luźnym związku z decyzją o poszukiwaniu pracy, czasem dając staty-
stycznie istotne, ale ekonomicznie małe oszacowania. Osoby z wyższym 
wykształceniem częściej aktywnie poszukują pracy.

§  Wśród czynników indywidualnych, osoby starsze częściej faktycznie po-
szukują pracy, co może być związane z większym doświadczeniem w jej 
szukaniu oraz głębszym zrozumieniem, że aktywna postawa jest niezbęd-
na. Wśród poszukujących to osoby młode są aktywniejsze i częściej korzy-
stają z bardziej skutecznych sposobów (patrz: strona 24). 

§  Po uwzględnieniu struktury gospodarstwa domowego kobiety aż o 15-20% 
częściej faktycznie poszukują pracy niż mężczyźni.

Ze względu na ograniczenia danych zazwyczaj analizowane są decyzje 
„osób bezrobotnych”. Tymczasem w znacznym stopniu postawy i decyzje 
danej osoby zależą od tego, co jest najkorzystniejsze dla jej gospodarstwa 
domowego. Przykładowo: obecność w gospodarstwie domowym innej oso-
by zapewniającej dochód pozwala osobom poszukującym pracy traktować 
potencjalny dochód jako dodatkowe źródło i bardziej elastycznie podcho-
dzić do warunków na rynku pracy. Obecność innych osób bezrobotnych w 
gospodarstwie może natomiast negatywnie wpływać na aktywność poszu-
kiwań, jednocześnie obniżając także oczekiwania wobec pracy.
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Obliczenia na podstawie danych BARP, połączonych zbiorów z lat 2011-2015, oszacowanie za 
pomocą modelu probit. Przeciętnie pracy faktycznie poszukuje ok. 85% osób ankietowanych.

2. Podaż pracy
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Pracy szukamy bardziej aktywnie, ale wciąż samodzielnie i długo

2. Podaż pracy

§  Czas potrzebny przeciętnie do znalezienia pracy wynosi w Polsce ok. 13,0 
miesiąca, tj. tyle, ile przed rokiem (18,8 miesiąca dla nieznajdujących pracy 
w okienku obserwacji, mediany odpowiednio 10 i 14,5 miesięcy). Statystyki 
te pozostają niezmienne mimo rosnącego prawdopodobieństwa znalezie-
nia pracy i wyraźnej poprawy sytuacji na rynku pracy w ostatnich 2 latach. 
Wyjaśnieniem mogą być zmiany w strukturze poszukujących pracy: nadal 
względnie szybciej znajdują nową pracę „nowe” osoby bezrobotne, których 
jest w próbie coraz mniej, więc w mniejszym stopniu kształtują średnią. 

§  W 2015 r. we wszystkich grupach wieku wzrosła aktywność w poszukiwa-
niu pracy. Nadal osoby młode poszukują pracy bardziej aktywnie niż osoby 
starsze, przy czym miarę proaktywnego poszukiwania pracy zdefiniowano 
jako koniunkcję poszukiwania wśród znajomych oraz uczestniczenia w roz-
mowach kwalifikacyjnych i wysyłania CV, tj. w obu przypadkach respondent 
musiał udzielić odpowiedzi pozytywnej. Trzeci rok z rzędu rośnie odsetek 
osób deklarujących rozsyłanie swoich CV, nawet bez ogłoszenia. 

§  Odsetek osób poszukujących pracy w sposób proaktywny wzrósł najsilniej 
w najmłodszej grupie wieku, co odzwierciedlać może rosnącą świadomość 
skutecznych mechanizmów poszukiwania pracy. Jeśli jednak próby te nie 
zakończą się sukcesem, mogą pogłębić tzw. efekt zniechęcenia, czyli spadek 
subiektywnej oceny, czy znalezienie pracy jest obecnie możliwe.

2013 2014 2015
(1)  pracy na czas nieokreślony 69% 67% 68%
(2)  pracy na 40h  w tygodniu 72% 72% 78%
(3)  pracy na podstawie umowy o pracę 72%  -  -
(4)  z płatnym urlopem i ubezpieczeniem 79% 84% 93%
(5)  pracy na własny rachunek 8% 10% 11%
(6)  pracy w Polsce 75% 70% 81%
  - standardowy etat (1), (2) i (6) 54% 45% 46%
  - tzw. "śmieciówki", tj. (5) lub ~(4) 44% 46% 56%

osoby bezrobotne szukają BARP (%)

§  Wydaje się, że coraz bardziej polaryzują się preferencje odnośnie do rodzaju 
poszukiwanej pracy. Równocześnie rośnie odsetek osób oczekujących płat-
nego urlopu oraz ubezpieczenia zdrowotnego oraz osób skłonnych zaakcep-
tować ofertę pracy bez gwarancji ubezpieczenia i stałych dochodów. Takich 
ofert pracy – w każdym razie oficjalnie – nie można uzyskać w urzędzie 
pracy. Na niskim poziomie pozostaje liczba osób deklarujących zaintereso-
wanie wyłącznie etatowym zatrudnieniem w pełnym wymiarze czasu pracy. 

§  Chociaż sytuacja na rynku pracy poprawia się, a poszukiwanie pracy jest 
coraz bardziej aktywne, zastanawia stabilność statystyk dotyczących czasu 
poszukiwania pracy. Może być to związane ze wzrostem oczekiwań co do 
jakości ofert (oczekiwana płaca, warunki zatrudnienia itp.). 
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Dane: BARP, odpowiedzi na pytania o sposoby poszukiwania pracy udzielają tylko osoby 
aktywnie poszukujące. W BARP, w przeciwieństwie do BAEL, ankietowani podają trzy najin-
tensywniej wykorzystywane przez nich metody (w BAEL należy zaznaczyć każdą stosowaną 
opcję z dostępnej  kafeterii). 

Dane: BAEL (GUS), analiza przepływów. Wygładzone za pomocą trzymiesięcznej średniej 
ruchomej. Z obliczeń wyłączono osoby deklarujące poszukiwanie pracy przez okres ponad 
6 lat (72 miesiące). 
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Struktura absolwentów uczelni wyższych wciąż odbiega od struktury zatrudnienia

§  Wcześniejsze edycje BARP wskazywały na dwa istotne trendy:
 §  w zasadzie cały przyrost liczby osób z wyższym wykształceniem w Polsce 

związany jest z wyższą skolaryzacją nowych roczników – zaangażowanie 
w edukację formalną wśród roczników aktywnych przed rozpoczęciem 
transformacji należało do rzadkości; 

 §  o ile studia wyższe podejmują głównie absolwenci szkół ogólnokształcą-
cych (zaledwie 20% absolwentów szkół zawodowych kontynuuje naukę), 
o tyle dopiero na studiach magisterskich pojawia się łączenie edukacji 
z pracą. Studia pierwszego stopnia pomagają zatem planować edukację 
w kontekście kariery zawodowej. 

§  Dane na temat kierunków kształcenia dostępne są w BAEL dopiero od 
2009 r., lecz już po zaledwie 5 latach widać stopniowo słabnące zaintereso-
wanie kierunkami humanistycznymi i filologicznymi oraz rosnące zainte-
resowanie inżynierskimi. Maleje jednak zainteresowanie tzw. kierunkami 
STM (przyrodnicze, techniczne i matematyczne). 
§  Struktura absolwentów dalej znacząco odbiega od struktury pracujących. 

Rozbieżność ta może sugerować z jednej strony systematyczne niedopaso-
wanie, a z drugiej zmieniające się trendy popytu na kompetencje.
§  Chociaż struktura absolwentów niekoniecznie zbieżna jest ze strukturą 

populacji pod względem kierunków kształcenia, nie wydaje się to znacząco 
wpływać na wejście na rynek pracy. O ile znaczne są różnice w stopie 
zatrudnienia pomiędzy absolwentami szkół średnich i wyższych, o tyle pomię-
dzy kierunkami studiów różnice są nieznaczne i nie wydają się powiązane 
z popularnością danego kierunku. Nie wiadomo jednak, czy zatrudnienie 
jest zgodne z zawodem wyuczonym. 

Nie ma sposobu, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o do-
pasowanie struktury kompetencji absolwentów do bieżących i przyszłych 
potrzeb rynku pracy. Systematycznie ankietowani w BARP pracodawcy 
deklarują, że absolwenci dysponują kompetencjami, których od nich 
oczekują, ale nie oznacza to, że proporcje kształcenia na poszczególnych 
kierunkach są zgodne ze strukturą popytu. 

Procent absolwentów zatrudnionych (wśród aktywnych) w ciągu roku od ukończenia nauki 
(kierunki w kolejności od najbardziej do najmniej popularnych w 2014 r.)
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2. Podaż pracy

Absolwenci uczelni trafi ają przeważnie do usług rynkowych, a szkół zawodowych – do przemysłu

§  W 2014 r., w porównaniu z ubiegłym, nieznacznie obniżył się odsetek firm, 
które potwierdziły, że absolwenci zgłaszali się w odpowiedzi na ogłaszane 
przez nie oferty pracy. Ponadto poprawiła się ocena kwalifikacji absolwen-
tów przez firmy: obecnie już ok. 60% przedsiębiorstw twierdzi, że umiejęt-
ności absolwentów umożliwiają im należyte wykonywanie obowiązków 
służbowych. Niezmiennie ok. 10% nowo zatrudnionych to absolwenci. 
§  Zgodnie z wcześniejszymi wskazaniami z AR NBP, również dane z pełnej 

sprawozdawczości GUS potwierdzają, że w 2013 r. wzrosła liczba osób 
rozpoczynających pracę. Wśród nich najliczniejszą grupą byli absolwenci 
uczelni wyższych, zarówno w kategoriach absolutnych, jak i relatywnych. 
Wzrosty zaobserwowano we wszystkich grupach absolwentów. 
§  Popyt na absolwentów uczelni wyższych zgłaszały firmy głównie sektora 

usług nierynkowych, natomiast największe zainteresowanie absolwentami 
szkół średnich zawodowych przejawiały przedsiębiorstwa przemysłowe. 
Zarówno przemysł, jak i usługi zwiększyły popyt na absolwentów szkół 
średnich zawodowych. Absolwenci ogólniaków rzadko rozpoczynali pracę 
w przemyśle, a znacznie częściej w sektorze usług rynkowych (45% ogółu). 
Ogółem 37% nowo zatrudnionych absolwentów trafiło do sektora usług nie-
rynkowych. 

liczba osób r/r liczba osób r/r liczba osób r/r
Rolnictwo 647                10,8% 768                  23,9% 60                  -23,1%
Przemysł 12 278           9,3% 29 985             5,7% 6 476             -3,6%

Usługi rynkowe 19 500           4,8% 20 175             11,9% 11 548            7,9%
Usługi nierynkowe 31 737           14,1% 19 344             -6,9% 7 443             -12,4%

Ogółem 64 162           6,6% 70 272             3,7% 25 527           2,2%
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Dane:  Z06 GUS (najnowsze dostępne dotyczą 2013 r.) i Ankieta Roczna NBP 
(lata 2011-2014).
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Pierwszy rok spadku podaży pracy

§  Na emeryturę odchodzą pokolenia liczniejsze niż te, które wchodzą na rynek pracy. Dodatkowo 
wciąż ujemne jest saldo migracji. Mimo podniesienia wieku emerytalnego efekt ten będzie coraz 
bardziej widoczny na rynku pracy. W 2014 r. nie zrekompensowała go wzrastająca aktywność na 
rynku pracy osób starszych. 

§  Niezmienne pozostają determinanty decyzji o faktycznej podaży pracy wśród osób bezrobotnych.

§  Czas potrzebny przeciętnie do znalezienia pracy wynosi obecnie ok. 13,0 miesięcy i jest stabilny 
mimo wzrostu aktywności w poszukiwaniu pracy (szczególnie wśród młodych), co może się wiązać 
ze wzrostem oczekiwań co do jakości ofert. 

§  Drugi rok z rzędu wzrosła liczba osób młodych rozpoczynających pracę, a najliczniejszą grupą 
(zarówno w kategoriach absolutnych, jak i relatywnych) wśród osób młodych znajdujących pracę byli 
absolwenci uczelni wyższych. 

§  Sektor usług nierynkowych tworzył popyt głównie na absolwentów uczelni wyższych, natomiast 
przemysł – na absolwentów szkół średnich zawodowych. Ogółem 37% nowo zatrudnionych absol-
wentów trafiło do sektora usług nierynkowych. 

§  Stopniowo rośnie zainteresowanie i zwiększa się udział absolwentów kończących kierunki 
inżynierskie, słabnie natomiast zainteresowanie kierunkami humanistycznymi i filologicznymi. 
Ponadto maleje wśród pracujących udział absolwentów kończących tzw. kierunki STM (przyrodnicze, 
techniczne i matematyczne). 

§  Struktura absolwentów dalej znacznie odbiega od struktury pracujących, co oznacza dalszą ewolu-
cję struktury zatrudnienia w przyszłości. Rozbieżność ta może ponadto sugerować z jednej strony 
istnienie systematycznego niedopasowania popytu i podaży pracy, a z drugiej – zmieniających się 
trendów w popycie na kompetencje.

§  W 2014 r. po raz pierwszy od 2007 r. 
spadła podaż pracy. Uwidacznia się coraz 
silniejszy negatywny wpływ procesów 
demograficznych.

§  Niezmiennie długi czas poszukiwania 
pracy, mimo wzrostu aktywności w jej 
poszukiwaniu. 

§  Absolwenci uczelni trafiają głównie 
do sektora usług, a szkół zawodowych 
– do przemysłu. Firmy są na ogół 
usatysfakcjonowane z kwalifikacji 
absolwentów. 

§  Struktura absolwentów kierunków 
studiów ewoluuje w stronę struktury 
zatrudnienia.



1. Jak fi rmy szukają pracowników? Jak szukamy pracy?

2. Jak duża jest rotacja w polskich fi rmach? Co się na nią składa i jakie są jej skutki?

3. Czy wygórowane oczekiwania mogą utrudniać znalezienie pracy? 

4. Ofert pracy w publicznym systemie pośrednictwa wciąż niewiele 
– co z krzywą Beveridge’a? 

5. Jaka jest rola on-the-job search na polskim rynku pracy?

3. Search and matching
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Płaca

Bezrobocie

Poszukiwanie i dopasowania na rynku pracy
§  Ustalana w wyniku negocjacji między 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 bez-
robotnych) 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 pracystron. 
§  Dolnym ograniczeniem w negocjacjach płacowych jest tzw. płaca progowa 

(reservation wage), którą dana osoba chce otrzymać, aby w ogóle negocjować 
świadczenie pracy. Z płacą progową utożsamiać można np. oczekiwania płacowe 
osób bezrobotnych.

§  Spodziewając się „zbyt” wysokich oczekiwań płacowych, pracodawca nie stworzy 
nowego stanowiska pracy.
§  Poszukiwanie pracownika wiąże się także z kosztami: oczekując, że znalezienie wła-

ściwego pracownika będzie długotrwałe i kosztochłonne, pracodawca 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 pracy). Może także bardziej 
aktywnie szukać zabezpieczenia minimum finansowego rodzinie. 
§  Ilościowe i jakościowe różnice między popytem i podażą pracy (tradycyjnie rozu-

miane bezrobocie) będą więc skutkiem, a nie przyczyną – konsekwencją gry po-
między oczekiwaniami firm i osób zdolnych do pracy.
§  Klasyczne teorie akcentują gospodarstwo domowe jako istotny czynnik decyzji 

o podaży pracy. Na wybory poszczególnych jego członków wpływ mają m.in.: dys-
proporcja pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, alternatywne źródła dochodu 
gospodarstwa domowego, dostęp do świadczeń i transferów, wielkość i struktura 
gospodarstwa domowego czy model podziału obowiązków rodzinnych.

§  Teoria poszukiwań i dopasowań na rynku pracy (search and matching) w cen-
trum rozważań stawia czynniki wpływające na: (1) decyzję o  worzeniu miejsc 
pracy przez firmę po jednej stronie oraz na chęci do zmiany pracy po drugiej, 
(2) poszukiwania właściwego pracownika/pracodawcy, (3) negocjacje płacowe.
§  Bezrobocie jest skutkiem niedopasowania ilościowego (zbyt mały popyt na pra-

cowników), jakościowego (struktura popytu i podaży) oraz „tarć” (czas niezbęd-
ny, by się odnaleźć), ale także rozbieżności dotyczących oczekiwań płacowych.
§  Znalezienie pracy oznacza nie tylko znalezienie firmy aktualnie poszukującej 

pracownika, lecz także – znacznie bardziej precyzyjnie – nawiązanie negocjacji 
płacowych z firmą, której profil zapotrzebowania jest zgodny ze zdolnościami, 
umiejętnościami i oczekiwaniami płacowymi.

Negocjacje – zawarcie/utrzymanie kontraktu
§  Pracodawca nie stworzy miejsc pracy, gdy jego szacunek „przychodu” wypracowa-

nego przez danego pracownika przewyższy koszt znalezienia go i wynagrodzenia 
jego pracy.
§  Pracownik nie podejmie pracy, gdy płaca nie przekroczy jego indywidualnej wyce-

ny czasu wolnego, kosztu „wysiłku” związanego z danym stanowiskiem oraz „wysił-
ku” znalezienia tego pracodawcy. 
§  Stawka płac zależy nie tylko od (oczekiwanej) produktywności danego pracowni-

ka, 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.
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3. Search and matching

Więcej osób bezrobotnych znajduje pracę, ale wejście osób młodych najczęściej przez bezrobocie

§  Analiza przepływów między pracą, bezrobociem i zatrudnieniem w ciągu 
roku pozwala powiedzieć więcej o przyczynach zmian na rynku pracy. 
Narzędziem pomiaru są obserwacje zmian w życiu zawodowym tych 
samych osób w kolejnych kwartałach (BAEL). 

§  W 2014 r. firmy aktywnie przyjmowały do pracy oraz ograniczyły zwol-
nienia, co było związane z ożywieniem w gospodarce. 

§  Wszystkie przepływy stanowiły ok. 14% populacji 15+, co oznacza, że 
przeciętnie raz na 7 lat osoba w wieku powyżej 15 lat zmienia stan pomię-
dzy pracą, bezrobociem i nieaktywnością (na schemacie to suma wartości 
przy strzałkach do wartości w ramkach). 

§  Warto zauważyć, że każda ze zmian netto związana jest z kilkukrotnie 
większymi zmianami brutto. Na przykład wzrost zatrudnienia w ciągu 
roku o 300 tys. wynikał z zatrudnienia ok. 890 tys. bezrobotnych, zwolnie-
nia ok. 530 tys. dotąd pracujących oraz przepływów z i do nieaktywności 
sięgających ok. 700 tys. 

§  Poza rosnącym nowym zatrudnieniem osób bezrobotnych ważną zmianą 
w 2014 r. był wzrost napływu z nieaktywności do bezrobocia, sygnalizu-
jący rosnące problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez absolwentów 
i osoby do tej pory nieaktywne oraz tzw. zniechęcenie do poszukiwania 
pracy (discouragement effect). Jak wskazują badania ankietowe wśród 
osób bezrobotnych, rośnie intensywność szukania wśród aktywnie poszu-
kujących. 

§  Rok 2014 był z perspektywy osoby pracującej najlepszym od sześciu lat 
pod względem relatywnie niskiego ryzyka utraty pracy. Jeszcze bardziej 
poprawiły się szanse osób bezrobotnych na znalezienie pracy – były one 
wyższe niż w najlepszym do tej pory 2008 r.

W 2014 r. istotnymi zjawiskami kształtującymi przepływy na rynku pracy 
były: wzrost szans znalezienia pracy, większy odpływ z zatrudnienia do 
nieaktywności oraz coraz większy napływ nowych osób z nieaktywności 
do bezrobocia, a coraz mniejszy z nieaktywności do zatrudnienia. Nieco 
więcej osób zmieniło swój status na rynku pracy – ok. 15% osób w wieku 15+. 
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Wzrosły napływy i odpływy do/z fi rm

§  W 2014 r. stopa rotacji brutto wzrosła z 19,4% do 20,9%. Wzrosła również 
stopa rotacji netto z -1,9% do -0,9%. U źródeł tej zmiany leżały zarówno 
większe napływy pracowników do firm, jak i większe odpływy od poszcze-
gólnych pracodawców. 

§  Wciąż ujemna pozostaje stopa rotacji netto, co oznacza, że na poziomie 
każdego z analizowanych przedsiębiorstw odpływy ogółem przewyższały 
napływy. Dane z sektora przedsiębiorstw w tym okresie wskazują rów-
nież na rosnącą dynamikę zatrudnienia (średniorocznie ok. 0,6%). Próba 
przedsiębiorstw w AR NBP jest zbilansowanym panelem, tj. w ujęciu rocz-
nym w niewielkim stopniu uwzględnia pojawiające się nowe podmioty, 
a ponadto cechuje się celową nadreprezentacja dużych przedsiębiorstw. 
Oba fakty mogą tłumaczyć rozbieżność między niewielką ujemną stopą 
rotacji w AR a niewielką dodatnią dynamiką zatrudnienia w całym sekto-
rze przedsiębiorstw.

§  Dane zagregowane sugerują znaczne spadki zatrudnienia w budownictwie, 
co jest spójne z oszacowaniami przepływów: zwłaszcza budownictwo 
odnotowuje wysoką ujemną stopę rotacji netto. Sektor ten charakteryzuje 
się także najwyższą stopą napływów i odpływów.

§  Systematycznie wysoką stopę napływów odnotowywano w usługach, 
w których stopa rotacji netto po raz pierwszy od 2010 r. stała się dodatnia. 

§  Podobnie jak w ubiegłych latach: 

 §  najmniejsza stopa napływów i stopa odpływów występowała w dużych 
firmach, a największa w firmach średnich;

 §  w firmach z własnością publiczną rotacja kadry występuje zdecydowanie 
rzadziej niż w innych firmach. 

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

Ogółem Przemysł Budownictwo Usługi

Stopa napływów Stopa odpływów Rotacja netto



BARP 2015 – Instytut Ekonomiczny – NBP 33

3. Search and matching

W przypadku przepływów pracowników dominują rotacja i odejścia

§  Wzrosła liczba osób przyjętych do pracy w przemyśle, budownictwie oraz 
usługach. Jednocześnie jednak zarówno w przemyśle, jak i budownictwie 
wzrosła także liczba osób, które odeszły z pracy.

§  W przypadku nowych kontraktów, w przemyśle wzrosła rola rotacji, tj. 
częstsze stało się zatrudnianie pracowników na zastępstwo za odchodzą-
cych bądź zwalnianych. W usługach natomiast zmniejszyła się rola przy-
jęć na skutek wygaśnięcia umów czasowych. Proces ten powinien skutko-
wać zwiększeniem trwałości zawartych już kontraktów w sektorze usług.

§  W 2014 r. w całej gospodarce spadło znaczenie likwidacji miejsc pracy, 
a zwiększyło się znaczenie innych przyczyn odejść z pracy, takich jak 
odejścia na rentę lub emeryturę

§  W budownictwie zmniejszyła się rola dobrowolnych odejść, a w usługach 
– rola nieprzedłużania umów czasowych.

W 2014 r., podobnie jak w poprzednich latach, dominującą przyczyną 
przyjęć było zapełnienie zwolnionego miejsca pracy, a nie tworzenie 
nowych miejsc pracy. W przypadku odpływów istotną rolę odgrywały 
odejścia na rentę bądź emeryturę wraz z likwidacją stanowiska. Istotna 
pozostała również likwidacja miejsc pracy per se.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

2010 2011 2012 2013 2014

Przyjęcia – budownictwo Odejścia – budownictwo 
Przyjęcia – usługi Odejścia – usługi 
Przyjęcia – przemysł Odejścia – przemysł 

Powody zatrudnienia nowych pracowników Powody zwolnienia pracowników

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Ogółem Budownictwo Przemysł Usługi

Wyganięcie umów

Rotacja pracowników

Nowe miejsca pracy

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

100%

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014

Inne

Odejścia dobrowolne

Nieprzed użenie umów

Likwidacja miejsca pracy

Ogółem Budownictwo Przemysł Usługi

Dane: Wyniki badania przedsiębiorstw AR 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 przedstawiają 
średnie nieważone. Względnie niska liczba przyjęć i odejść w usługach związana jest 
z relatywnie niską reprezentacją tego sektora w próbie AR.
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Znaczne przepływy z fi rmy do fi rmy, co może przyczyniać się do wzrostu płac

§  W ujęciu statycznym największy wpływ na tenden-
cje na rynku pracy mają duże firmy i sektor usług. 
Według sprawozdawczości GUS najwięcej przyjmo-
wanych do firm to osoby poprzednio pracujące, cho-
ciaż stanowią one zaledwie 1/5 populacji poszukują-
cych pracy i grupa ta systematycznie maleje od 2009 r. 
(patrz: strona 34). Chociaż dane AR NBP wskazują na 
nieco niższy odsetek poprzednio pracujących osób 
wśród nowo przyjętych pracowników, potwierdzają 
dominującą rolę tego źródła nowych pracowników.

§  Najwięcej kontraktów jest rozwiązywanych na skutek 
wygaśnięcia umowy o pracę, ale niemal równie częste 
jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, 
co związane jest z liczną grupą pracowników prze-
pływających bezpośrednio do innego pracodawcy, ale 
jednocześnie generuje znaczne i rosnące koszty takiej 
rotacji (patrz:  strona 38). 

§  W ujęciu dynamicznym zmiany między 2012 a 2013 r. 
odbiegały od tych generalnych tendencji. W szczegól-
ności:

 §  wzrosły przyjęcia absolwentów oraz osób podejmu-
jących pracę po okresie bezrobocia lub nieaktyw-
ności, a spadły przejęcia pracowników od innych 
pracodawców;

 §  spadły odejścia według wszystkich kategorii, przy 
czym szczególnie silnie odnotowano to w przypad-
ku wypowiedzeń pracodawcy;

 §  sektor usług odbiega od tych trendów – chociaż 
największa dynamika przyjęć dotyczyła tutaj ab-
solwentów i osób powracających po nieaktywności, 
to wzrosła także liczba pracowników przejętych 
z innych firm i powiązana z nią liczba wypowie-
dzeń ze strony pracownika. 
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Dane: Z-06 GUS, sprawozdawczość przedsiębiorstw (pełna populacja 9+ oraz reprezentatywna próba 
w przypadku 9-, brak mikroprzedsiębiorstw). W odniesieniu do przyjęć zatrudnione osoby bezrobotne 
sprawozdawane są w ramach kategorii „pozostali”. W przypadku odejść pracodawcy nie deklarują 
bieżącego statusu byłych pracowników.
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Około 50% nowo przyjętych pracowników pozyskiwanych jest bezpośrednio z innych fi rm

§  Zjawisko pozyskiwania przez firmy pracowników bezpośrednio z innych 
firm dotyczy głównie stanowisk produkcyjnych bez wyższego wykształce-
nia oraz stanowisk biurowych z wyższym wykształceniem. Wyróżniają się 
przy tym firmy duże oraz przemysłowe.   

§  Wśród osób poszukujących pracy jedynie część stanowią osoby bezrobot-
ne, natomiast istotną grupę wszystkich poszukujących pracy stanowią 
osoby już pracujące. Ich rola w ruchu kadrowym jednak systematycznie 
spada od 2006 r., obniżając się do poziomu ok. 350 tys. osób w 2014 r.

§  W dalszym ciągu głównym powodem poszukiwania pracy przez osoby 
pracujące jest chęć poprawy warunków finansowych – dotyczy to 55% 
osób.

§  Innym ważnym powodem są czynniki niefinansowe, takie jak np. zgod-
ność pracy z kwalifikacjami (ok. 15% osób). Mniejsze znaczenie ma na-
tomiast poszukiwanie stałej pracy, co jest zgodne z deklaracjami osób 
bezrobotnych w BARP.
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Rośnie aktywność w poszukiwaniu pracy

§  Wśród osób bezrobotnych ankietowanych w urzędach pracy rośnie popularność poszukiwania pracy 
za pomocą ogłoszeń prasowych i internetowych. Poszukiwanie za pomocą ogłoszeń wydaje się do-
brze dostosowane do sposobów rozpowszechniania ofert stosowanych przez pracodawców, chociaż 
trudno określić, czy osoby poszukujące robią to umiejętnie lub z wystarczającą częstotliwością. 

§  Od początku historii badania obserwowana jest stosunkowo niska i malejąca rola urzędów 
pracy jako pośredników. Mniejsze zainteresowanie ofertami pracy w urzędach pracy może być 
zarówno pochodną tego, jakie stanowiska są tam dostępne (dotyczące zazwyczaj prostszych 
typów prac i kwalifikacji), jak i faktem, że jest to forma czasochłonna, a bywa stygmatyzująca. 

§  W niewielkim stopniu zmienia się odsetek osób bezrobotnych, których poprzednie zatrud-
nienie było poniżej kwalifikacji. Przeciętnie zjawisko to dotyka jednej na pięć zareje-
strowanych osób bezrobotnych. Wysoki pozostaje udział osób, których historia zatrud-
nienia obejmuje także zawody poza wyuczonym i wcześniej uprawianym. Świadczy to 
z jednej strony o znacznej mobilności zawodowej. Z drugiej jednak wskazuje na znaczną 
rolę, jaką do odegrania ma kształcenie ustawiczne i przekwalifikowanie zawodowe. O ile 
w przypadku niektórych profesji można mówić o względnie niskich wymogach na wej-
ściu do nowej pracy (np. część zawodów z grupy „pracownicy sprzedaży i usług osobi-
stych”), o tyle dla pozostałych, bez odpowiednich szkoleń, tego typu zmiana może nie być 
możliwa. 

§  W porównaniu z ubiegłym rokiem zasadniczo wzrosła grupa osób, które z pewnym wahaniem, 
ale jednak pozytywnie oceniają zapotrzebowanie na swoje kwalifikacje. W subiektywnej ocenie 
ok. 40% osób bezrobotnych obecnie nie ma zapotrzebowania na ich kwalifikacje/umiejętności.

§  Zmiany w tych charakterystykach są zarówno pochodną zmian w strukturze bezrobocia, jak 
i zmian zachodzących po stronie popytowej rynku pracy. 

Dostęp do informacji o wolnych miejscach pracy jest warunkiem sine qua non jej znalezienia. 
Z prawnego punktu widzenia kluczową rolę mają tu do odegrania urzędy pracy, lecz pozyskują 
one nieznaczną część ofert pracy, raczej skierowanych do osób bez wyższego wykształcenia i na 
stanowiska produkcyjne. Pracodawcy w znacznym stopniu wykorzystują media, a to właśnie 
wertowanie ogłoszeń w prasie i przeglądanie internetu jest głównym sposobem poszukiwania 
pracy. 

Szukam pracy za pomocą...
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Osoby bezrobotne samodzielnie znajdują dwa razy więcej ofert pracy, niż pozyskują UP

§  W porównaniu z 2014 r. wzrósł odsetek osób bezrobotnych, które zade-
klarowały, że w ciągu kwartału poprzedzającego badanie otrzymały jaką-
kolwiek ofertę z urzędu pracy – obecnie ok. 26%. Odsetek ten rośnie od 
2013 r., ale wciąż 3 na 4 ankietowane osoby aktywnie poszukujące pracy 
nie otrzymały żadnej oferty z UP. Zjawisko to pozostaje zróżnicowane 
geograficznie: od powiatów, gdzie ofertę otrzymało 3% osób, po powiaty, 
gdzie odsetek ten wyniósł ponad 50%. 

§  Nawet na tych najmniej dynamicznych rynkach pracy etaty są dostępne 
– przeciętnie ponad 50% osób deklaruje, że skorzystało w ciągu poprzed-
niego kwartału z przynajmniej jednej oferty pozyskanej samodzielnie. 
W porównaniu z ubiegłym rokiem nie zmieniła się liczność grupy, która 
polega tylko na ofertach z PUP. Około 40% osób aktywnie poszukujących 
pracy w ciągu ostatniego kwartału nie pozyskało żadnej oferty pracy. 

Duże, dynamiczne rynki pracy stwarzają więcej możliwości zmiany 
zatrudnienia oraz znalezienia nowej pracy dla osób bezrobotnych. 
Pomiędzy powiatami występuje duże zróżnicowanie w liczbie otrzymy-
wanych ofert pracy, co związane jest nie tylko z kreacją miejsc pracy 
przez lokalne przedsiębiorstwa, ale także ze sprawnością ich pozyskiwania 
przez urzędy pracy. 
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Pracowników, nawet specjalistów, niezmiennie poszukuje się przez ogłoszenia 

§  W porównaniu z 2013 r. wzrosła liczba firm prowadzących rekrutacje. Na wszyst-
kich grupach stanowisk wydłużył się także czas poszukiwania pracownika
§  Popyt na pracowników produkcyjnych bez wyższego wykształcenia jest 

zaspokajany najszybciej. W przypadku pracowników biurowych z wyższym 
wykształceniem aż 20% firm potrzebuje więcej niż kwartał, by zakończyć 
proces rekrutacji. Odsetek ten wynosi niemal 15% w przypadku wysoko 
kwalifikowanych stanowisk produkcyjnych. 

§  W sposobach poszukiwania pracowników ujawnia się specjalizacja. Chociaż 
wciąż najpopularniejszą formą informowania o dostępnych wakatach są ogło-
szenia w prasie i internecie, pracownicy produkcyjni bez wyższego wykształ-
cenia relatywnie częściej poszukiwani są za pośrednictwem urzędów pracy. 
W każdej grupie stanowisk PUP pozostają jednak mniej popularne niż polecenie. 

Proces poszukiwań i dopasowań na rynku pracy warunkowany jest dostęp-
nością informacji o wolnych miejscach pracy. W kolejnych edycjach BARP 
konsekwentnie największą rolę w upowszechnianiu informacji o waka-
tach pełniły media (ok. 50%) oraz tzw. polecenie (ok. 30%). Do PUP trafia 
ok. 1/8 ofert pracy, a ponad 60% pracodawców w ogóle nie kieruje tam swo-
ich ofert. Pracodawcy oczekujący, że zapełnienie nowo utworzonego miejsca 
pracy będzie długotrwałe, mniej chętnie zaangażują się w ich tworzenie. 
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Jak długo trwa znalezienie pracowników...
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Rosnące koszty przyjęć, malejące koszty zwolnień – rotacja stanowi istotny koszt w gospodarce

§  W ostatnich latach systematycznie rosną koszty związane z zatrudnianiem 
nowych pracowników. W odróżnieniu od kosztów przyjęć, w okresie tym 
konsekwentnie spada wielkość środków przeznaczanych na wypłaty odpraw.

§  Rosnące koszty procesu rekrutacji wynikają zarówno z coraz większej liczby 
osób zatrudnianych na nowo utworzonych stanowiskach, jak i droższego 
procesu rekrutacji poszczególnych pracowników. Podobnie coraz wyższe 
nakłady ponoszone przez firmy na przygotowanie i techniczne wyposaże-
nie miejsc pracy wiązały się zarówno z rosnącą liczną nowo utworzonych 
stanowisk pracy, jak i wzrostem kosztów jednostkowych. 

§  Mimo że wysokość przeciętnej odprawy na przestrzeni ostatnich trzech 
lat nieznacznie wzrosła, łagodny spadek zwolnień przyczynił się do spadku 
zagregowanych wydatków firm w tym obszarze.

§  W 2014 r. połowę kosztów związanych z rotacją pracowników stanowiły 
odprawy przysługujące pracownikom z tytułu trwałej likwidacji ich miejsca 
pracy lub przejścia na emeryturę lub rentę.

§  Wśród pozostałych kosztów dominują koszty związane z rekrutacją pracow-
ników, stanowiące ok. 60% kosztów związanych z zatrudnianiem nowych 
pracowników i 29% całkowitych kosztów rotacji.

§  Zgodnie z szacunkami firm poszukujących nowych pracowników, w 2014 r. 
przeciętny koszt związany z poszukiwaniem nowego pracownika kształto-
wał się na poziomie równym ok. 70% przeciętnej pensji. Prawie dwukrotnie 
więcej pracodawcy musieli wydać, aby odpowiednio wyposażyć nowo powsta-
jące miejsca pracy. Mniejszy udział kosztów przygotowania stanowisk pracy 
w całkowitych kosztach rotacji wynikał z tego, że wielu nowych pracowni-
ków przejmowało wyposażone już uprzednio stanowiska pracy.

W 2014 r. firmy wydały ponad 6 mld zł na pokrycie kosztów rotacji pracow-
ników, co stanowiło ok. 0,35% rocznego PKB Polski. W porównaniu z po-
przednim rokiem odsetek PKB przeznaczany na koszty rotacji nieznacznie 
się zwiększył.  
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Oczekiwania płacowe są zbieżne ze stawkami rynkowymi w większości zawodów

§  Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych są na poziomie zbieżnym z po-
tencjalnym wynagrodzeniem kontrfaktycznym netto, tj. 1568 zł. Wzrost 
oczekiwań płacowych wiąże się ze stopniowym przesunięciem dominanty 
rozkładu z oczekiwań na poziomie ok. 1500 zł do poziomu ok. 2000 zł. 
§  Rozbieżności między oczekiwaniami płacowymi osób bezrobotnych a po-

tencjalnym wynagrodzeniem nie wydają się wynikać z oczekiwań „wygó-
rowanych”: dotyczą one przede wszystkim kwot ok. 1000 zł i 1500 zł netto, 
przy czym ta pierwsza kwota jest poniżej nominalnego wynagrodzenia mi-
nimalnego za pracę w kategoriach netto.  
§  Systematycznie jedyną grupę zawodową, w przypadku której przeciętne ocze-

kiwania płacowe są wyższe niż potencjalna kontrfaktyczna płaca,  stanowią 
osoby zatrudnione w rolnictwie. W pozostałych zawodach wysokość oczekiwań 
odpowiada przeciętnym stawkom rynkowym lub jest od nich niższa.

Zbyt wysokie oczekiwania płacowe osób bezrobotnych mogą stanowić prze-
szkodę w znalezieniu pracy. Nie powinny być one istotnie wyższe niż tzw. 
płace kontrfaktyczne, czyli obowiązujące stawki rynkowe dla osób o takim 
samym zestawie cech istotnych z perspektywy rynku pracy (wykształcenie, 
wiek, płeć, zawód i doświadczenie zawodowe). 
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Osoby ankietowane w BARP deklarują wyższe oczekiwania płacowe niż ankietowa-
ni w BAEL, co przypisać można różnicy w metodzie realizacji tego badania (BARP 
realizowany jest przez pracowników Oddziałów Okręgowych NBP w urzędach pracy, 
BAEL przez ankieterów GUS w domu). 

Dane: BAEL oraz BARP. Płaca rynkowa (kontrfaktyczna) na podstawie BAEL. Płaca 
oczekiwana na podstawie BARP (lub BARP i BAEL).
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Wzrost ofert pracy nie przekłada się na wzrost oczekiwań płacowych osób bezrobotnych w UP

§  Przeciętna płaca netto oczekiwana przez osoby bezrobotne zarejestro-
wane w urzędach pracy wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem 
o 1%, chociaż wzrost płac był w tym okresie trzykrotnie wyższy. 

§  Oczekiwania płacowe stają się bardziej symetryczne i mniej zróż-
nicowane. Dzieje się tak dlatego, że wzrastające płace minimalne 
podwyższają oczekiwania osób bezrobotnych o najniższych ocze-
kiwaniach. Oczekiwania pozostałych bezrobotnych w zasadzie nie 
zmieniły się. 

§  Indeks napięć na rynku pracy (relacja liczby wakatów do bezrobot-
nych, będąca miarą presji rynkowej na wzrost wynagrodzeń) kształtu-
je się obecnie na podobnym poziomie jak w okresie 2006-2008. O ile 
jednak w latach 2006-2008 przekładało się to na wyraźny wzrost 
oczekiwań płacowych (i płac nominalnych), o tyle obecnie wzrost 
płac pozostaje umiarkowany, co może moderować także wzrost 
oczekiwań płacowych. 

§  Dynamiczny wzrost oczekiwań płacowych nastąpił natomiast wśród 
osób niezarejestrowanych w urzędach pracy (nieobjętych badaniem 
BARP, ale objętych badaniem BAEL). Ich oczekiwania są przeciętnie 
o 6% wyższe od ogółu bezrobotnych i wynika to z pojawienia się 
wśród tych bezrobotnych grupy osób z relatywnie wysokimi aspi-
racjami płacowymi. W grupie tej nadreprezentowani są mężczyźni 
z wyższym wykształceniem, prowadzący wcześniej działalność 
gospodarczą. Zgodnie z deklaracjami, poszukiwanie pracy nie jest 
rezultatem bankructwa, ale dobrowolnej rezygnacji z tej formy ak-
tywności. Nie jest to liczna grupa. 

Od 2013 r. dynamiczny wzrost rynkowych ofert pracy zgłaszanych do UP nie powoduje podobnego wzrostu oczekiwań płacowych osób bezrobotnych. Przeciętne 
oczekiwania osób zarejestrowanych w urzędach pracy rosną w zasadzie wyłącznie ze względu na wzrost płacy minimalnej. W ostatnim roku dał się jednak 
zauważyć wzrost w górnej części rozkładu, tj. pojawiły się osoby, których oczekiwania płacowe znacząco przekraczają średnie oczekiwania obserwowane w BAEL. 
Osoby te w większości nie rejestrują się w urzędach pracy.   
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Ruch wzdłuż krzywej Beveridge’a

§  Zmiany liczby wakatów i bezrobocia w latach 2009-2014 były stosunkowo 
niewielkie i wskazywały, że rynek pracy znajduje się na tej samej krzywej, 
oznaczającej podobną efektywność działania. Dodatkowo punkty w kolej-
nych okresach pomiaru są bardzo sobie bliskie, co tłumaczy się na raczej 
powolny spadek bezrobocia w miarę pojawiania się nowych ofert pracy. 
§  Wyraźny wzrost liczby wakatów od drugiej połowy 2014 r. wpłynął na pro-

porcjonalne przyspieszenie spadku bezrobocia. Zmiany te wskazują, że ry-
nek pracy z mniej więcej podobną jak w poprzednich latach efektywnością 
dopasowuje wzrastający popyt na pracę oraz osoby bezrobotne o poszuki-
wanych kwalifikacjach i akceptowalnych oczekiwaniach płacowych. 
§  Dane o wakatach w całej gospodarce odniesione do całego zasobu osób pra-

cujących wskazują, że wzrost popytu na pracę jest relatywnie mniejszy, niż 
wskazywałaby na to sprawozdawczość urzędów pracy. Może się to wiązać 
z intensywniejszym wykorzystaniem instrumentów zatrudnienia interwen-
cyjnego oraz rosnącym zainteresowaniem polskich pracodawców zatrud-
nieniem obcokrajowców (procedura wymaga uprzedniego zgłoszenia wakatu 
do urzędu pracy). 

Ruch wzdłuż krzywej Beveridge’a oznacza, że chociaż popyt na pracę i bez-
robocie zmienia się, to szybkość działania rynku pracy pozostaje podobna. 
Ruch samej krzywej oznacza zmiany w funkcjonowaniu rynku pracy: jeśli 
przy tej samej liczbie pojawiających się wakatów bezrobocie obniża się 
szybciej, wówczas można uznać, że rynek pracy działa sprawniej; jeśli jest 
odwrotnie, oznacza to, że rynek pracy działa wolniej. Zmiany sprawności 
działania rynku pracy mogą zależeć od struktury popytu i podaży pracy 
(np. większy udział ofert pracy dla osób wyżej kwalifikowanych oznacza 
zwykle, że znalezienie odpowiednich pracowników potrwa dłużej), ale 
może też być efektem gorszego/lepszego pośrednictwa pracy. 
W Polsce dostępne są dwie miary liczby wakatów: (1) oferty dostępne 
w urzędach pracy oraz (2) dane z kwartalnego badania popytu na pracę 
(BPP). Oba źródła danych wskazują, że zwiększający się popyt na pracę 
przyczynia się do spadku bezrobocia przy neutralnym wpływie czynników 
strukturalnych. 
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Mimo niezmiennych problemów strukturalnych rynek pracy staje się bardziej płynny

§  Mimo tendencji spadkowej 20% poszukujących pracy to osoby już pracujące. Może to tłumaczyć, 
dlaczego wypowiedzenie ze strony pracownika jest drugą najważniejszą przyczyną rozwiązywania 
kontraktów, zaraz po wygasaniu umów czasowych. Przeciętnie 50% osób nowo zatrudnionych prze-
szło bezpośrednio od poprzedniego pracodawcy. Rośnie jednak rola przyjęć absolwentów oraz osób 
po okresie bezrobocia lub nieaktywności.

§  Wysoka rotacja powoduje koszty w wysokości ok. 0,35% PKB.

§  Sytuacja na rynku pracy poprawiła się głównie ze względu na silny wzrost liczby wakatów. Rosną 
szanse znalezienia pracy, a maleje ryzyko utraty pracy. Procesom tym towarzyszą jednak wzrost prze-
pływów z nieaktywności do bezrobocia (głównie wejście/powrót na rynek pracy) oraz z bezrobo-
cia do nieaktywności (tzw. efekt zniechęcenia). Niezmiennie długi pozostaje czas znalezienia pracy, 
wydłuża się czas znalezienia pracowników.

 §  Dostępność informacji o wakatach nie zmienia się, ale osoby bezrobotne poszukują pracy bardziej 
aktywnie i pozyskują dwukrotnie więcej ofert pracy, niż otrzymują z publicznego systemu pośred-
nictwa pracy. 

 §  Wciąż najpopularniejszą metodą poszukiwania pracy są ogłoszenia prasowe – metoda o niskiej 
efektywności, ale preferowana także przez pracodawców. 

 §  Około 13% ofert pracy trafia do urzędów pracy, a ok. 60% firm nie kieruje do PUP żadnej oferty. 
Wciąż 1/5 aktywnych osób bezrobotnych otrzymuje w ciągu kwartału jakąkolwiek ofertę pracy 
z PUP, 40% tych osób deklaruje samodzielne uczestniczenie w procesie rekrutacyjnym. 

 §  Także systematyczny ruch wzdłuż krzywej Beveridge’a, a nie jej przesunięcia, wskazuje, że trudności 
w przepływie informacji pozostają niezmienne. 

§  Oczekiwania płacowe osób bezrobotnych pozostają zgodne z warunkami rynkowymi. Wzrost wyna-
grodzeń utrzymuje się powyżej wzrostu oczekiwań płacowych osób bezrobotnych, który jest rezulta-
tem głównie podnoszenia płacy minimalnej. 

§  W dalszym ciągu rośnie rotacja. 

§  Wzrost przepływów na rynku pracy. 
Brak poprawy w dostępie do informacji 
na temat ofert pracy. 

§  Oczekiwania płacowe bezrobotnych 
zmieniają się wolniej niż płace 
w gospodarce. 
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1. Czy obserwujemy zmiany w presji płacowej?

2. Kiedy, jakie i komu dają podwyżki polscy pracodawcy?

3. Jaki wpływ na rynek pracy może mieć defl acja?

4. Jakie są skutki podnoszenia płacy minimalnej dla wynagrodzeń 
pozostałych pracowników?

5. Jakie są koszty braku możliwości elastycznego dostosowywania 
kosztów pracy?

4. Relacje pracodawca – pracownik



46 BARP 2015 – Instytut Ekonomiczny – NBP

4. Relacje pracodawca – pracownik

Sposób negocjowania i zawierania 
stosunku pracy

Płaca minimalna i inne mechanizmy 
dotyczące wynagrodzeń 

Ubezpieczenie związane 
ze stosunkiem pracy 

W zakres tych mechanizmów wchodzą uregu-
lowania dotyczące zawierania umowy o pracę, 
typy umów, poziom centralizacji negocjowania 
wynagrodzeń i układy zbiorowe pracy. Porów-
nania międzynarodowe (możliwe m.in. dzięki 
takim miarom, jak EPL publikowany przez 
OECD) wskazują, że na bardziej sztywnych 
rynkach pracy zawiera się mniej kontraktów 
i rzadziej podlegają one renegocjacjom. 

Wydaje się również, że szoki popytowe przekła-
dają się na zatrudnienie w mniejszym stopniu, 
ale ich oddziaływanie jest dłuższe na rynkach, 
gdzie zawieranie kontraktów wiąże się z więk-
szym zakresem sztywności. Tym samym uregu-
lowania te zmniejszają skuteczność interwencji 
ze strony polityki pieniężnej.

Brakuje przesłanek w badaniach empirycznych, 
by stwierdzić jednoznacznie, że likwidacja 
sztywności lub uelastycznienie rozwiązań 
wpływają na zmianę wzorców tworzenia 
i likwidacji miejsc pracy.  

Płaca minimalna stosowana jest, by zrówno-
ważyć z definicji nierównoprawne relacje mię-
dzy najmniej produktywnymi pracownikami 
i pracodawcami. Jednak względnie wysoka 
płaca minimalna wiąże się z ograniczenia-
mi w tworzeniu miejsc pracy niskopłatnych, 
a także z poszukiwaniem dozwolonych prawem 
obejść ograniczeń wynikających z kodeksu pracy. 
Płaca minimalna wpływa także na oczekiwa-
nia płacowe – zarówno osób bezrobotnych, jak 
i pracowników.  

Poza płacą minimalną istotną kwestią są me-
chanizmy indeksacji płac (tj. automatycznego 
wzrostu płac, niezależnie od wydajności). 

Wzrost płac wiąże się natomiast z tzw. presją 
płacową, czyli zjawiskiem, kiedy płace rosną 
szybciej niż wydajność. Presja płacowa ma 
charakter inflacjogenny, a także zmniejsza 
konkurencyjność firm, branż i kraju. Przeciw-
działanie intensyfikacji presji płacowej wyma-
ga interwencji po stronie polityki pieniężnej. 

Zwyczajowo podstawowym ryzykiem związa-
nym ze stosunkiem pracy jest jego zerwanie. 
Z tego powodu większość krajów rozwinęła 
mechanizm ubezpieczeniowy w postaci za-
siłków lub świadczeń wypłacanych osobom, 
które utraciły możliwość zarobkowania. Zasiłki 
wypłacane są osobom, które zarejestrują się 
jako poszukujący pracy bezrobotni. 

Poza zasiłkami elementem ubezpieczenia jest 
także okres wypowiedzenia zawarty w stosunku 
pracy. Jest to ubezpieczenie dwustronne: pra-
cownikowi zapewnia środki na poszukiwanie 
pracy w okresie wypowiedzenia, a pracodawcy 
gwarantuje, że pracownik nie odejdzie z dnia 
na dzień i ułatwi tym samym przekazanie 
obowiązków następcy. 

Instytucje rynku pracy i ich wypływ na procesy rynkowe                                       
Mianem instytucji rynku pracy określa się w ekonomii pewne powtarzające się międzynarodowe mechanizmy regulujące zawieranie umów 

między pracobiorcami i pracodawcami.
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Stabilna dynamika wynagrodzeń przy nieznacznym wzroście presji płacowej

§  Presję płacową w skali przedsiębiorstwa definiujemy jako sytuację, w której 
tempo wzrostu wynagrodzeń przewyższa wzrost wydajności pracy. 
W ostatnich dwóch latach podwyżki płac w Polsce nie prowadziły do 
wzrostu presji płacowej. Odsetek firm, w których wzrost płac przewyższał 
wzrost produktywności pracy, wyniósł średnio w całym 2014 r. 5,9% i był 
tylko o 0,4 pp. wyższy niż przed rokiem.

§  Stopniowo rosnąca aktywność gospodarcza powoli przekłada się na poprawę 
sytuacji na rynku pracy. Przejawia się to kontynuacją łagodnej tendencji 
spadkowej bezrobocia oraz umiarkowanym tempem wzrostu płac. 

§  Czynnikiem ograniczającym dynamikę wynagrodzeń jest nadal powolny 
wzrost popytu na pracę, charakteryzujący się umiarkowaną dynamiką 
zatrudnienia oraz mniej intensywnym wykorzystaniem dostępnego czasu 
pracy, jak również obserwowana od drugiej połowy 2014 r. deflacja CPI, 
moderująca naciski  na wzrost wynagrodzeń.

§  Ponadto istotny wpływ na kształtowanie się dynamiki wynagrodzeń mają 
takie czynniki strukturalne jak: wysoki udział umów czasowych, niski 
stopień uzwiązkowienia, brak mechanizmów indeksacyjnych, istotna rola 
elastycznych składników wynagrodzeń.

§  W 2014 r. – podobnie jak przed rokiem – poziom presji płacowej utrzymywał 
się na historycznie niskich poziomach. Dopiero w pierwszym półroczu 
2015 r. wraz z ożywieniem gospodarczym zaczęły pojawiać się nieco sil-
niejsze naciski ze strony pracowników na podwyższanie wynagrodzeń. 
Jednak jeśli już żądania płacowe były spełniane, znajdywały one swoje 
uzasadnienie w adekwatnym wzroście wydajności. 

§  Dynamika wynagrodzeń, będąca faktyczną realizacją tych nacisków, 
utrzymała się w roku 2014 na relatywnie niskim poziomie 3,4% r/r. Dzięki 
zerowej stopie inflacji wynagrodzenia w ujęciu realnym rosły w tym okresie 
o 0,6 pp. szybciej niż przed 
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Wzrost presji płacowej tylko w przemyśle i budownictwie

§  W usługach presja płacowa pozostaje na umiarkowanym poziomie 
– średnio ok. 5,4% firm deklarowało w 2014 r.  szybszy wzrost płac niż 
wydajności. 

§  Najsilniejszy wzrost presji płacowej obserwowano w sektorze przemy-
słowym, gdzie przeciętnie w 2014 r. odsetek przedsiębiorstw, w których 
wzrost wydajności nie kompensował wzrostu płac, wyniósł 6,6%. W pierw-
szych dwóch kwartałach 2015 r. udział tych przedsiębiorstw zwiększył się 
jeszcze o 1,2 pp. i tym samym wzrósł wyraźnie powyżej średniej dla ostat-
nich 5 lat (ok. 6,9%). 

§  W 2014 r. na skutek ożywienia presja płacowa w budownictwie nieznacz-
nie nasiliła się, chociaż pozostała poniżej średniej dla całej gospodarki. 
Przeciętnie 4,9% przedsiębiorstw wprowadziło podwyżki płac przekra-
czające tempo wzrostu wydajności pracy. Utrzymał się wzrost dynamiki 
płac obserwowany od II kwartału 2013 r. Niewielki wzrost presji płacowej 
w 2014 r. przy wyraźnym przyspieszeniu wzrostu wynagrodzeń związany 
jest z wysoką dynamiką wydajności pracy przy spadkach zatrudnienia.

§  Plany pracodawców dotyczące skali podwyżek wynagrodzeń nie różniły 
się istotnie ani pomiędzy branżami, ani pod względem wielkości przedsię-
biorstw (z wyjątkiem budownictwa).

§  Plany zmian wynagrodzeń coraz mniej różniły się ze względu na domi-
nujący profil zatrudnianych pracowników. Wyraźny wzrost optymizmu 
odnotowano przy tym w przedsiębiorstwach z przeważającą liczbą 
pracowników produkcyjnych z wyższym wykształceniem, niewielki zaś 
jego spadek w firmach z dominującym udziałem wysoko wykwalifikowanych 
pracowników biurowych. 
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Podwyżki coraz rzadziej, ale nierówności płacowe rosną, gdy tempo wzrostu płac spada

§  O ile w drugiej połowie lat 90. przeciętnie na podwyżkę można było liczyć 
ok. 2 razy w roku, o tyle obecnie typowy pracownik spodziewać się jej 
może raz na 2 lata. Z perspektywy mechanizmu transmisji polityki pie-
niężnej oznacza to wzrost sztywności płac w gospodarce. Opóźniona 
i słabnąca reakcja płac na impuls popytowy (patrz str. 14) jest konsekwen-
cją spadającej częstotliwości podwyżek. Jest ona także związana z jednej 
strony ze znacznie niższą inflacją, a z drugiej – z niższym obecnie wzro-
stem produktywności. 

§  Podwyżki były niemal dwukrotnie częstsze niż obecnie w latach 2006-2008, 
tj. w okresie relatywnie wysokiej nominalnej i realnej dynamiki wynagro-
dzeń. Wówczas ok. 20% pracowników deklarowało wzrost wynagrodzeń 
kw/kw (tj. podwyżka co ok. 1-1,5 roku). Świadczy to także o tym, że ów-
czesny szybki wzrost płac związany był nie tylko z presją ze strony osób 
wchodzących na rynek pracy – absolwentów, powracających emigrantów 
czy osób bezrobotnych – ale także osób już zatrudnionych, które albo 
wywierały naciski na wzrost płac u danego pracodawcy, albo zmieniały 
pracę na wyżej płatną. 

§  Okresy względnie wysokiej dynamiki płac i względnie częstszych podwyżek 
są w Polsce skorelowane z obniżaniem się nierówności płacowych. I odwrot-
nie: rzadkie i niskie podwyżki skojarzone są ze wzrostem rozpiętości płac. 
Zatem gdy dynamika wynagrodzeń jest niska, pracodawcy zdają się przy-
znawać podwyżki w sposób bardziej selektywny, głównie pracownikom 
o wyższych zarobkach.

§  Efekt ten może być związany z różnicami w standardach korporacyjnych 
pomiędzy polskimi pracodawcami i firmami należącymi do właścicieli 
zagranicznych. O ile w polskich przedsiębiorstwach indeksowanie należy 
do rzadkości, o tyle w części zagranicznych korporacji standardem global-
nym jest ustalanie rokrocznie ogólnego wskaźnika wzrostu funduszu płac. 
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, firmy o kapitale zagranicznym 
oferują wyższe płace i jednocześnie częstsze podwyżki, co może częściowo 
wyjaśniać rosnącą dyspersję wynagrodzeń w okresach spowolnienia 
dynamiki płac. 

Zmiany w częstotliwości podwyżek i dynamiki wynagrodzeń Zmiany dyspersji płac i dynamiki wynagrodzeń 
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Dane: BAEL. Chociaż poziomy wynagrodzeń według BAEL odbiegają od obserwowanych w gospodarce, dynamiki obliczone na agregatach na podstawie BAEL odzwiercie-
dlają tendencje obserwowane w danych z rachunków narodowych. Dyspersja obliczona jako relacja pomiędzy odchyleniem standardowym i średnią, obliczona kwartalnie 
z uwzględnieniem wag populacyjnych. Dane indywidualne o podwyżkach na podstawie danych kwartalnych BAEL połączonych w panel, średnia nieważona. 
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Podwyżki i zmiany funduszu płac najczęściej nie są powiązane z wydajnością

§  W poprzednich edycjach BARP wskazano, że relatywnie często podwyżki 
są skutkiem chwilowego impulsu, a nie systematycznego budżetowania. 
Wśród pracodawców, którzy decydują się podwyższyć pracownikom 
zarobki, średnio ok. 2/3 podejmuje decyzję o podwyżkach na bieżąco, 
tj. w tym samym kwartale. Wówczas jednak pracodawcy udzielali ogól-
nej odpowiedzi o dominujący wzorzec w odniesieniu do podwyżek i ich 
decyzji pozostawiono interpretację, co rozumieją pod pojęciem podwyż-
ki. W bieżącej edycji BARP skupiamy się na konkretnych mechanizmach: 
(a) wzrostu budżetu na wynagrodzenia oraz (b) wzrostów wynagrodzeń 
poszczególnych pracowników.

§  Chociaż w przypadku budżetu na wynagrodzenia zdecydowana więk-
szość firm deklaruje wzrosty, to obecnie ok. 40% nie przyznaje podwyżek 
w danej grupie stanowisk. 

§  Mechaniczne wzorce wzrostu funduszu płac (np. porozumienie zbiorowe) 
oraz podwyżek (np. wysługa lat) pozostają rzadkie.

§  Równie rzadkie jest jednak również systematyczne powiązanie podwyżek 
(i wzrostu funduszu płac) z poprawą wyników przedsiębiorstwa.

§  Znacząca okazuje się rola uznaniowości zarówno w decydowaniu o fun-
duszu płac, jak i w wyznaczaniu podwyżek poszczególnym pracownikom 
(ok. 30% przedsiębiorstw).

§  Wzorce wyznaczania podwyżek nie różnią się zasadniczo, pomiędzy gru-
pami stanowisk, chociaż w przypadku stanowisk o charakterze produk-
cyjnym pomiar wyniku i powiązanie go z wynagrodzeniami jest praw-
dopodobnie możliwe. Świadczy o tym również szerokie stosowanie tzw. 
elastycznych składników wynagrodzeń. 

§  Takie mikromechanizmy na poziomie przedsiębiorstwa sprawiają, że 
makroekonomiczny związek pomiędzy dynamiką wydajności i dynamiką 
wynagrodzeń jest luźny. Wobec braku podobnych badań w innych kra-
jach trudno zweryfikować, czy zjawisko to jest specyficzne dla Polski. 

Sposób ustalania budżetu na podwyżki:
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Podwyżki stają się coraz bardziej selektywne, ale proces ten zachodzi powoli

§  W pierwszych latach transformacji szybko rosnącemu bezrobociu towarzyszyła względnie 
wysoka inflacja. Trudno było więc odróżnić podwyżkę związaną z kompensowaniem rosną-
cych kosztów życia od tej, która wynikałaby ze zmian w indywidualnej produktywności i/lub 
chęci zachowania pracownika. Hipoteza ta znajduje odzwierciedlenie w danych: w drugiej 
połowie lat 90. relatywnie niewiele cech pracownika lub pracodawcy stanowiło systema-
tycznie dobry predyktor podwyżki. Można także podejrzewać, że pracodawcy w pierwszych 
latach transformacji dysponowali mniej rozwiniętymi sposobami monitorowania jakości 
pracy. 

§  W miarę obniżania się bezrobocia wykształciły się i ugruntowały wzorce dotyczące częstości 
podwyżek. Paradoksalnie są one mniej prawdopodobnie wśród osób z wyższym wykształce-
niem oraz wysokimi kwalifikacjami: większą szansę na podwyżkę mają pracownicy ze średnim 
wykształceniem (lub mniej) w usługach w sektorze prywatnym. Podwyżki są jednak mało 
prawdopodobne wśród pracowników o najniższych kwalifikacjach. 

§  O ile niskie prawdopodobieństwo podwyżek w przemyśle jest cechą charakterystyczną całego 
analizowanego okresu, o tyle wyższe prawdopodobieństwo podwyżek w usługach ma cha-
rakter okresowy (punktem odniesienia są usługi nierynkowe, budownictwo i rolnictwo). 
Podobnie wysokie kwalifikacje zwiększają prawdopodobieństwo podwyżki jedynie okresowo. 

§  Analiza obejmuje prawdopodobieństwo, a nie wysokość podwyżki – możliwy jest wzorzec, 
zgodnie z którym osoby najwyżej kwalifikowane otrzymywałyby podwyżki rzadko, ale 
wysokie, podczas gdy w pozostałych segmentach rynku pracy podwyżki byłyby względnie 
częstsze, ale niższe. Taki wzorzec byłby jednak niezgodny z przedstawioną wcześniej prawi-
dłowością rosnącej dyspersji wynagrodzeń w okresach niskich podwyżek. 

Wraz z rosnącym bezrobociem z perspektywy pracownika mniej istotne stają się poziom 
i wzrost wynagrodzenia, natomiast rośnie rola stabilności zatrudnienia. Z perspektywy 
pracodawcy pozwala to przyznawać relatywnie niższe podwyżki i relatywnie rzadziej. 
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Dane: BAEL. Oszacowano model probit dla danych kwartalnych w każdym roku. Dane indywidualne o podwyż-
kach na podstawie danych kwartalnych BAEL połączonych w panel, oszacowania z zastosowaniem wag popula-
cyjnych. Przedstawiono oszacowania efektów krańcowych. Modele uwzględniają indywidualne charakterystyki 
(wiek, płeć, stan cywilny i miejsce zamieszkania). Wiek i płeć (kobieta=1) charakteryzują się systematycznie 
istotnymi i negatywnymi oszacowaniami efektów krańcowych.
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Zmiany wynagrodzeń pod dużym wpływem zmian wyceny cech pracowników

§  Za gros zmiany w dynamice wynagrodzeń odpowiada zmiana wyceny poszczególnych 
cech przez rynek pracy, a nie samych cech. O ile w pierwszym okresie transformacji wkład 
obu czynników był względnie zbliżony, o tyle od drugiej połowy lat 2000. dominującą rolą 
odgrywa wycena cech, a nie same cechy. Charakterystyki, których wycena podlegała 
silnym zmianom, to wykształcenie oraz miejsce zamieszkania.

§  Stopniowy wzrost skolaryzacji społeczeństwa skutkował konsekwentnym obniże-
niem się stopy zwrotu z edukacji (premii za wykształcenie). Spadek „wyceny” wyższe-
go wykształcenia dotyczył głównie młodych roczników absolwentów, a proces obser-
wowany był w równym stopniu w przemyśle, jak i w usługach. Trendy te są zbliżone 
między większymi i mniejszymi miastami, chociaż występują tutaj różnice poziomów.

§  Te obserwowane wzorce zmian w strukturze wynagrodzeń mogą być pochodną 
różnych procesów. Po pierwsze, ze względu na zaburzenia informacyjne 
i przesunięcie w czasie między informacją a zmianą w strukturze, np. według 
wykształcenia, sygnały ze strony pracodawców mogły nie przełożyć się w wystarczającym 
stopniu na decyzje o inwestycji w kapitał ludzki. Po drugie, powyższe wyjaśnienie 
implicite zakłada, że możliwe jest osiągnięcie równowagi, ponieważ pracodawcy wy-
syłają właściwy sygnał, a (przyszli) pracownicy są w stanie go odebrać. Tymczasem 
decyzje o podwyżkach wydają się podejmowane przez pracodawców niesystematycznie, 
w luźnym tylko związku z wynikami pracowników. W takich warunkach relacja zabu-
rzeń do sygnału wydaje się potencjalnie wysoka. Po trzecie, możliwe jest występowanie 
efektów podażowych, np. wraz z rosnącą liczbą zatrudnionych pracowników o danych 
kwalifikacjach krańcowy zwrot z zatrudnienia kolejnego (odzwierciedlony w jego 
wynagrodzeniu) bywa zazwyczaj malejący. 

W ciągu 20 lat zmian na rynku pracy zasadniczo zmieniły się nie tylko stawki płac, lecz 
także struktura pracowników. Wpływ na to miały boom edukacyjny, rosnąca rola 
usług oraz przesunięcia między grupami zawodów. Zasadne jest pytanie o charakter 
zmian w strukturze płac: czy zmianie cech pracowników towarzyszyła zmiana wyce-
ny tych charakterystyk? 

kompozycja zmian wynagrodzeń (Oaxaca-Blinder, bez korekty Heckmana)
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Dane: Jednostkowe BAEL. Dekompozycja metodą Oaxaca-Blinder, bez korekty Heckmana. Obserwacje 
niełączone w panel, oszacowania z zastosowaniem wag populacyjnych. 
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§  Jak dotąd w polskiej gospodarce nie występują zjawiska sygnalizujące tzw. 
spiralę deflacyjną. Nie obserwujemy długotrwałego obniżania się dyna-
miki wynagrodzeń nominalnych – nominalna dynamika płac nieznacznie 
przyspiesza w 2015 r. mimo deflacji. Ponieważ deflacja nie jest wysoka, 
nie obserwujemy także nadmiernego, czyli zagrażającego kreacji miejsc 
pracy, wzrostu płac realnych (chociaż płace realne rosną, popyt na pracę 
rośnie względnie stabilnie). 

§  Nie obserwuje się też oznak przesuwania w czasie decyzji konsumpcyj-
nych, co potencjalnie mogłoby powodować spadek popytu wewnętrzne-
go, wywołując dodatkowe dostosowania po stronie popytu na pracę. 

§  Potencjalnym kanałem dostosowań płac po stronie pracodawców mogłoby 
być obniżenie kosztów pracy przez rotację, tj. zastąpienie obecnych 
względnie droższych pracowników tańszymi pozyskanymi z rynku. Przy 
niskich oczekiwaniach płacowych osób bezrobotnych i młodych poszuku-
jących pracy taka ścieżka dostosowań byłaby możliwa, ale nie obserwujemy 
jak dotąd wzrostu rotacji. 

§  Wskazówką dla takiego stanu rzeczy wydaje się bieżąca i planowana reakcja 
pracodawców na zjawisko deflacji. Około 80% pracodawców nie zamierza 

w żaden sposób dostosowywać wynagrodzeń (niemal 70% nawet jeśli 
deflacja utrzyma się przez dłuższy czas). Wśród tych, którzy deklarują, 
że deflacja może wpływać na politykę płacowa, dominują niższe podwyżki 
lub ich brak. Zaniedbywalny odsetek przedsiębiorstw przewiduje koniecz-
ność dostosowań wynagrodzeń zasadniczych – ewentualne redukcje doty-
czyć mogą elastycznych składników wynagrodzeń.

Istotnym elementem sprzężenia płacowo-inflacyjnego w warunkach deflacji jest występowanie sztywności płacowych „w dół” (downward rigidity). 
We wcześniejszych edycjach BARP wskazywano, że przedsiębiorstwa ogólnie rzadko planują dostosowania wynagrodzeń zasadniczych, ponieważ 
znaczącą swobodę dostosowywania kosztów pracy zapewniają im tzw. elastyczne składniki wynagrodzeń. Ten konkretny kanał elastyczności „w dół” 
był przez pracodawców wykorzystywany w okresie globalnego kryzysu finansowego, ale trudno określić, na ile wciąż stanowi niewykorzystany potencjał 
dostosowawczy.

Na gruncie teoretycznym przedłużający się okres deflacji może skutkować ograniczaniem wynagrodzeń zasadniczych. Zjawisko to jak dotąd było rzadko 
analizowane w literaturze, ponieważ równie rzadko występuje w rzeczywistości. Doświadczenia japońskie sugerują, że znaczna elastyczność wynagro-
dzeń w dół może być zjawiskiem podtrzymującym deflację. W strefie euro już obecnie względnie niska inflacja w gospodarkach szczególnie dotkniętych 
kryzysem, np. w Hiszpanii, postrzegana jest jako czynnik ryzyka dla poprawy koniunktury gospodarczej, głównie ze względu na negatywny wpływ na 
tworzenie zatrudnienia. Zjawisko to dotyka także tzw. kraje peryferyjne (m.in. Bułgaria, Estonia). 

Literatura przedmiotu dostarcza wyraźnych wniosków z doświadczeń japońskich: deflację pogłębiają zarówno problemy strukturalne, jak i duża 
elastyczność płac „w dół”. 

Jaka będzie reakcja przedsiębiorstwa na deflację?

brak wpływu na płace

brak wpływu na płace

0% 50% 100%

wpływ ew. długotrwałej deflacji

bieżący wpływ

brak wpływu na płace
niższe podwyżki
brak podwyżek, ale obniżek by nie było
obniżki elast. składników wynagrodzeń
obniżki wynagrodzenia zasad. oraz elast. składników wynagrodzeń
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Podniesienie płacy minimalnej w 2015 r. wpłynęło na podwyżki ok. 15% zatrudnionych

§  W polskiej gospodarce w roku 2012 ok. 8,5% zatrudnionych otrzymywało 
płacę minimalną (dane z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS, tj. obej-
mujące zatrudnionych w podmiotach powyżej 9 pracowników). 

§  Chociaż wydaje się, że instrument ten nie oddziałuje na polski rynek 
pracy na znaczną skalę, wpływ płacy minimalnej wykracza poza grupę 
pracowników otrzymujących takie właśnie wynagrodzenie. Wzrost płacy 
minimalnej może bowiem, za pośrednictwem siatki płac, wpływać na 
wynagrodzenia także innych pracowników. 

§  Wzrost płacy minimalnej wpływa nie tylko na podwyżki płac osób, które 
w 2015 r. otrzymywały minimum, czyli 1680 zł, ale także na wzrost wynagro-
dzeń niższych niż nowa płaca minimalna (czyli pomiędzy 1680 i 1750 zł). 
Osoby te łącznie stanowią ok. 5,0% zatrudnionych w podmiotach 9+. 

§  Dodatkowym i pośrednim efektem podwyżek płacy minimalnej jest 
wzrost płac spowodowany dostosowaniem siatki płac w celu zachowania 
różnic w wynagrodzeniach pomiędzy pracownikami na wyższych i niższych 
stanowiskach. Podwyżki takie objęły 4,0% zatrudnienia. 

§  Wpływ podwyższenia płacy minimalnej na podwyżki ma największe 
znacznie w małych firmach (poniżej 50 zatrudnionych) – odpowiadał 
za podwyżki 25% pracowników. Ponadto wzrost płacy minimalnej w mniej-
szym lub większym stopniu wpłynął na prawie 22% zatrudnionych w sekto-
rze usług, ale tylko na ok. 10% zatrudnionych w przemyśle.   

Znaczenie płacy minimalnej w polskiej gospodarce systematycznie 
rośnie. W latach 2007-2014 wysokość płacy minimalnej wzrosła z 35% 
do 44% płacy przeciętnej. W konsekwencji coroczne podnoszenie płacy 
minimalnej jest jednym z ważnych czynników wpływających na podwyżki 
w gospodarce. W 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 4,2% r/r, co spowodo-
wało podwyżki ok. 15% zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. 

Odsetek osób zatrudnionych, które otrzymały podwyżkę ze względu na wzrost płacy minimalnej
Według wielkości firmy: Według sektora działalności:
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Rosnący w Polsce sektor usług dla biznesu ucierpiał już dwukrotnie od 2008 r.

§  Globalnie konsekwencje gospodarcze światowego kryzysu finansowego 
z 2009 r. odczuwalne są do dziś. Polska gospodarka uniknęła recesji także 
ze względu na zróżnicowaną w czasie reakcję poszczególnych sektorów, 
co osłabiło działanie początkowego szoku. 

§  Konsekwencje szoku spowodowanego kryzysem finansowym na świecie 
w 2009 r. w skali całej gospodarki był relatywnie słabe i dotyczyły głównie 
popytu oraz – w mniejszym stopniu – zatorów płatniczych. Bezpośred-
nio skutki kryzysu dotknęły przemysłu i usług bezpośrednio z nim zwią-
zanych. Efekt ten był stosunkowo krótkotrwały i już w 2011 r. przemysł 
był w sytuacji porównywalnej z 2008 r. Tłumaczy to, dlaczego zwolnienia 
w tym okresie nastąpiły niemal wyłącznie w przemyśle oraz dlaczego firmy 
w całym sektorze przedsiębiorstw „chomikowały pracę”. 

§  Późniejszy epizod spowolnienia w latach 2012-2013 był natomiast silnie 
odczuwalny w usługach i budownictwie – branżach związanych z popytem 
wewnętrznym. W odczuciu przedsiębiorców pogorszenie sytuacji objęło 
wszystkie aspekty funkcjonowania.

§  Sektorem, który ucierpiał w obu epizodach spowolnienia, jest sektor 
usług, bardziej związanych z biznesem, których rola w Polsce systema-
tycznie rośnie. O ile standardowo usługi przejawiają mniejszą zmienność 
w cyklu, o tyle ten segment usług narażony jest na negatywne szoki popy-
towe zarówno ze względu na czynniki zewnętrzne (pośrednio poprzez 
konsekwencje dostosowań w przemyśle), jak i wewnętrzne (pośrednio 
poprzez konsekwencje dostosowań w usługach i budownictwie). 

§  Negatywne konsekwencje drugiej fali spowolnienia dla rynku pracy były 
nawet poważniejsze niż obserwowane w 2009 r., ponieważ w większym 
stopniu wiązały się ze spadkiem rekrutacji nowych pracowników. Od drugiej 
połowy 2013 r. popyt na pracę zaczął rosnąć, zarówno w usługach, jak 
i w przemyśle, co przełożyło się na wyraźną poprawę sytuacji na rynku 
pracy, wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. 

Odsetek przedsiębiorstw sprawozdających negatywne zmiany dotyczące wbranych dziedzin działainości
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Dane: WDN NBP, próba przedsiębiorstw tożsama z SM i AR.     
*Usługi dla biznesu obejmują: administrowanie i działalność wspierającą, działalność profesjonalną, naukową i techniczną, działalność związaną z rynkiem nieruchomości, informację 
i komunikację, zakwaterowanie i wyżywienie oraz usługi transportowe.
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Niewielka presja płacowa i rzadkie wykorzystanie instrumentów uelastycznienia

§  Presja płacowa (tj. sytuacja, w której dynamika płac przewyższa dynamikę wydajności) pozostaje na 
niskim poziomie mimo szybszego tempa wzrostu wynagrodzeń.

 §  Presja płacowa (tj. sytuacja, w której dynamika płac przewyższa dynamikę wydajności) pozosta-
je na Najbardziej presja wzrosła w przemyśle, gdzie na początku br. w ok. 7,8% firm dynamika 
płac przewyższała wzrost wydajności (wobec 6,0% w całej gospodarce). Niewielkie nasilenie presji 
w budownictwie wynikało z wysokiej dynamiki wydajności towarzyszącej wyższemu tempu wzro-
stu wynagrodzeń w 2014 r. 

 §  W usługach dynamiki płac i wydajności pracy pozostały względnie dobrze zsynchronizowane. 

§  Większość firm nie zmieniłaby obecnej polityki płacowej, nawet gdyby deflacja trwała długo. Jak dotąd 
w polskiej gospodarce nie występują zjawiska sygnalizujące tzw. spiralę deflacyjną. Nie obserwujemy 
długotrwałego obniżania się dynamiki wynagrodzeń nominalnych – nominalna dynamika płac nie-
znacznie przyspiesza w 2015 r. mimo deflacji. Ponieważ deflacja nie jest wysoka, nie obserwujemy 
także nadmiernego, czyli zagrażającego kreacji miejsc pracy, wzrostu płac realnych. Chociaż płace 
realne rosną, popyt na pracę rośnie względnie stabilnie. 

§  Znacząca rola uznaniowości zarówno w decydowaniu o funduszu płac, jak i w wyznaczaniu podwyżek 
poszczególnym pracownikom (ok. 30% przedsiębiorstw). Mechanizmy automatycznej indeksacji są 
rzadkie, podobnie jak mechanizmy wiążące podwyżki z wynikami. 

§  O ile w drugiej połowie lat 90. przeciętnie na podwyżkę można było liczyć ok. 2 razy w roku, o tyle 
obecnie typowy pracownik spodziewać się jej może raz na 2 lata. Z perspektywy mechanizmu transmisji 
polityki pieniężnej oznacza to wzrost sztywności płac w gospodarce. Gdy dynamika wynagrodzeń jest 
niska, pracodawcy zdają się przyznawać podwyżki w sposób bardziej selektywny, głównie pracownikom 
o wyższych zarobkach.

§  Zmiany wynagrodzeń pod dużym wpływem zmian wyceny cech pracowników. Systematycznie maleje 
premia za wyższe wykształcenie, ale konsumują ją głównie nowo wchodzące na rynek pracy kohorty. 

§  Wzrost płacy minimalnej powoduje nie tylko podniesienie najniższych wynagrodzeń, ale może być 
także bodźcem do wzrostów osób wyżej zarabiających – tak aby zachować motywacyjną strukturę 
płac. W Polsce podwyżki takie objęły 4% ogółu zatrudnionych. Podniesienie płacy minimalnej spowo-
dowało bezpośrednie podwyżki 11% zatrudnionych

§  Presja płacowa wzrosła nieznacznie 
i wciąż pozostaje na niskim poziomie.

§  Deflacja bez wpływu na politykę 
płacową. 

§  Podwyżki coraz rzadsze i w luźnym 
związku z wydajnością

§  Wzrost płacy minimalnej w 2015 
r. oznaczał podwyżki dla 15% 
zatrudnionych.



1. Osoby bezrobotne: 

 a.  niemal 5000 ankietowanych osób bezrobotnych, losowanie reprezentatywnych     
66 powiatów

 b. struktura zgodna z populacją osób bezrobotnych według BAEL

2. Badanie przedsiębiorstw: 

 a.  próba celowa 1276 fi rm

 b.  zapewnienie udziału fi rm istotnych dla regionu/sektora 
(bez fi nansów i rolnictwa)

 c.  struktura podobna do populacji fi rm 50+

Aneks

Metodyka badania
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ANEKS. Metodyka badania

Badanie osób bezrobotnych – reprezentatywność i struktura próby

§  Cel: zapewnienie reprezentatywności przy N=4 752 (w BAEL jest łącznie 
ok. 3200 osób bezrobotnych).

§  Badanie bezpośrednie (w każdym wylosowanym urzędzie pracy ankieto-
wanie 70 osób bezrobotnych).

§  Cztery wymiary reprezentatywności

 §  Losowanie: 66 powiatów (z 380).

 §  Reprezentatywność względem poziomu bezrobocia i rozmieszczenia 
geograficznego (makroregiony).

 §  Reprezentatywność względem wieku i płci ankietowanych.

 §  Wywiad, a nie kwestionariusz – odpowiedzi oznaczane przez ankiete-
rów, kafeteria dopasowana do potrzeb polityki monetarnej.

§  Badanie realizowane przez pracowników O/O NBP.

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

§  Pewna 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.

§  Około 25% osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia nie rejestruje 
się w urzędzie pracy (ta część populacji pozostaje niezbadana).

3% 4%

47%
22%

24%

samozatrudnieni, ale
zarejestrowani

pracujący, ale
zarejestrowani

bezrobotni i
zarejestrowani

nieaktywni, ale
zarejestrowani

poszukujący pracy,
ale niezarejestrowani

Średnia stopa bezrobocia w próbie (grodzkie) 9,4
Średnia stopa bezrobocia w miastach 10,1
Średnia stopa bezrobocia w próbie (ziemskie) 16,0
Średnia stopa bezrobocia w powiatach ziemskich 17,7

ogółem w próbie ogółem w próbie
Region południowy 36 6 21 4
Region wschodni 69 12 6 1
Region centralny 60 11 7 4
Region północny 53 10 9 1
Region północno-zachodni 56 11 8 0
Region południowo-zachodni 36 6 5 0

15-24 lata 25-45 lat 45+ lat

Kobiety 18% 52% 30%
Mężczyźni 19% 44% 37%

Kobiety 6 18 11
Mężczyźni 7 15 13

Liczba osób ankietowanych w każdym powiecie

Udział w populacji osób bezrobotnych ogółem (wg GUS)

Ziemskie Grodzkie
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Badanie osób bezrobotnych – reprezentatywność i struktura próby

Próba uzyskana na podstawie opisanej wcześniej procedury 
pozwala uzyskać zadowalające własności statystyczne w porówna-
niu z BAEL.

§  W BARP znalazło się nieco więcej niż w BAEL osób ze średnim 
niezawodowym wykształceniem, ale nie jest to różnica znacząca 
i na korzyść osób deklarujących umiejętności zawodowe (z wy-
kształceniem średnim lub niższym). Nie podważa więc ogólności 
uzyskanych wniosków.

§  Zgodna jest struktura płci uczestników badania (nieznacznie 
wyższy odsetek kobiet w BARP niż wśród zarejestrowanych osób 
bezrobotnych według BAEL).

§  Także struktura wieku jest zbliżona między BARP oraz zarejestro-
wanymi bezrobotnymi na podstawie BAEL (chociaż bezrobotni 
ogółem są przeciętnie nieco młodsi niż zarejestrowani według 
BAEL).

§  W BARP ankietowani zachęcani są, aby odpowiedzieli na pytanie 
dotyczące zawodu uprzednio wykonywanego, i braki w danych 
oznaczają osoby bez wcześniejszego doświadczenia. Tymczasem 
w BAEL zawód uprzednio wykonywany dostępny jest zaledwie 
dla ok. 72% próby (znaczne braki w deklaracjach). Mimo tego 
zastrzeżenia struktury zawodów wydają się zgodne pomiędzy 
BARP i BAEL: dwie najliczniejsze grupy zawodów to robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy oraz pracownicy usług osobistych 
i sprzedawcy. 

§  W BARP nieco niedoreprezentowana jest grupa pracowników 
prac prostych, co może jednak wynikać z obciążenia ankieterskiego 
(kategoria ta obejmuje m.in. kierowców zawodowych, tj. grupy 
zawodów traktowane jako specjalistyczne).

j

Wyższe albo więcej 13,0 16,4
Średnie 15,8 13,7
Średnie zawodowe 19,6 26,3
Zawodowe 36,1 30,3
Gimnazjalne lub niższe 15,5 13,3

Kobiety 49,4 52,8

18-24 lata 16,0 18,1
25-44 lata 47,9 47,1
powyżej 45/50 lat 36,1 34,8

Pracownicy przy pracach prostych 15,8 12,1
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 0,7 1,8
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 7,0 9,5
Technicy i inny średni personel 4,2 11,2
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 15,4 19,3
Robotnicy przemysłowi oraz rzemieślnicy 17,6 16,1
Pracownicy biurowi 7,1 10,7
Specjaliści 3,2 9,9
Wyżsi urzędnicy i kierownicy 1,4 0,9
Brak danych 27,7 8,1

Płeć

Wykształcenie

Wiek

Zawód (poprzednio wykonywany, nie sumuje się do 100%)

§  Mniej jest w BARP także techników i pracowników tzw. średniego szczebla, 
a więcej specjalistów i pracowników biurowych, co wynikać może z tego samego 
mechanizmu – podział zawodów pomiędzy te kategorie jest uznaniowy, ponie-
waż stanowisko „kierującego zespołem HR” można przedstawić zarówno jako 
pracownika biurowego, specjalistę, jak i średni personel, chociaż klasyfikacja 
ISCO jest tu jednoznaczna (średni personel).
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ANEKS. Metodyka badania

Badanie przedsiębiorstw - reprezentatywność i struktura próby

§  Cel Ankiety Rocznej firm (AR): Uzyskanie informacji o kondycji, 
oczekiwaniach i wybranych cechach przedsiębiorstw istotnych dla 
gospodarki i współpracujących z NBP. Z założenia próba nadre-
prezentuje firmy średnie i duże*, a wielokrotnie mniejszą częstość 
niż proporcjonalna mają w niej najliczniejsze mikrofirmy N=1276.

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

§  Reprezentatywność: Próba w dużym stopniu odzwierciedla pro-
porcje liczby przedsiębiorstw, w mniejszym proporcje zatrudnienia 
w sekcjach ze względu na duży udział małych firm w budow-
nictwie oraz sekcjach usługowych. Różnice mogą wynikać także 
z maksymalizacji efektywności dotarcia do respondentów oraz 
czynników losowych. 

*  Ze względu na zapewnienie odpowiedniej liczebności do tworzenia prze-
krojów duże firmy są w obu próbach nadreprezentowane kosztem firm 
najmniejszych, tak aby przy ograniczonej próbie można było uzyskać 
istotne statystycznie wyniki dla różnych przekrojów według wielkości. 
Wyniki reprezentatywne dla całej populacji uzyskiwane są przez użycie wag 
analitycznych. 

Struktura firm w GN Struktura w AR 2015
Udział mikrofirm (0-9 zatrudnionych) 95.7% 10.7%
Udział firm według wielkości po odliczeniu mikrofim:
od 10 do 49 81.3% 20.8%
od 50 do 249 16.2% 41.4%
od 250 do 999 2.0% 22.3%
1000 i więcej 0.4% 15.5%
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Struktura liczby przedsiębiorstw wg sekcji 
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Struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwach wg sekcji 

 struktura zatrudnienia w AR 2015

struktura zatrudnienia wg GUS
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Obsługa nieruchomości

Informacja i komunikacja
Hotele i restauracje
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Handel i naprawy

Budownictwo
Woda, ścieki, odpady

Energia, gaz
Przetwórstwo przemysłowe

Górnictwo
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struktura liczby firm GUS


