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Streszczenie 

 Dane za 3q2011 potwierdzają obserwowane w 

2q2011 zahamowanie wzrostu liczby 

pracujących zarówno w gospodarce, jak i w 

sektorze przedsiębiorstw. Do spadku dynamiki 

w największym stopniu przyczyniły się spadek 

liczby pracujących na podstawie umów 

czasowych oraz redukcja zatrudnienia w 

przemyśle. Od połowy 2010 roku liczba 

pracujących w rolnictwie indywidualnym nie 

zmniejszała się tak, jak wynikałoby to z 

długoterminowego trendu i pozostawała 

stabilna.  

 Osłabienie wzrostu zatrudnienia ogółem 

przyczyniło się do niewielkiego wzrostu stopy 

bezrobocia. 

 Podaż pracy i współczynnik aktywności 

zawodowej nieznacznie wzrosły. Wzrost 

aktywności na rynku pracy dotyczył ponownie 

osób w wieku 45-59/64 lata i był związany z 

mniejszym odpływem na wcześniejsze 

emerytury i renty. Przeciętna liczba 

przepracowanych godzin pozostała na 

stabilnym poziomie.  

 Wzrost wynagrodzeń w 3q2011 przyśpieszył do 

poziomu 6,6% r/r w dużym stopniu na skutek 

efektu niskiej bazy poprzedniego roku. 

Odesezonowany wzrost w ujęciu kwartalnym 

był nieco wyższy od obserwowanego w 2q2011. 

 W ujęciu rok do roku wyższy wzrost 

wynagrodzeń podniósł dynamikę nominalnych 

jednostkowych kosztów pracy w gospodarce 

narodowej pomimo rosnącej wydajności pracy. 
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I. PRACUJĄCY I POPYT NA PRACĘ 

 
Pracujący 

 

Dane za 3q2011 wskazują na kontynuację 

negatywnych tendencji obserwowanych w 

zatrudnieniu w poprzednim kwartale, przy 

utrzymywaniu się słabego popytu na pracę. Po 

uwzględnieniu sezonowości zatrudnienie – po raz 

pierwszy od początku 2010 r. – nieznacznie 

obniżyło się w ujęciu kwartalnym, głównie za 

sprawą przemysłu. Do spadku zatrudnienia 

ogółem przyczyniło się zmniejszenie liczby osób 

zatrudnianych na czas określony1 oraz 

pracowników sektora publicznego. Od 1q2011 

maleje również znaczenie samozatrudnienia poza 

rolnictwem. 

 

Zgodnie z wynikami BAEL, jak również danymi ze 

sprawozdawczości podmiotów powyżej 9 osób 

dynamika zatrudnienia w gospodarce narodowej w 

3q2011 kształtowała się na poziomie zbliżonym do 

zera (Wykres nr 1). Wg BAEL – po raz pierwszy od 

1q2010 – odnotowano redukcję liczby pracujących w 

stosunku do poprzedniego kwartału. Tym samym 

obserwowany w trakcie 2010 r. trend wzrostowy 

całkowicie wyhamował i uległ odwróceniu2.  

W 3q2011 nieco odmienną tendencją 

charakteryzowała się kategoria osób zatrudnionych 

wg danych z gospodarki narodowej (GN), których 

dynamika kw/kw (sa) utrzymana została na 

poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału. 

Wyraźniejsza negatywna reakcja liczby osób 

pracujących w porównaniu z zatrudnionymi 

wskazuje na proporcjonalnie silniejsze dostosowanie 

tzw. zatrudnienia „nieetatowego” do warunków 

słabnącej koniunktury3. Obserwacje z ostatnich 4 lat 

                                                 

1 Przez zatrudnienie na czas nieokreślony rozumiane są 
kontrakty podpisane na okres powyżej 12 m-cy. 
2 Liczba pracujących wg BAEL zwiększyła się po 
odsezonowaniu o 0,6% r/r (-0,1% kw/kw), wobec 1,0% 
r/r (0,2% kw/kw) w 2q2011. W SP liczba pracujących 
wzrosła o 3,0% r/r (0,2% kw/kw), wobec 3,6% r/r w 
2q2011 (0,3% kw/kw), zaś w całej gospodarce o 1,5% r/r 
(-0,1% kw/kw) wobec 2,2% w 1q2011 (0,0% kw/kw). 
3 Mowa jest tu o: właścicielach i współwłaścicielach, 
osobach wykonujących pracę nakładczą, agentach oraz 
osobach zatrudnionych przez agentów, członkach 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Szereg ten nie 
uwzględnia indywidualnych gospodarstw rolnych oraz 
jednostek budżetowych prowadzących działalność w 
zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 

potwierdzają, że liczba pracujących (zwierająca 

wszystkie rodzaje świadczenia pracy) reaguje na 

wahania koniunkturalne w większym stopniu niż 

liczba zatrudnionych (Wykres nr 1; indeks 

jednopodstawowy). 

Wykres nr 1  

Dynamiki kw/kw oraz indeks jednopodstawowy 

(2007q1=100) liczby pracujących wg BAEL, wg danych 

ze sprawozdawczości podmiotów powyżej 9 

zatrudnionych dla całej GN oraz dla SP (sa) 
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Do spadku dynamiki r/r liczby pracujących BAEL w 

3q2011 przyczyniło się (Wykres nr 2) dalsze 

osłabienie obserwowanej w ubiegłych latach 

tendencji wzrostowej liczby samozatrudnionych. W 

przeciwieństwie do poprzedniego kwartału 

dotyczyło ono zarówno pracujących na własny 

rachunek poza rolnictwem4, jak również w rolnictwie 

                                                 

4 Jedną z przyczyn słabszej dynamiki mogło być 
ograniczenie (od początku roku) dotacji ze środków 
Funduszu Pracy na rozwój firm tworzonych przez osoby 
bezrobotne. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2011 z 
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indywidualnym. W przypadku samozatrudnienia 

poza rolnictwem obserwowane były jednak nadal 

niewielkie wzrosty. Również tempo wzrostu liczby 

pracujących najemnie obniżyło się z 1,0% r/r w 

2q2011 do 0,7% r/r sa ). 

Wykres nr 2  

Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracujących wg 

wybranych kategorii zatrudnienia do zmian dynamiki 

liczby pracujących BAEL ogółem 
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Odsezonowane dane BAEL w podziale na 

podstawowe sektory wskazują, że w 3q2011 do 

obniżenia dynamiki liczby pracujących ogółem 

przyczynił się głównie przemysł, w nieco mniejszym 

stopniu także rolnictwo. W sektorze przemysłowym5 

tempo wzrostu zatrudnienia po raz pierwszy od 

1q2010 osiągnęło wartości ujemne (-0,6% kw/kw 

sa). W rolnictwie względna skala redukcji 

zatrudnienia była podobna. Również zatrudnienie w 

sektorze usługowym, po okresie stabilnego wzrostu, 

już czwarty kwartał z rzędu pozostawało praktycznie 

na niezmienionym poziomie (Wykres nr 3). 

Zmiany zatrudnienia wydają się zgodne z kondycją 

poszczególnych branż mierzoną realnym tempem 

wzrostu WDB. Są też konsekwencją zmian, które 

obserwowane były w przeciągu ostatniego roku. 

Stopniowe obniżanie tempa wzrostu WDB w 

przemyśle (z 11,8% r/r w 2q2010 do 5,5% w 

3q2011) systematycznie spowolniało proces 

odbudowywania zasobów pracy w tej części 

gospodarki, aby go ostatecznie wyhamować (wg 

                                                                              

Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu planowało wydać o ok. 50% mniej niż 
przewidywano w 2010 r. 
5 Sektor przemysłowy w BAEL zawiera przemysł (tj. 
przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę) oraz budownictwo. 

danych ze sprawozdawczości podmiotów 

zatrudniających powyżej 9 osób praktycznie brak 

zmian liczby pracujących kw/kw sa wobec wzrostu 

6,4% kw/kw sa w 2q2010)6. Odwrotna do opisanej 

tendencja zarysowała się w natomiast w 

budownictwie. 

Wykres nr 3  

Indeks jednopodstawowy (2007q1=100) liczby 

pracujących wg BAEL oraz wg danych ze 

sprawozdawczości podmiotów powyżej 9 dla całej GN 

w głównych gałęziach gospodarki (sa) 
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Kontynuowane od początku 2010 r. ożywienie w 

budownictwie oraz nadal utrzymujące się wysokie 

tempo wzrostu WDB (11,9% r/r) przekłada się dalej 

na wzrost zatrudnienia w tej branży o 6,9% r/r sa 

(wobec 7,4% w 2q2011, wg danych z GN)7. 

Zmniejszeniu tempa wzrostu WDB w usługach 

rynkowych do poziomu 2,8% r/r towarzyszyła 

wyraźnie malejąca od 3q2010, choć zawsze dodatnia, 

dynamika zatrudnienia (0,1% r/r sa wobec 0,7% w 

2q2011 i 3,4% w 3q2010). Tendencje w zakresie 

kształtowania się liczby pracujących, WDB oraz 

relacji między tymi wielkościami w głównych 

sektorach gospodarki wynikają ze specyfiki ról, jakie 

sektory te odgrywają w procesie kreacji zatrudnienia 

i wytwarzania produktu. Z jednej strony, pro-

zatrudnieniowy charakter wzrostu w sektorze 

usługowym, przy utrzymywaniu się odpowiednio 

silnego popytu wewnętrznego na usługi rynkowe, w 

                                                 

6 Nie są wprawdzie znane dane dla całej gospodarki ze 
sprawozdawczości podmiotów pow. 9, jednak główne 
tendencje branżowe w szeregach historycznych 
opisujących zatrudnienie w GN w okresie do 3q2011 
wydają się zgodne ze zmianami obserwowanymi w BAEL. 
7 Wg danych z SP w 3q2011 dynamika liczby pracujących w 
budownictwie utrzymała się na poziomie 7,2% r/r (wobec 
8,1% r/r w poprzednim kwartale). 
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dłuższej perspektywie wydaje się stabilizować 

zatrudnienie w całej gospodarce. Z drugiej strony, 

pro-wydajnościowy charakter wzrostu w przemyśle 

powoduje zazwyczaj silnie procykliczne zachowanie 

zatrudnienia w tym sektorze. 

Wg danych BAEL w 3q2011 poziom zatrudnienia w 

sektorze publicznym po uwzględnieniu czynników 

sezonowych obniżył się w ciągu roku o blisko 150 

tys. osób (o 3,5% r/r sa wobec -1,4% w 2q2011). W 

ujęciu kw/kw liczba pracujących w tej części 

gospodarki zmniejszyła się o 0,9% (wobec spadku o 

0,1% kw/kw sa w 2q2011). W tym samym czasie 

liczba pracujących w sektorze prywatnym obniżyła 

się o 0,1% kw/kw (sa), zaś dynamika roczna 

pozostała dodatnia i nawet nieznacznie wzrosła do 

2,0% r/r, sa (wobec 1,9% w 2q2011). Biorąc pod 

uwagę fakt, że w sektorze publicznym praktycznie 

jedyną możliwą formą zatrudnienia jest zatrudnienie 

najemne, można oczekiwać, że dynamika liczby 

pracujących najemnie w sektorze prywatnym była 

wyższa od dynamiki pracy najemnej w całej 

gospodarce. Wyraźne zróżnicowanie tendencji w 

rozwoju zatrudnienia w zależności od sektorów 

własności może częściowo wynikać z 

przeprowadzonych w 2011 r. prywatyzacji (JSW – 

ponad 20 tys. pracowników). Wciąż jednak udział 

sektora publicznego w zatrudnieniu ogółem 

pozostaje od ponad 3 lat na stabilnym poziomie ok. 

26-27%. 

Wykres nr 4  

Zatrudnienie w SP – zmiana % w stosunku do lutego 

każdego roku (sa)8 
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8 Taki sposób prezentacji danych został wybrany ze 
względu na zaburzenia powodowane corocznymi 
zmianami próby oraz zmianami strukturalnymi 
dokonywanymi zazwyczaj w styczniu. Dane za 2009 r. 
uwzględniają zarówno zmianę próby, jak i modyfikację w 
klasyfikacji PKD (dlatego nie są w pełni porównywalne z 
poprzednimi latami).  

Pomimo nieznacznego wzrostu zatrudnienia w SP w 

listopadzie b.r. miesięczne dane za cały 2011 r. 

dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw 

(Wykres nr 4) świadczą o wyhamowanie procesu 

odbudowywania zasobów ludzkich w 

przedsiębiorstwach, co może być związane z rosnącą 

niepewnością wśród pracodawców, co do dalszego 

rozwoju sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. 

 

Popyt na pracę  
W 3q2011 wyhamowaniu wzrostów zatrudnienia 

towarzyszyło utrzymanie dotychczasowej 

stagnacyjnej tendencji w zakresie popytu na pracę. 

W listopadzie b.r. odnotowany został jednak 

wzrost liczby ofert pracy w UP. „Rynkowa” część 

popytu na pracę zachowywała się stabilnie. 

Stopniowy wzrost popytu na pracę mierzony liczbą 

wakatów w urzędach pracy obserwowany w 

ubiegłym roku wyhamował na początku 2011 r. i 

przez kolejne miesiące zachowywał się stabilnie. W 

listopadzie b.r. zaobserwowano krótkookresową 

poprawę – nastąpił wzrost m/m sa liczby ofert 

zgłaszanych przez firmy do urzędów pracy (o 

9,1% m/m, sa). Zmiana ta nie wpłynęła jednak w 

istotny sposób na wskaźnik popytu na pracę (WRP) 

publikowany przez BIEC, który od połowy roku  

systematycznie obniża się (WRP, por. Wykres nr 5). 

Do zmniejszenia liczby ofert pracy z UP w 

październiku przyczynił się głównie dalszy spadek 

liczby miejsc subsydiowanych ze środków Funduszu 

Pracy lub funduszy unijnych9 (o 14,0% m/m sa). W 

tzw. „rynkowym” komponencie popytu na pracę 

odnotowany wyraźnie mniejszy spadek (o 2,2% m/m 

sa). Dane od początku roku – mimo 

krótkookresowych wahnięć – wskazują raczej na 

stagnację w zakresie odbudowywania popytu na 

pracę ze strony pracodawców10. 

                                                 

9 Historycznie większa część zmienności liczby ofert pracy 
wynikała ze zmian po stronie liczby miejsc pracy 
subsydiowanych przez urzędy pracy, w szczególności zaś 
tzw. miejsc aktywizacji zawodowej. Współczynnik 
zmienności dla okresu od stycznia 2009 do lipca 2011 w 
przypadku ofert subsydiowanych był blisko 2,5-krotnie 
wyższy niż w przypadku ofert niesubsydiowanych. 
10 Alternatywną miarą w stosunku do wakatów 
rejestrowanych przez UP są dane z „Badania popytu na 
pracę” GUS. Niestety publikowane są po dacie zamknięcia 
niniejszej edycji raportu. Porównanie obu źródeł danych 
zamieszczono w Kwartalnym raporcie o rynku pracy – II 
kwartał 2011 r., Ramka 2. 
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Wykres nr 5  

Odwrotność Wskaźnika Rynku Pracy BIEC a liczba 

ofert w urzędach pracy oraz jej dynamiki miesięczne 

(sa) 
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Wykorzystanie czynnika pracy w procesach 

produkcyjnych   

Zaobserwowane w 3q2011 dalsze niewielkie 

wyhamowanie wzrostu PKB (do 4,2% w 3q2011 

wobec 4,3% r/r w 2q2011) oraz przyśpieszenie 

dynamiki inwestycji (również w SP) przełożyło się na 

pierwsze od 2 lat zmniejszenie wykorzystania mocy 

produkcyjnych. W ujęciu sektorowym niewielki 

spadek wykorzystania mocy produkcyjnych nastąpił 

w przemyśle i usługach. Wzrost wykorzystania mocy 

produkcyjnych widoczny był w budownictwie i 

przedsiębiorstwach eksportujących.  

Proces ten pociągnął za sobą zmniejszenia 

intensywności wykorzystania czynnika pracy - liczba 

godzin przepracowanych w tygodniu (Wykres nr 6) 

obniżyła się wg BAEL w 3q2011 o ok. 0,8% r/r sa. 

Dynamika łącznego przepracowanego czasu obniżyła 

się do -0,25% r/r sa (wobec 0,9% r/r sa w 2q2011), 

na co istotny wpływ miało przede wszystkim 

obniżenie dynamiki liczby pracujących. 

 

 

Wykres nr 6  

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych oraz 

odsetek pracujących na podstawie kontraktów 

krótkoterminowych i liczba godzin przepracowanych 

w tygodniu (sa) 
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W 3q2011 podobnie jak w poprzednim kwartale 

wzrosła liczba umów na czas nieokreślony – ich 

dynamika uległa zwiększeniu z 1,1% r/r sa w 2q2011 

do 1,7% r/r sa w 3q2011. Natomiast w przypadku 

umów na czas określony dynamika zmniejszyła się z 

0,8% r/r sa w 2q2011 do -1,9 % r/r sa w 3q2011 – 

znalazło to odzwierciedlenie w zmniejszeniu 

dynamiki liczby pracujących w BAEL ogółem.  Spadek 

dynamiki umów na czas określony związany może 

być z przypadającym na dzień 31.12.2011 

wygaśnięciem niektórych przepisów pakietu 

antykryzysowego, w szczególności zaś regulacji, 

która czasowo znosiła dopuszczalny limit umów 

zawieranych na czas określony11. Jednocześnie 

kolejny kwartał z rzędu obserwowany jest wzrost 

                                                 

11 Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego 
dla pracowników i przedsiębiorców (DZ.U. 2009, nr 125, 
poz. 1035). 
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liczby umów zawieranych na stałe, co zważywszy na 

obniżenie prawdopodobieństwa znalezienia 

zatrudnienia w 3q2011, może sugerować 

zwiększenie liczby umów czasowych przedłużanych 

na czas nieokreślony.  

 

Oczekiwane zmiany zatrudnienia  

Wyniki ostatniego Badania koniunktury NBP12 

wskazują na dalsze zmniejszenie popytu na pracę 

zgłaszanego przez przedsiębiorstwa. 

Wskaźnik ilustrujący plany przedsiębiorstw 

dotyczące zatrudnienia obniżył się 4q2011 i drugi 

kwartał z rzędu przyjmował ujemną wartość 

(niewielka przewaga spadków zatrudnienia nad jego 

wzrostem). Jednak nadal utrzymuje się on powyżej 

swojej średniej długookresowej. 

Zwiększanie zatrudnienia przewidywały w 4q2011 

firmy w bardzo dobrej sytuacji, oczekujące wzrostu 

produkcji, planujące wzrost eksportu bądź 

realizujące inwestycje. Natomiast prognozy 

zatrudnienia dla przedsiębiorstw o niskim 

wykorzystaniu mocy produkcyjnych,  

przewidujących spadek produkcji lub zmniejszenie 

popytu uległy dalszemu obniżeniu – 

przedsiębiorstwa te najczęściej przewidywały spadki 

zatrudnienia. 

Wzrost zatrudnienia w 4q2011 deklarowały 

przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego. 

Redukcje zatrudnienia zapowiadały nadal firmy z 

sektora publicznego i krajowe przedsiębiorstwa 

prywatne. 

 W ujęciu branżowym pogorszeniu uległy prognozy 

dotyczące zatrudnienia w usługach, przy czym 

odsetek przedsiębiorstw deklarujących zwolnienia 

był zbliżony do odsetka firm planujących zatrudniać. 

W przemyśle i budownictwie prognozy wprawdzie 

poprawiły się, jednak nadal przeważają podmioty 

przewidujące w 4q2011 konieczność redukcji 

personelu.  

Wciąż bardziej optymistyczne przedstawiają się 

prognozy zatrudnienia dla MŚP niż dla 

przedsiębiorstw dużych – z wyjątkiem największych 

przedsiębiorstw (zatrudniających co najmniej 2000 

osób), w których przewidywany jest wyraźny wzrost 

zatrudnienia. 

                                                 

12 Dane z „Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw 
(...)”, NBP, październik 2011 r. 

Mimo dalszego pogorszenia planów dotyczących 

zatrudnienia, przedsiębiorstwa planowały 

umiarkowany wzrost wynagrodzeń w 4q2011. 

Zgodnie z wynikami badań podwyżki obejmą jednak 

mniejszy odsetek ogółu zatrudnionych niż w 3q2011. 
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II. PODAŻ PRACY I BEZROBOCIE 

Podaż pracy 

 
W 3q2011 współczynnik aktywności zawodowej 

nieznacznie wzrósł, za co odpowiada przyrost 

aktywności osób w wieku przedemerytalnym i 

starszych. W konsekwencji wzrosła także 

nieznacznie liczba osób aktywnych zawodowo. 

W 3q2011 utrzymał się obserwowany od 2007 roku 

trend wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo, 

choć dynamika ta ma tendencję malejącą13. Dane 

BAEL (Wykres nr 7) wskazują, że liczba aktywnych 

zawodowo wzrosła tylko ok. 25 tys. osób i jest to 

trzeci kwartał z rzędu tak niskiego wzrostu. Mniejsze 

szanse na rynku pracy zniechęciły prawdopodobnie 

część osób do aktywności na rynku pracy, co odbiło 

się na spadkach współczynników aktywności 

zawodowej w tych grupach. Najprawdopodobniej, to 

mniejszy popyt na pracę odbił się w największym 

stopniu na zatrudnieniu osób młodych i w wieku 

największej aktywności (prime-age). 

Główną przyczyną wyhamowania wzrostu podaży 

pracy jest obniżenie dynamiki aktywności 

zawodowej (w 3q2011 kwartalny wzrost 

współczynnika aktywności zawodowej po 

wyeliminowaniu czynników sezonowych wyniósł ok. 

0,03 pp.).  

Wykres nr 7  
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W poprzednich kwartałach wzrost współczynnika 

aktywności zawodowej dotyczył w największym 

                                                 

13 W 2q2011 po raz pierwszy od 2007 odnotowano spadek 
współczynnika aktywności zawodowej. Jednak po dodaniu 
obserwacji za 3q2011 i odsezonowaniu dane wskazują na 
dalszy nieznaczny wzrost aktywności w II i III kw. br – 
odpowiednio 0,11 pp. i 0,03 pp. 

stopniu osób w wieku przedemerytalnym, ale 

obserwowany był także w grupie osób młodych i 

prime-age. W 3q2011 (Wykres nr 8), podobnie jak w 

2q2011, współczynnik aktywności zawodowej 

wzrastał już tylko wśród osób w wieku 

przedemerytalnym (o 1,4 pp. r/r) oraz minimalnie w 

grupie osób powyżej 60/65 lat (o 0,2 pp. r/r). Wzrost 

zatrudnienia i aktywności zawodowej osób starszych 

w dalszym ciągu związany był z wprowadzeniem 

ograniczeń we wcześniejszym opuszczaniu rynku 

pracy (mniej osób odchodziło na emerytury 

pomostowe).  

Wykres nr 8  
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Wykres nr 9  

Współczynnik aktywności zawodowej (%), wskaźnik 
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Niewielki wzrost aktywności odnotowano jedynie w 

grupie osób z wykształceniem ogólnokształcącym 

(Wykres nr 9).  

Zróżnicowanie zmian zatrudnienia i aktywności 

zawodowej w przeszłości przekładało się na różnice 

w zmianach bezrobocia osób o różnych 

charakterystykach. Tendencją obserwowaną na 

początku obecnego spowolnienia gospodarczego 

główny udział w przyroście liczby osób bezrobotnych 
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związany był z trudnościami w znalezieniu 

zatrudnienia przez osoby w wieku poniżej 25 lat 

(Ramka 1 w Kwartalnym raporcie o rynku pracy za II 

kwartał 2009 r.). Wbrew tym pierwotnym 

tendencjom obecnie główną rolę odgrywa 

powiększające się bezrobocie osób o wysokiej lub 

rosnącej aktywności na rynku pracy. Temat ten 

został szerzej rozwinięty w Ramce nr 1. Ramka 2 

pokazuje natomiast, że w okresie od 2009, kiedy 

wzrost gospodarczy uległ spowolnieniu ponownie 

zatrudnienie rosło głównie dzięki zwiększaniu się 

zatrudnienia osób z lepszymi kwalifikacjami. 

 
Bezrobocie 
 
Od 2010 roku obserwuje się względną stabilizację 
poziomów stóp bezrobocia rejestrowanego (ok. 12-
12,2% sa) i BAEL (ok. 9,5-9,7% sa). W 3q2011 (po 
wyeliminowaniu czynników sezonowych) obie 
stopy bezrobocia wzrosły. 

W 3q2011 wzrosła nieznacznie stopa bezrobocia 

BAEL (po wyeliminowaniu sezonowości do 9,7% z 

9,6% w 2q2011) osiągając poziom zbliżony do 

obserwowanego na początku 2010 roku (Wykres nr 

10). Również stopa bezrobocia rejestrowanego 

pozostaje zbliżona do obserwowanej w 2010 roku 

(wahania nie przekraczają 0,4 pp.).  

Wykres nr 10  
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Niewielki wzrost stopy bezrobocia nie oznacza 

jednak niezmiennej sytuacji na rynku pracy. Od 

2q2010 roku wzrost współczynnika aktywności 

zawodowej i populacji BAEL odpowiadające za 

wyraźnie zwiększającą się podaż pracy równoważyły 

wzrosty liczby pracujących. Warto także zwrócić 

uwagę, że badania NBP wskazują, że do 

wyhamowania wzrostu bezrobocia w latach 2010-

2011 mogły przyczynić się dostosowania oczekiwań 

bezrobotnych (więcej na ten temat w poprzednim 

Kwartalnym raporcie o rynku pracy). 

Do ponownego wzrostu stopy bezrobocia BAEL 

przyczynił się głównie mniejszy wzrost liczby 

pracujących, oraz wzrost populacji spowodowany 

uwzględnieniem w szacunkach emigracji powrotnej 

w 2010 roku (Wykres nr 11). Tylko nieznacznie 

rosnąca aktywność zawodowa w coraz mniejszym 

stopniu przyczynia się do wzrostu bezrobocia.  

Wykres nr 11  
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Dane z urzędów pracy wskazują, że w 3q2011 

utrzymana została tendencja spadku liczby nowo-

zarejestrowanych bezrobotnych (o 16,1% r/r), ale 

malała także liczba wyrejestrowanych ogółem (o 

16,7% r/r) w tym z tytułu podjęcia pracy (o 8,5% 

r/r). Może być to związane ze stabilizującą się liczbą 

„rynkowych ofert pracy” oraz malejącą 

systematycznie w 2011 roku liczbą subsydiowanych 

miejsc pracy.   

 

 

Ramka 1. Kto zostaje bezrobotnym?  

Zmiany liczby bezrobotnych w kolejnych okresach można dekomponować biorąc pod uwagę zmiany struktury 
(zmiany procentowego udziału poszczególnych grup) oraz zmiany stanów tych grup (wzrosty lub spadki liczby 
bezrobocia w grupach). Łącznie te wielkości stanowią kontrybucje poszczególnych grup do zmian obserwowanych 
na makroekonomicznych agregatach bezrobocia. W poniższej analizie wykorzystano mikrozbiory BAEL i 
uwzględniono płeć, wiek oraz poziom wykształcenia, by przeanalizować, jakie grupy na rynku pracy doświadczyły 
skutków spowolnienia gospodarczego 2009-2010. 
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Wzrost w 2q2011 liczby osób bezrobotnych był w całości spowodowany wzrostem bezrobocia wśród kobiet w 
wieku od 25 do 34 lat z wykształceniem średnim lub wyższym (sposób uzyskania kontrybucji został przedstawiony 
w Aneksie). Konsekwentnie dodatnie i istotne kontrybucje młodych kobiet (poniżej 35 lat)  w liczbie bezrobotnych 
obserwowano od początku 2009. Stosunkowo wysoką kontrybucją we wzroście bezrobocia od 1q2009 mieli 
mężczyźni z wykształceniem zawodowym lub niższym z grup wieku powyżej 25 lat. Istotna jest także kontrybucja 
mężczyzn z wykształceniem średnim i pewnym doświadczeniem na rynku pracy (w wieku od 25 do 34 lat). Od 
początku br. roku obserwowano również spadek liczby bezrobotnych w wieku przedemerytalnym. Ma to 
prawdopodobnie związek z stopniowym nabieraniem przez nich uprawnień emerytalnych lub innych świadczeń i 
wychodzeniem z rynku pracy.  

Wykres R1.1. Osoby bezrobotne – kontrybucje do zmian w liczbie osób bezrobotnych wg BAEL (% r/r) 
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Mężczyźni 45-64 lata, wykształcenie zawodowe i niższe Mężczyźni 25-34 lata, wykształcenie średnie

Kobiety 25-34 lata, wykształcenie wyższe Kobiety 45-59 lat, wykształcenie średnie

Kobiety 25-34 lata, wykształcenie średnie

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL 

W przypadku osób lepiej wykształconych i młodych (wiek do 25 lat) wzrost bezrobocia w okresie spowolnienia 
gospodarczego 2009-2010 jest stosunkowo niewielki. Natomiast dużą kontrybucją do zmian bezrobocia w tym 
okresie mają osoby o wykształceniu zawodowym i średnim, z doświadczeniem na rynku pracy (25 do 44 lat).  
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Ramka 2. Wzrost liczby pracujących wiąże się głównie z osobami o najwyższych 
kwalifikacjach 

Osoby z wyższym wykształceniem mają dodatnią i znaczącą kontrybucją do zmian w liczbie pracujących 
nieprzerwanie od 2001r. Jest to szczególnie widoczne od 1q2009 – to jedyna grupa o konsekwentnie dodatnim 
wkładzie do populacji osób pracujących. Ostatnie spowolnienie gospodarcze dotyka osoby o niskim wykształceniu 
(podstawowe i zawodowe) i młode (wiek do 25 lat). Kontrybucja tych osób do rosnącej od 2q2010 dynamiki r/r 
liczby pracujących jest cały czas ujemna. Warta odnotowania jest także dodatnia kontrybucja osób w wieku 
okołoemerytalnym, co wynika z ograniczenia możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury. 

Wykres R2.1. Pracujący – kontrybucje do zmian w liczbie osób pracujących wg BAEL (% r/r) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL 

Największą dodatnią kontrybucją do zmian pracujących w okresie od 1q2009 mają kobiety i mężczyźni w wieku od 
25 do 44 lat z wyższym wykształceniem – odpowiadają oni za ponad połowę zmiany liczby pracujących. Warto 
również zwrócić uwagę na dodatnią kontrybucję kobiet w wieku przedemerytalnym od 1q2010 oraz dodatnią, choć 
mniejszą, kontrybucję mężczyzn z tej samej grupy wieku i o tym samym poziomie wykształcenia.  

Powyższe analizy wskazują, iż zatrudnienie znajdują lub zachowują obecnie osoby z wyższym poziomem 
wykształcenia. Natomiast osoby młode (w wieku do 25 lat) z niskim poziomem wykształcenia mają trudności w 
znalezieniu bądź utrzymaniu pracy. 
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III. PRZEPŁYWY NA RYNKU PRACY  

W 2q2011 wzrastała liczba zwolnień, ale w 

dalszym ciągu przepływy z bezrobocia do 

zatrudnienia były silniejsze od przepływów w 

odwrotnym kierunku. W 3q2011 zaczęły słabnąć 

także przepływy do zatrudnienia14, związane z 

nowymi miejscami pracy.  

 

Najważniejszymi przepływami decydującymi o 

zatrudnieniu i bezrobociu w gospodarce są przepływ 

związany ze znajdowaniem pracy (U->E) oraz utratą 

pracy (E->U).  

Jednym z symptomów relatywnie dobrej kondycji 

polskiego rynku pracy w latach 2009-2010 był  

jedynie niewielki spadek szans na znalezienie pracy  

(Wykres nr 12). Objawem spowolnienia był 

natomiast skokowy wzrost prawdopodobieństwa 

utraty pracy w drugiej połowie 2009 roku. Jednak na 

początku 2010 roku prawdopodobieństwo utraty 

pracy szybko powróciło do poziomu sprzed 

pierwszej fali kryzysu.  

Dane z 2011 roku wskazują na ponowny powolny 

wzrost liczby osób trafiających z zatrudnienia do 

bezrobocia, a dane z 3q2011 także na niewielki 

spadek szans znalezienia pracy przez osoby 

poszukujące pracy. Zmiany te mogą z jednej strony 

być wynikiem osłabienia popytu na pracę, a z drugiej 

strony nieprzedłużania części umów na czas 

określony. Zmiany obu prawdopodobieństw 

przyczyniły się zarówno do niewielkiego wzrostu 

bezrobocia kw/kw sa (Wykres nr 13), jak też spadku 

liczby pracujących kw/kw sa  (Wykres nr 14).  

Wykres nr 12  

Prawdopodobieństwa przejścia osoby bezrobotnej do 

zatrudnienia (U->E) oraz przejścia osoby zatrudnionej 

do bezrobocia (E->U) 
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14 Przepływy 2q2011-3q2011 obliczone na ekstrapolacji na 
podstawie opublikowanych danych przekrojowych.  

 

Przepływy z i do nieaktywności wskazują, że nie 

nasila się na razie dezaktywizacja osób bezrobotnych 

(Wykres nr 15), gdyż odpływy z bezrobocia do 

nieaktywności są coraz niższe. W ostatnim kwartale 

wzrosły natomiast odpływy z zatrudnienia do 

nieaktywności, co mogło być opóźnionym efektem 

wejścia w życie od początku 2011 przepisów 

nakazujących wypowiedzenie umowy o pracę przed 

nabyciem uprawnień do emerytury.  

Wykres nr 13  

Zmiany bezrobocia – wpływ przepływów ( w tys. sa) 
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Wykres nr 14  

Zmiany pracujących – wpływ przepływów (w tys. sa) 
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Wykres nr 15  

Przepływy pomiędzy nieaktywnością a pracą i 

bezrobociem ( w tys. sa)  
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IV. WYNAGRODZENIA, WYDAJNOŚĆ I KOSZTY PRACY 

Dynamika wynagrodzeń w ujęciu rocznym w całej 

gospodarce zwiększyła się w 3q2011 głównie na 

skutek efektu niskiej bazy. Wzrost dynamiki 

wynagrodzeń przy stosunkowo mniejszym 

wzroście wydajności pociągnął za sobą wzrost 

dynamiki ULC. 

 

Wynagrodzenia 

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce wzrosła 

kolejny kwartał z rzędu i w 3q2011 wyniosła 6,6% 

r/r (wobec 5,3% r/r w 2q2011). Zwiększenie 

dynamiki płac nastąpiło w większości sekcji 

gospodarki, przy czym silny wzrost dynamiki 

wynagrodzeń nastąpił w działalności naukowej i 

technicznej (z -2,6% r/r w 2q2011 do 7,6% r/r w 

3q2011) i związany był z efektem niskiej bazy. 

Zmniejszenie dynamiki wynagrodzeń odnotowano w 

usługach finansowych (z 8,9% r/r w 2q2011 do 5,1% 

r/r w 3q2011). 

Wzrost dynamiki wynagrodzeń w gospodarce był w 

dużym stopniu (ok. 1,0 pp. wg szacunków IE) 

spowodowany efektem statystycznym podwyższenia 

dynamiki wynagrodzeń w SP w 3q2011 (do 6,1% r/r 

z 5,0% r/r w 2q2011). Efekt ten związany jest z 

efektem niskiej bazy w 3q2010 r i wynika z metody 

stosowanej przez GUS.15 Znacząco niższe od 

sprawozdawanych na bieżąco rzeczywiste wypłaty 

wynagrodzeń w 2q2010 zostały przez GUS 

uwzględnione w 3q2010, co pociągnęło za sobą niską 

bazę, do której odnoszone były wynagrodzenia w 

3q2011. 

Z punktu widzenia osób najmniej zarabiających płaca 

minimalna stanowi dolne ograniczenie oczekiwań 

płacowych, którego znaczenie wzrasta w okresach 

dekoniunktury. Warto zauważyć, że pod względem 

poziomu płacy minimalnej w odniesieniu do 

przeciętnej płacy Polska jest na dość wysokim 

miejscu (więcej w Ramce nr 3). Realizacja postulatów 

szybszego wzrostu płacy minimalnej niż płac w 

gospodarce po to, aby w przyszłości osiągnęła ona 

50% przeciętnego wynagrodzenia nie musi zgodnie z 

intencjami autorów prowadzić do poprawy poziomu 

życia osób najmniej zarabiających (więcej informacji 

                                                 

15 Zgodnie z tą metodą korekty wynagrodzeń 
sprawozdawane przez przedsiębiorców uwzględniane są w 
danych kwartalnych z opóźnieniem jednego kwartału. 
Patrz: R. Wyszyński, Metoda korekty danych wstępnych 
dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w sektorze 
przedsiębiorstw, Wiadomości Statystyczne, Nr.10 2011, 
s.22-38. 

na temat tych zależności w Ramkach nr 4, nr 5), 

natomiast będzie czynnikiem przyśpieszającym 

wzrost płac w gospodarce (Ramka nr 6).  

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce 

w ujęciu realnym w 3q2011 wzrosła do 2,4% r/r 

wobec 0,6% r/r w 2q2011, częściowo na skutek 

spadku inflacji mierzonej CPI (do 4,1% r/r w 3q2011 

z 4,6% r/r w 2q2011). 

Tablica nr 1  

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce i jej sekcjach r/r 

(zgodne z PKD 2007) 

2011

1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q

Gospodarka* 6.8 4.4 4.9 4.7 4.1 3.8 2.9 6.0 4.5 5.3 6.6

Rolnictwo -0.3 -2.4 -3.1 -2.2 1.0 12.9 9.9 15.1 9.5 11.7 15.0

Sektor 

przedsiębiorstw 6.3 3.7 3.9 3.8 2.8 3.8 2.0 4.3 4.1 5.0 6.1

Usługi finansowe 0.3 3.9 0.8 8.5 -2.5 5.0 7.9 0.2 8.6 8.9 5.1

Nauka i technika 9.1 4.9 9.1 2.4 -0.6 5.1 -5.6 2.9 2.2 -2.6 7.6

Administracja 11.9 7.2 6.3 0.2 5.2 0.2 0.2 5.6 3.0 4.6 6.9

Edukacja 10.7 5.2 6.8 6.0 10.0 3.2 4.5 9.4 5.7 5.9 7.3

Ochrona zdrowia 11.0 6.3 6.5 1.6 2.9 3.3 1.8 3.0 2.3 2.7 2.7
Mikropodmioty i 

reszta GN** 1.0 3.4 6.8 5.8 8.2 3.8 3.9 16.1 0.7 4.6 8.9

2009 2010

 

*Dane dla pełnej zbiorowości;  

** Kolorem czerwonym oznaczono szacunki IE. 

 

W stosunku do 3q2011 plany podniesienia 

wynagrodzeń na 4q2011 zadeklarowało mniej 

przedsiębiorców ankietowanych w ramach 

Szybkiego Monitoringu NBP (15,0% po korekcie 

sezonowej - o 3,5 pp. mniej niż w poprzednim 

kwartale).  

 

Wydajność 

W 3q2011 wydajność pracy w przypadku rachunku 

opartego na danych BAEL zwiększyła się kolejny 

kwartał z rzędu i wyniosła 3,7% r/r (Wykres 16). 

Tempo wzrostu wydajności było niższe od tempa 

wzrostu płac nominalnych, ale wyższe od tempa 

wzrostu wynagrodzeń realnych (deflowanych CPI). 

Dynamika wydajności liczona na jednego 

zatrudnionego (p.c) jak i na godzinę pracy (p.h) w 

3q2011 była wyższa od dynamiki płac realnych, co 

oznacza zmniejszenie się kosztów pracy w ujęciu 

realnym.  

Według zagregowanych danych dla całej Gospodarki 

Narodowej dynamika wydajność pracy (Wykres 17) 

wzrosła w 3q2011 i wynosiła 2,7% (wobec 2,2% r/r 

w 2q2011).  
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Wykres nr 16  

Zmiany wydajności pracy a wzrost płac realnych wg 

BAEL16 
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Wykres nr 17  

Zmiany wydajności pracy a wzrost płac realnych w 

gospodarce narodowej 
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Analiza produktywności pracy w ujęciu branżowym 

wskazuje na wyraźny spadek produktywności w 

budownictwie w stosunku do 2q2011 (Wykres 18) 

na skutek zmniejszenia się dynamiki wartości 

dodanej przy niewielkim spadku dynamiki 

zatrudnienia.17 Natomiast w przemyśle po raz 

pierwszy od 4q2010 nastąpił wzrost wydajności 

wynikający z niewielkiego wzrostu dynamiki 

wartości dodanej w 3q2011. Niewielki wzrost 

wydajności nastąpił także w sektorze usługowym. 

Wg wyników Szybkiego Monitoringu relacja 

pomiędzy wzrostem nominalnych wynagrodzeń i 

wzrostem wydajności pracy uległa poprawie w 

                                                 

16 Do kalkulacji tempa wzrostu wydajności pracy na 
zatrudnionego  (p.c.) wykorzystano realną dynamikę PKB 
oraz dynamikę liczby pracujących wg BAEL. W przypadku 
wydajności godzinowej (p.h.) posłużono się realnym 
tempem wzrostu PKB oraz dynamiką łącznie 
przepracowanego czasu, stanowiącego iloczyn liczby 
pracujących wg BAEL oraz przeciętnie przepracowanej 
liczby godzin w tygodniu wg BAEL. 
17 W przypadku analizy po sektorach do wyliczenia zmian 
w wydajności i ULC użyto wartości dodanej brutto (WDB). 

3q2011 w stosunku do 2q2011.  W porównaniu do 

2q2011 zmniejszył się udział przedsiębiorstw, w 

których wydajność rośnie wolniej niż płace. W 

stosunkowo mniejszym stopniu zmniejszył się 

również udział przedsiębiorstw deklarujących 

szybszy wzrost wydajności niż wynagrodzeń. Wciąż 

utrzymuje się zdecydowana przewaga tej drugiej 

grupy przedsiębiorstw. 

Wykres nr 18  

Zmiany r/r wydajności w sekcjach GN 
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Jednostkowe koszty pracy (ULC) 

Dynamika jednostkowych kosztów pracy obliczonych 

na podstawie zatrudnienia wg BAEL wzrosła w 

3q2011 do 2,9% r/r wobec 2,0% r/r w 2q2011 na 

skutek wzrostu dynamiki płac przy stosunkowo 

niskim wzroście wydajności w 3q2011 (Wykres 19).  

Wykres nr 19   

Wzrost ULC a wzrost płac nominalnych w gospodarce 

narodowej 
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Dostępne dane pozwalają również na oszacowanie 

dynamiki ULC obliczonego na podstawie informacji o 

liczbie pracujących w GN. Dynamika ta wzrosła  w 

3q2011 do 3,9%r/r wobec 3,0% r/r w 2q2011.  
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Wykres nr 20  

Wzrost ULC w sekcjach GN 
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W przypadku ULC w głównych sektorach gospodarki 

(wykres 20) w 3q2011 odnotowano istotny wzrost 

dynamiki  w budownictwie (do 1,8% r/r z -3,5% r/r 

w 2q2011) w wyniku zwiększenia się tempa wzrostu 

wynagrodzeń i spadku wydajności pracy.  Zwiększyła 

się również dynamika jednostkowych kosztów pracy 

w usługach (do 5,7% r/r) na skutek wzrostu 

dynamiki wynagrodzeń.  

W przemyśle odnotowano spadek dynamiki ULC (do 

2,7% r/r) wynikający ze wzrostu dynamiki 

wydajności i  spadku dynamiki wynagrodzeń.  

Ramka 3. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka i szybko rośnie 

Płaca minimalna w Polsce należy już dziś do najwyższych w OECD (w relacji do przeciętnego wynagrodzenia) i 

rośnie szybciej niż w innych krajach, Wykres R3.1 (lewy panel). W porównaniu z 2007r. płaca minimalna w Polsce 

wzrosła o 60,2% nominalnie, w porównaniu do wzrostu płacy przeciętnej o ok. 30%. Skutkiem tego relacja 

pomiędzy płacą minimalną a płacą nominalną wzrosła z ok. 38% do ok. 42%. Na tle innych krajów OECD, wzrost 

relacji pomiędzy płacą minimalną oraz przeciętną w Polsce należał do największych w latach 2000-2010, Wykres 

R2.1 (prawy panel). Oczekiwania strony związkowej Komisji Trójstronnej, by płaca minimalna wynosiła 50% 

przeciętnego wynagrodzenia w GN uczyniłaby Polskę krajem o najwyższym wynagrodzeniu minimalnym wśród 

krajów rozwiniętych.  

 

Wykres R3.1. Relacja pomiędzy płacą minimalną a przeciętnym wynagrodzeniem w krajach OECD w 2010 r. (lewy górny 

panel), zmiany w tej relacji w latach 2000-2010 (prawy górny panel) oraz korelacja pomiędzy relacją w roku 2000 i zmianą w 

latach 2000-2010 (dolny panel) 
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Źródło: OECD Statistics, obliczenia własne dane dla krajów z centralnym uregulowaniem płacy minimalnej  

 

Płaca minimalna pełni funkcję instrumentu wyrównującego siłę negocjacyjną pracowników o najniższych 

kwalifikacjach i pracodawców. Jeśli nie jest wiążąca (faktyczna płaca równowagi dla osób najniżej produktywnych 

przewyższa poziom płacy minimalnej), stanowi zbędną regulację, nie wpływając na warunki rynkowe. Jeżeli jednak 

jej poziom przewyższa stawkę rynkową, wspiera dochody osób najniżej wykwalifikowanych, za cenę zwiększenia 

skali bezrobocia w tej grupie. Skutki wprowadzenia płacy minimalnej mogą być zatem dwojakie: wzrost dochodów 

osób najniżej kwalifikowanych i/lub spadek popytu na pracę tych pracowników. Efekt netto skutków płacy 

minimalnej zależy zatem w znacznym stopniu od jej względnego poziomu oraz elastyczności popytu na pracę. 



 

16/26 

Ramka 4. Czy płaca minimalna jest w krajach rozwiniętych skutecznym instrumentem stymulacji 

dochodów? 

Okres spowolnienia gospodarczego wiązał się tradycyjnie z obniżeniem tempa wzrostu płacy minimalnej w wielu 

krajach, Wykres R4.1. Gdy wiele krajów obniżało już tempo wzrostu płacy minimalnej, by ograniczyć negatywne 

skutki zatrudnieniowe w warunkach spadającego gwałtownie popytu na pracę, w Polsce w warunkach relatywnie 

silnej presji płacowej, wprowadzono podwyżkę płacy minimalnej o 20%. W krajach Europy Środkowej i 

Wschodniej (CEECs) wzrost obserwowany był głównie za sprawą państw nadbałtyckich, które decyzje o wzrostach 

płacy minimalnej na rok 2008 podjęły przed uderzeniem kryzysu i z przyczyn legislacyjnych nie były w stanie 

cofnąć tej zmiany. W pozostałych trzech krajach regionu dynamika roczna wynosiła nominalnie 0% (Czechy) lub 

5% (Węgry i Słowacja). Na tym tle Polska była jedynym krajem w regionie kontynuującym wzrosty dynamiki płacy 

minimalnej (nominalnie 20% r/r w 2008 r., 13% r/r w 2009 r. oraz 6% r/r w 2010 r.). 

 

Wykres R4.1. Dynamika nominalna płacy minimalnej, wybrane kraje OECD, 2000-2010 
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Źródło: OECD Statistics.  

Uwaga: PIGS to Portugalia, Irlandia, Grecja i Hiszpania, baza nie zawiera danych dla Włoch. CEECs to Litwa, Łotwa,  

Estonia, Czechy, Słowacja i Węgry. 

 

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w warunkach negatywnego dostosowania ekstensywnego na rynku pracy 

(redukcja zatrudnionych osób zamiast redukcji stawki godzinowej lub liczby godzin) może pełnić funkcje 

instrumentu wspierającego dochody osób najuboższych. Jeśli negatywny efekt zatrudnieniowy podniesienia płacy 

minimalnej jest zaniedbywalny, wzrost tej stawki bezpośrednio może stymulować dochód oraz konsumpcję osób 

najuboższych (Pagès, 2008; Freeman, 2010). Wydaje się, że taką politykę stosują obecnie USA, gdzie znaczna 

redukcja miejsc pracy idzie w parze z jednoczesnym podnoszeniem płacy minimalnej. Rodzi się pytanie o 

skuteczność takich rozwiązań. 

Analiza danych dla krajów dostępnych w bazie OECD wskazuje na dwa czynniki strukturalne. 

(1) Wzrost płacy minimalnej zazwyczaj towarzyszy wzrostowi wynagrodzeń ogółem w krajach OECD, 

zazwyczaj cechując się także nieco wyższą dynamiką, Wykres R3.2 (lewy panel). W analizowanym okresie tylko dla 

Holandii i Belgii można było zaobserwować przeciwną prawidłowość (wyższe wzrosty wynagrodzeń przeciętnych 

niż płacy minimalnej) 

(2) Kraje o wyższej ustawowej płacy minimalnej charakteryzują się także niższym odsetkiem płac niskich 

(tzw. Low Pay Incidence, miara ta odnosi się do odsetka pracowników, którzy uzyskują mniej niż 2/3 mediany 

wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy), Wykres R4.2(prawy 

panel).  
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Wykres R4.2. Dynamika nominalna r/r płacy minimalnej i przeciętnej oraz LPI, dostępne kraje OECD, 2000-2010 
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Pomimo tych dwóch czynników, zmiany w płacy minimalnej nie przekładają się systematycznie na zmniejszenie 

populacji otrzymującej niskie płace. O ile korelacja pomiędzy poziomami LPI oraz relacji płacy minimalnej do 

przeciętnej wynosi ok. -0.6 i jest silnie statystycznie istotna, o tyle po usunięciu efektów stałych, 

odzwierciedlających niezmienną w czasie specyfikę poszczególnych krajów, staje się ona statystycznie nieistotna. 

Zależność tę ilustruje Wykres R4.3 – zmiany w płacy minimalnej nie korelują się w najmniejszym stopniu ze 

zmianami w LPI. Sama natura instrumentu, jakim jest płaca minimalna, wyklucza występowanie długofalowych 

korzyści dochodowych dla osób najmniej zarabiających. LPI szacuje się bowiem w tym samym okresie 

referencyjnym, na który ustalany jest poziom płacy minimalnej. Jeśli z czasem wzrosłyby wynagrodzenia osób 

najniżej wykwalifikowanych, stanowiłoby to sygnał o wzroście produktywności pracy w tej grupie i coraz 

mniejszym zakresie oddziaływania płacy minimalnej – nie zaś długofalowych skutkach jej wprowadzenia.  

 

Wykres R4.3. Dynamika nominalna r/r płacy minimalnej i LPI, dostępne kraje OECD, 2000-2010 
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Źródło: OECD Statistics, dane dla krajów z ustawowym uregulowaniem płacy minimalnej  

 

Wyniki te zdają się wskazywać, iż podnoszenie dochodów osób najuboższych zachodzi wówczas, gdy rośnie 

efektywny popyt na pracę o niskich kwalifikacjach lub dzięki wykorzystaniu instrumentów redystrybucyjnych. 

Podnoszenie płacy minimalnej w krajach rozwiniętych nie skutkuje systematycznym wzrostem dochodów osób o 

niższym poziomie produktywności. 
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Ramka 5. Płaca minimalna a sytuacja materialna gospodarstw domowych. 

Płacę minimalną w Polsce otrzymuje ok. 4-5% ogółu zatrudnionych, tj. ok. 600 tys. osób (na podstawie 

sprawozdawczości MPiPS). W porównaniu z innymi krajami UE, jest to wynik „przeciętny”, nie odbiegając także od 

poziomów charakterystycznych dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej (najbardziej aktualne dane Eurostat 

obejmują rok 2005). Dane z Badania Budżetów Gospodarstw Domowych GUS za 2009 rok wskazują, że zarobki na 

poziomie zbliżonym lub niższym od płacy minimalnej dotyczą ok. 1% gospodarstw domowych. Czym 

charakteryzują się te gospodarstwa? 

W ok. 60% przypadków płaca minimalna występuje w gospodarstwach, w których głównym źródłem utrzymania 

jest praca najemna, Wykres R5.1. Choć relatywnie nadreprezentowane są w tej populacji gospodarstwa 

utrzymujące się w głównym stopniu ze świadczeń, rent lub emerytur lub innych niezarobkowych źródeł dochodu, 

przeważająca część gospodarstw, w których choć jeden członek otrzymuje wynagrodzenie minimalne lub niższe, to 

rodziny osób pracujących, a nie beneficjentów pomocy społecznej lub systemu rentowo-emerytalnego. 

Wykres R5.1. Jakie jest główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego? 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 2009. Lewy wykres to udział poszczególnych kategorii głównego  

źródła utrzymania w populacji gospodarstw, w których choć jeden członek otrzymuje płacę minimalną. Prawy górny  

wykres to udział tego typu gospodarstw w populacji ogółem wg tych samych kategorii. Prawy dolny wykres  

przedstawia nad- lub niedoreprezentację tego typu gospodarstw domowych na tle populacji ogółem.  

 

Czy są to gospodarstwa uboższe niż pozostałe? W subiektywnej ocenie, aż 66% gospodarstw, których choć jeden 

członek otrzymuje płacę minimalną lub niższą, ich sytuacja materialna jest przeciętna (53%) lub raczej dobra 

(13%), Wykres R5.2. Choć gospodarstwa deklarujące, że ich sytuacja materialna jest zła lub bardzo zła są w tej 

populacji nadreprezentowane, zdecydowana większość gospodarstw wydaje się oceniać korzystnie swój status 

dochodowy. Na nieco inne wnioski wskazuje analiza z wykorzystaniem bardziej „obiektywnej” miary statusu 

materialnego. Ankietowani pytani o to, czy dochody pozwalają na „wiązanie końca z końcem” w ponad 63% 

przypadków deklarują, że sprawia im to trudność, Wykres R5.3. Zaledwie 20% gospodarstw, w których przychody 

z pracy najemnej członka są zbliżone do poziomu płacy minimalnej deklaruje, że „wiązanie końca z końcem” nie 

stanowi dla nich kłopotu. W przypadku aż 17% stanowi to „wielką trudność”. Porównanie tych dwóch zestawień 

wskazuje, że choć analizowana grupa ankietowanych ocenia swoją sytuację za przeciętną, ta „przeciętność” wiąże 

się ze znaczącymi trudnościami w sfinansowaniu bieżących potrzeb gospodarstwa domowego.  
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Wykres R5.2. Jak gospodarstwo ocenia swoją sytuację materialną? 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 2009. Konstrukcja jak przy Wykresie R5.1  

 

Wykres R5.3. Czy dochody pozwalają na wiązanie końca z końcem? 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BBGD 2009. Konstrukcja jak przy Wykresie R5.1  
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Ramka 6. Jaki jest potencjalny wpływ wzrostu płacy minimalnej na wzrost wynagrodzeń? 

Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia może wpływać na wzrost wynagrodzeń zarówno poprzez bodźce 
ekonomiczne (zmiana pozycji negocjacyjnej najmniej zarabiających pracowników), jak też czysto statystyczne 
zmiany wynikające ze zmian rozkładu wynagrodzeń. Jakie są skutki wzrostu płacy minimalnej dla dynamiki 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce?  

Choć odsetek pracowników otrzymujących płacę minimalną w Polsce jest niewielki (ok. 4-5% liczby zatrudnionych 
ogółem), podnoszenie płacy minimalnej szybsze niż płacy średniej z przyczyn czysto statystycznych ma wpływ na 
przyśpieszenie dynamiki wynagrodzeń w gospodarce. Teoretycznie można sformułować wachlarz dostosowań po 
stronie pracodawców, sięgający od redukcji zatrudnienia w odniesieniu do pracowników nią objętych aż po 
systematyczne podniesienie całej siatki wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Analiza symulacyjna wskazuje, że 
podwyżki płacy nominalnej wyraźnie wyższe od średniego wzrostu wynagrodzeń mają istotny wpływ na 
podniesienie tempa wzrostu płac w całej gospodarce.  

Charakter dostosowań przedsiębiorstw w reakcji na zmianę płacy minimalnej może być także odmienny w 
zależności od sytuacji panującej na rynku pracy. W okresie silnych napięć na rynku pracy (w okresie tzw. rynku 
pracownika), wzrost wynagrodzeń jest bardziej prawdopodobny, podczas gdy w przypadku słabnącego popytu na 
pracę, rola dostosowania po stronie liczby osób zatrudnionych może być  bardziej znacząca. W niniejszej symulacji 
rozważono trzy możliwe scenariusze: 

(1) Przesuniecie płac wszystkich pracowników zarabiających poniżej nowego minimum do nowej płacy 
minimalnej. W tym wariancie podniesienie płacy minimalnej nie prowadzi do redukcji zatrudnienia, a jedynie 
podnosi wynagrodzenia pracowników, ale tylko tych, których obejmuje zasięg płacy minimalnej. [wariant płacowy]. 

(2) Utrzymanie niezmienionego funduszu płac w odniesieniu do pracowników o najniższych zarobkach, co jest 
tożsame ze zwolnieniem części pracowników objętych podwyższoną płacą minimalną [wariant zatrudnieniowy]. 

(3) Przesunięcie wynagrodzeń większości pracowników o stałą wartość o jaką wzrasta płaca minimalna. Wariant 
ten bierze pod uwagę, że zróżnicowanie płac jest czynnikiem motywującym, a w związku z tym wyższe 
wynagrodzenia osób zarabiających minimum będą musiały wpłynąć na wzrost wynagrodzeń osób zarabiających 
nieco więcej, ale których praca w danej firmie jest symbolicznie wyżej wynagradzana. W symulacji założono, że 
efekt ten wygasa dla płac powyżej 2/3 średniej [wariant utrzymania różnic wynagrodzeń] 

Efektem wyższego o 1pp. wzrostu płacy minimalnej ponad wynagrodzenia w całej gospodarce jest przyśpieszenie 
wzrostu płac od 0,02pp. do 0,1pp. w zależności od scenariusza dostosowań, Wykres R6.1. Wariant zakładający 
przesunięcie siatki płac osób o najmniejszych zarobkach jako reakcję na wzrost płacy minimalnej skutkuje 
najsilniejszym dostosowaniem przeciętnych płac, natomiast dostosowanie wynagrodzeń przeciętnych jest 
najsłabsze w wariancie zakładającym jedynie kompresję płac poniżej nowego minimum. Elastyczność uzyskana z 
wariantu zatrudnieniowego kształtuje się pomiędzy wcześniej opisanymi, choć należy mieć na uwadze, że 
dodatkowa konsekwencja tego scenariusza dostosowawczego jest obniżenie się zatrudnienia osób najniżej 
opłacanych. Stosując powyższe oszacowania można ocenić, że wzrost płacy minimalnej w 2009 r. przyczynił się do 
wzrostu wynagrodzeń w całej gospodarce o ok. 0,2-0,9 pp.  

Wykres R6.1. Wyniki symulacji -  skutek wzrostu płacy minimalnej powyżej przeciętnej dynamiki płac w gospodarce 
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Uwaga: W porównaniu z rokiem 2008, płaca minimalna została podniesiona o 13% od 1 stycznia 2009r.  
Wzrost wynagrodzeń w gospodarce w 2009 roku wyniósł 5,2% r/r. Przy zachowaniu niezmienionej struktury  
wynagrodzeń między październikiem 2008 a styczniem 2009, wzrost płacy minimalnej zwiększał ex ante zasięg  
pracowników ją otrzymujących z ok. 5% zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 9 pracowników  
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do aż ok. 8% zatrudnionych w tych podmiotach.   

 
Dane i metoda 

Analizy oparte są na danych z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS, które jest najdokładniejszym dostępnym 
źródłem danych opisujących charakterystyki osób pracujących na poziomie firmy (jego jedynym mankamentem 
jest brak informacji o płacach w firmach zatrudniających mniej niż 9 osób). Symulacje zmian rozkładu płac zostały 
przeprowadzone przy założeniu, że relatywna struktura wynagrodzeń w gospodarce w stosunku do średniej nie 
zmienia się istotnie w horyzoncie zmian płacy minimalnej (tj. np. z roku na rok). Założenie to pozwala analizę 
ograniczyć jedynie do przyśpieszania wzrostu wynagrodzeń jedynie ze względu na wzrosty płacy minimalnej 
wyższe niż przeciętnie w gospodarce (de facto na potrzeby symulacji przyjęto, że dynamika płac przeciętnych 
równe lub niższe od tempa wzrostu płacy minimalnej nie prowadzi do zmian rozkładu płac). 

 

Wykres R6.2. Rozkład wynagrodzeń zatrudnionych na pełny etat w BSW 2008 - histogram (w relacji do 
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) 
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V. RYNEK PRACY W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW  

 

Dostępne dane wskazują na pogorszenie się 

sytuacji na rynku pracy w większości krajów UE na 

skutek malejącego popytu na pracę. W 2q2011 w 

większości krajów zanotowano wzrost ULC, a także 

stopy bezrobocia. 

W 2q2011 zatrudnienie w skali całej UE wzrosło 

kw/kw  o 0,2 % (wobec  dynamiki na poziomie  0,1% 

kw/kw w 1q2011). Dynamika zatrudnienia r/r uległa 

nieznacznemu obniżeniu i wyniosła 0,3% r/r (wobec 

0,4% r/r w 1q2011). Dalsze wzrosty zatrudnienia 

odnotowano w usługach. Zwiększeniu uległo również 

zatrudnienie w przemyśle. Natomiast spadki 

zatrudnienia odnotowano w budownictwie i sektorze 

publicznym.  

Stopa bezrobocia w UE (definiowana analogicznie do 

BAEL) wzrosła w październiku 2011  kolejny miesiąc 

z rzędu do 9,8% (wobec 9,7% we wrześniu 2011) 

przy czym największy wpływ na wzrost miało 

zwiększenie się bezrobocia wśród kobiet. Wciąż 

najbardziej dotkliwym społecznie problemem 

związanym z bezrobociem pozostaje bardzo wysokie 

i rosnące bezrobocie wśród osób młodych (15-24 

lata), które w październiku 2011 wynosiło w UE 

22,0%, (wobec 21,8% we wrześniu 2011). Do krajów 

o rekordowo wysokim bezrobociu wśród osób 

młodych zaliczyć można Hiszpanię, Portugalię, 

Irlandię i Słowację.  

Wykres nr 21  

Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych 

krajach 
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Źródło: Eurostat. 

Kilka czynników wskazuje na oznaki pogorszenia  

sytuacji na rynku pracy w skali całej UE w 3q2011. 

Dalszemu obniżeniu uległa dynamika liczby godzin 

pracy przepracowanych przez pracowników agencji 

pracy tymczasowej - w całej UE wzrost ten wyniósł w 

sierpniu 2011 4,7% r/r (wobec 13,0% r/r w maju 

2011 i 18,1% r/r w kwietniu 2011).  Pogorszeniu 

uległy oczekiwania dotyczące zatrudnienia w 

większości sektorów przy czym najniższe pozostają 

one wciąż w budownictwie. Obniżeniu uległa 

również dynamika zatrudnienia za pośrednictwem 

Internetu w UE (do 14% r/r w październiku wobec 

21% r/r w sierpniu 2011).  

W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia uległa 

zmniejszeniu do 8,6% w październiku 2011 

częściowo na skutek zwiększonych odpływów z 

bezrobocia do nieaktywności.  

W krajach naszego regionu zauważalny jest dalszy 

spadek stopy bezrobocia w Niemczech oraz na 

Węgrzech. W krajach nadbałtyckich bezrobocie 

uległo dalszemu obniżeniu choć wciąż utrzymuje się 

na bardzo wysokim poziomie. 

Na Słowacji utrzymuje się wciąż wysokie bezrobocie, 

zwłaszcza wśród osób w wieku 15-24 lata. Najniższe 

bezrobocie w Europie Środkowej występuje 

natomiast w Czechach. (Wykres nr 21). Na tle krajów 

UE Polska cechuje się nadal dodatnią lecz malejącą 

dynamiką zatrudnienia (0,4% r/r w 3q2011 wobec 

1,0% r/r w 2q2001) oraz wciąż stosunkowo niską 

choć rosnącą stopą bezrobocia (9,9% w październiku 

2011). Jednocześnie relacja stopy bezrobocia wśród 

osób młodych w Polsce (27,2% w październiku 

2011) do stopy bezrobocia ogółem wrosła i odbiega 

znacząco od przeciętnej relacji tych stóp w krajach 

UE.  

Wykres nr 22  

Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej gospodarki  

(r/r, odsezonowany i skorygowany o liczbę dni pracy) 
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W 2q2011 nastąpił dalszy wzrost dynamiki kosztów 

pracy w sferze rynkowej w większości krajów UE. Ich 

przeciętna dynamika wzrosła w UE do 3,4% r/r 
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(wobec 2,2% r/r w 1q2011). W Polsce dynamika 

kosztów pracy wzrosła w 1q2011 do 4,6% r/r 

(wobec 3,5% w 1q2011). 

W dalszym ciągu utrzymują się duże różnice 

pomiędzy poszczególnymi krajami członkowskimi 

UE. Z jednej strony niektóre kraje cechują się 

dodatnią dynamiką zatrudnienia oraz stosunkowo 

niską stopą bezrobocia (Austria, Holandia i Belgia). Z 

drugiej strony część krajów członkowskich 

charakteryzuje się nadal silnymi spadkami 

zatrudnienia oraz rekordowo wysokimi stopami 

bezrobocia (Hiszpania, Irlandia, Grecja).  W dalszym 

ciągu następował spadek stopy bezrobocia w 

Niemczech (do 5,5% w październiku 2011). 

 

Kraje regionu Europy Śr.-Wsch. (Czechy, Estonia, 

Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry) różnią się pod 

względem sytuacji na rynku pracy od krajów „starej” 

Uniis. Wciąż wysokie bezrobocie obserwowane jest w 

krajach nadbałtyckich ale następuje dalsza stopniowa 

poprawa w tych krajach. W Estonii nastąpił spadek 

bezrobocia od września 2010 o 4,8 pp. do 11,3% we 

wrześniu 2011. Jednocześnie dynamika zatrudnienia 

w tym kraju kolejny kwartał z rzędu była dodatnia i 

w tendencji rosnąca (7,7% w 2q2011). Na Łotwie 

nastąpił spadek stopy bezrobocia o 3,2 pp. od 

września 2010 do 16,1% we wrześniu 2011, a 

dynamika zatrudnienia wzrosła do 3,6% r/r w 

2q2011. Na Litwie stopa bezrobocia spadła z 18,3% 

we wrześniu 2011 do 15,0% we wrześniu 2011 a 

dynamika zatrudnienia była w tym kraju drugi 

kwartał z rzędu dodatnia i wyniosła 4,3% r/r w 

2q2011. 

 

OPRACOWANIE: APROBOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: 

 

Stanisław Cichocki, Katarzyna Saczuk, 

Paweł Strzelecki, Joanna Tyrowicz, Robert 

Wyszyński,   tel, 2382 

 

Dyr. Michał Gradzewicz 

 

Dyr. Jacek Kotłowski 

 …………………………… 
(Pieczęć i podpis dyrektora biura IE  

lub jego zastępcy) 

…,,……………………… 
(Pieczęć i podpis dyrektora  

lub zastępcy dyrektora IE) 



 

24/26 

ANEKS: TERMINY I DEFINICJE 

Ze względu na złożoność i wieloaspektowość oraz charakter zjawisk analizowanych w ramach rynku pracy, w 
statystyce wykorzystuje się różne źródła danych, m.in. sprawozdawczość przedsiębiorstw, badania ankietowe czy 
dane z urzędów pracy. Niestety, relatywnie często zdarza się, że różne zmienne, pochodzących z różnych źródeł, 
mają takie same nazwy, np. samych podstawowych kategorii osób pracujących można wskazać kilka. Ponadto, 
każde źródło, ze względu na sposób gromadzenia danych pokazuje tylko fragment interesującego zjawiska. 
Najczęściej nie można wskazać jednego, najlepszego, szeregu czy źródła danych; dla uzyskania pełnego obrazu 
konieczne jest połączenie informacji z różnych zbiorów. W odpowiednich sekcjach zestawiane są różne dane ze 
wskazaniem źródeł wskazując, wszędzie gdzie to możliwe, źródła danych. Poniżej zestawiono najważniejsze 
informacje o danych wykorzystanych w poszczególnych sekcjach. 

Dynamiki roczne oraz dynamiki kwartalne szacowane są zawsze na danych odsezonowanych. Odsezonowanie 
przeprowadzane jest metodą TRAMO/Seats z uwzględnieniem liczby dni pracujących.  

Kontrybucje do zmian szacowane są jako iloczyn udziału danej grupy/zmiennej w populacji w danym kwartale oraz 
dynamiki (kwartalnej lub rocznej) dla tej grupy/zmiennej.  

tititi xaKontrybucj ,,,   

I. PRACUJĄCY I POPYT NA PRACĘ 

Pracujący wg BAEL – liczba pracujących na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności. Pracujący w 
badaniu to osoba, która w tygodniu poprzedzającym badanie przynajmniej 1 godzinę 
wykonywała pracę przynoszącą zarobek, miała pracę lecz jej nie wykonywała ze względu na 
urlop, chorobę itp., lub pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodarczej. 
Badanie obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej mieszkające w gospodarstwach domowych 
przebywające w kraju, lub nieobecne nie dłużej niż 3 miesiące. Dane kwartalne. 

Pracujący w GN – liczba pracujących w gospodarce narodowej poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnictwie i 
jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodowej oraz 
bezpieczeństwa publicznego. Badanie obejmuje osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy, prowadzących działalność gospodarczą łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, 
wykonujących pracę nakładczą, agentów i zatrudniane przez nich osoby oraz członków 
rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Dane kwartalne; stan na koniec okresu 
sprawozdawczego.  

Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (SP) – liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw ograniczonym do 
podmiotów zatrudniających powyżej 9 osób. Sektor przedsiębiorstw tworzą podmioty 
których podstawową działalnością jest wytwarzanie wyrobów i usług niefinansowych. Mogą 
to być osoby prawne, jednostki organizacyjne mniemające osobowości prawnej oraz osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z liczbą pracujących powyżej 9 osób, z 
wyłączeniem rolnictwa. Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalności 
naukowej, edukacji, administracji publicznej i obrony narodowej oraz opieki zdrowotnej. 

Samozatrudnieni (pracujący na własny rachunek) – osoby prowadzące działalność gospodarczą lub właściciele 
indywidualnych gospodarstw rolnych, czerpiących dochód z pracy w gospodarstwie. Dane 
na podstawie BAEL. 

Wskaźnik rynku pracy (BIEC) – wskaźnik wyprzedzający dla wielkości bezrobocia przygotowywany przez Biuro 
Inwestycji i Cykli ekonomicznych.  

W przeciwieństwie do danych BAEL, dane GUS opisujące liczbę zatrudnionych oraz pracujących w sektorze 
przedsiębiorstw (SP), jak również w gospodarce narodowej (GN) dotyczą wyłącznie podmiotów zatrudniających 
powyżej 9 osób tj. bez mikro-podmiotów. Ponadto wyłączają rolników indywidualnych oraz pracujących w 
jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 
Wg BAEL pracującym jest każda osoba, która w ostatnim tygodniu (licząc od daty wywiadu) przepracowała 
przynajmniej 1 godzinę, zaś wg GN oraz w SP liczba pracujących przeliczana jest na pełne etaty.  
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II. PODAŻ PRACY I BEZROBOCIE 

Bezrobotni wg BAEL – osoby w wieku 15 lat i więcej nie pracujące w poprzednim tygodniu, ale aktywnie 
poszukujące pracy i będące w stanie ją podjąć. Do bezrobotnych nie zalicza się kształcących 
się w systemie szkolnictwa w trybie dziennym. Dane kwartalne. 

Bezrobotni zarejestrowani – liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne w Urzędach Pracy. Dane miesięczne; 
stan na koniec miesiąca. 

Aktywni zawodowo (podaż pracy) – pracujący wg BAEL oraz bezrobotni wg BAEL łącznie. Dane kwartalne. 

Stopa bezrobocia wg BAEL – udział bezrobotnych wg BAEL w aktywnych zawodowo. Dane kwartalne. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego – udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej 
zawodowo.  Cywilna ludność aktywna zawodowo to, prawdopodobnie, łącznie bezrobotni 
zarejestrowani oraz pracujący na podstawie sprawozdawczości przedsiębiorstw. Dane 
miesięczne. 

Populacja BAEL (populacja ogółem) – populacja osób w wieku 15 lat i więcej będących członkami gospodarstw 
domowych, przebywających w gospodarstwach w Polsce lub nieobecnych nie dłużej niż 3 
miesiące. W praktyce jest to populacja Polski, pomniejszona o dzieci oraz osoby 
zamieszkujące w gospodarstwach zbiorowych (hotele pracownicze, internaty, siły zbrojne, 
itp.) lub w systemie skoszarowanym oraz osoby przebywające za granicą dłużej niż 3 
miesiące. Dane kwartalne. 

Aktywność zawodowa (współczynnik aktywności zawodowej) – udział aktywnych zawodowo w populacji BAEL. 
Dane kwartalne. 

Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących wg BAEL w populacji BAEL. 

 

III. PRZEPŁYWY NA RYNKU PRACY I DOPASOWANIA STRUKTURALNE  

Dane o kwartalnych przepływach na rynku pracy pochodzą z BAEL. Przepływy pomiędzy stanami na rynku pracy 
oparte są na obserwacjach statusu na rynku pracy tych samych osób w dwóch kolejnych kwartałach. Osoby, które 
w kwartale poprzednim pracowały, a w bieżącym były bezrobotne doświadczyły przepływu z zatrudnienia do 
bezrobocia (E->U). Analogicznie, osoby, które w kwartale poprzednim były bezrobotne, a w bieżącym pracowały 
doświadczyły przepływu z bezrobocia do zatrudnienia (U->E). Ze względu na metodologię (brak wag 
analitycznych) oraz wykruszanie się panelu, dane te odbiegają od danych makro reprezentatywnych dla całej 
populacji Dla zachowania spójności danych o przepływach pochodzących z obserwacji tych samych osób w dwóch 
kolejnych kwartałach w ankiecie BAEL z publikowanymi przez GUS danymi zagregowanymi, w których wyniki są 
ważone, użyty został algorytm iteracyjny (Iterative Proportional Fitting). 

 

IV. WYNAGRODZENIA I KOSZTY PRACY 

Przeciętne wynagrodzenia w GN – przeciętne miesięczne wynagrodzenia nominalne brutto przypadające na 
jednego zatrudnionego (tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu 
na pełnozatrudnionych) w gospodarce narodowej, Dane kwartalne. 

Przeciętne wynagrodzenia w SP – przeciętne wynagrodzenia nominalne brutto przypadające na jednego 
zatrudnionego (tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełnozatrudnionych) w sektorze przedsiębiorstw. Dane miesięczne. 

Dynamika wynagrodzeń w GN w ujęciu realnym – iloraz wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w GN oraz 
kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dane kwartalne. 

Dynamika wynagrodzeń w SP w ujęciu realnym – iloraz wskaźnika przeciętnego wynagrodzenia w SP oraz 
miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dane miesięczne. 

ULC (pracujący BAEL; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę 
produktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn pracujących wg BAEL oraz przeciętnego 
wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartalne. 
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ULC (zatrudnieni GN; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę 
produktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w GN oraz przeciętnego 
wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w całej gospodarce. Koszty 
pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w GN oraz przeciętnego wynagrodzenia w GN. 
Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto. Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) – przemysł – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w przemyśle. Koszty 
pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w przemyśle (dane spójne z zatrudnieniem w 
GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w przemyśle (dane spójne z GN). Wolumen produkcji 
na podstawie wartości dodanej brutto w przemyśle. Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) – budownictwo – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w 
budownictwie. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w budownictwie (dane 
spójne z zatrudnieniem w GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w budownictwie (dane 
spójne z GN). Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto w budownictwie. 
Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) – usługi rynkowe – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w usługach 
rynkowych. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w usługach rynkowych 
(dane spójne z zatrudnieniem w GN) oraz przeciętnego wynagrodzenia w usługach 
rynkowych (dane spójne z GN). Wolumen produkcji na podstawie wartości dodanej brutto 
w usługach rynkowych. Dane kwartalne. 

 

V. PROGNOZY I ICH WERYFIKACJA 

Wszystkie prognozy w tej sekcji pochodzą z projekcji inflacji przygotowywanych za pomocą modelu NECMOD przez 
Biuro Prognoz i Projekcji w Instytucie Ekonomicznym NBP. Z prognozami zestawiane są adekwatnie korygowane 
dane bieżące. Gdy mowa o płacach, odnosi się to do wynagrodzeń w GN. Pracujący to liczba pracujących wg BAEL 
(szereg korygowany – uspójniany w czasie, aby uwzględnić kilkakrotnie wprowadzane zmiany metodologii BAEL). 
Pracujący poza rolnictwem to pracujący wg BAEL bez pracujących w rolnictwie indywidualnym (szereg 
korygowany i uspójniany w czasie przez NBP, aby uwzględnić kilkakrotnie wprowadzane zmiany metodologii 
BAEL). 

Gdy mowa o stopie bezrobocia, odnosi się ona do definicji na podstawie BAEL. 

ULC gospodarka oraz ULC poza rolnictwem określają dynamikę kosztów pracy przypadających na jednostkę 
produktu oraz dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu w gospodarce poza rolnictwem 
indywidualnym. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn pracujących wg BAEL oraz pracujących wg BAEL bez 
pracujących w rolnictwie indywidualnym (szeregi korygowane j.w.). Przeciętne wynagrodzenie na podstawie 
danych z GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB.  

VI. POLSKA NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW 

Zharmonizowana stopa bezrobocia – Dane miesięczne zharmonizowanej stopy bezrobocia używanej w 
porównaniach międzynarodowych oparte są na odsezonowanych danych kwartalnych 
krajowych badań wg Labour Force Survey (LFS; polskim odpowiednikiem LFS jest BAEL). 
Podstawą oszacowania jest LFS; dane są jednak korygowane aby były w pełni spójne w 
czasie (oryginalne dane nie są, ze względu na wprowadzane dość liczne zmiany w LFS w 
kolejnych latach). Dane rejestrowe wykorzystywane są pomocniczo do uzyskania 
miesięcznych dynamik stopy bezrobocia pochodzącej z LFS. Dane miesięczne, 
porównywalne między krajami. Jeśli ukazujące się z opóźnieniem dane LFS wskazują na 
tendencje odmienne od danych rejestrowych, EUROSTAT rewiduje publikację.. 

Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej gospodarki – indeks całkowitych kosztów pracy ponoszonych przez 
pracodawców (zawierający zarówno koszty płacowe, jak i pozapłacowe, ale bez kosztów 
rekrutacji i zwalniania) w przeliczeniu na godzinę pracy. Dotyczy sfery rynkowej gospodarki 
(ang. Business Economy) tj. wszystkich gałęzie gospodarki oprócz rolnictwa, łowiectwa, 
leśnictwa, ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (wg NACE Rev. 2). Dane 
kwartalne, odsezonowane, skorygowane o efekty kalendarzowe. 


