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Streszczenie 

 Dane BAEL za 1q2012 wskazują na kontynuację 
niewielkiego wzrostu liczby pracujących, co było 
efektem rosnącego zatrudnienia w usługach, 
natomiast w sektorze przemysłowym liczba 
pracujących zmniejszała się.  Praktycznie cały 
wzrost liczby pracujących wynikał jednak ze 
wzrostu kontraktów na czas określony, co może 
odzwierciedlać dużą niepewność odnośnie do 
koniunktury w polskiej gospodarce w najbliższym 
czasie.  

 Analiza przepływów na rynku pracy w 1q2012  
wskazuje na niewielki wzrost 
prawdopodobieństwa znalezienia pracy oraz 
spadek ryzyka utraty zatrudnienia. Nie wzrosła 
jednak liczba nowych ofert pracy, a wzrost 
przeciętnej liczby przepracowanych godzin 
sugeruje, że firmy preferują intensywne 
dostosowania, a w mniejszym stopniu tworzenie 
nowych miejsc pracy.  

 Odnotowano dalszy wzrost stopy bezrobocia, który 
utrzymał się pomimo wzrostu odpływów z 
bezrobocia do zatrudnienia. Wynikało to przede 
wszystkim z kontynuacji wzrostu podaży pracy. 
Przepływy pomiędzy aktywnością a 
nieaktywnością zawodową pozostały na stabilnych 
poziomach, a większość osób pojawiających się na 
rynku pracy trafiała do bezrobocia. 

 Choć wzrost współczynnika aktywności zawodowej 
dotyczył tylko osób w wieku 45-59/64 lata oraz 
najmłodszych uczestników rynku pracy, to w 
konsekwencji wzrosła aktywność zawodowa w 
całej populacji.  

 Tempo wzrostu płac w gospodarce w 1q2012 
zwiększyło się do 5,2% r/r (4,3% r/r w 4q2011). 
Obserwowane przyśpieszenie wynikało głównie ze 
wzrostu dynamiki w sektorze publicznym w 
stosunku do 4q2011, kiedy tempo wzrostu płac w 
tym sektorze było bardzo niskie. Prawdopodobnie 
wiązało się też ze zwiększeniem w styczniu b.r. 
wypłat nagród, planowanych pierwotnie na kolejne 
kwartały, w celu uniknięcia konieczności 
odprowadzania podwyższonej składki rentowej. 

 W ujęciu rocznym, pomimo wyższego tempa 
wzrostu wynagrodzeń, dynamika nominalnych 
jednostkowych kosztów pracy w gospodarce 
narodowej nie uległa istotnym zmianom w 1q2012 
ze względu na niewielki spadek dynamiki 
wydajności. 
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I. PRACUJĄCY I POPYT NA PRACĘ 

 
Pracujący 

Dane BAEL za 1q2012 wskazują na pewne 

złagodzenie negatywnych tendencji 

obserwowanych w 2011 r., przy braku oznak 

znaczącego ożywienia po stronie popytu na pracę i 

utrzymującej się niepewności co do przyszłego 

rozwoju. Do wzrostu liczby pracujących w 

porównaniu z poprzednim kwartałem przyczyniła 

się wyższa dynamika liczby pracujących w 

sektorze usługowym, przy spadkach w przemyśle. 

Zwiększenie zatrudnienia ogółem wynikało 

głównie ze wzrostu liczby pracujących najemnie i 

prawie wyłącznie dzięki większej liczbie 

kontraktów na czas określony.  

 

Zgodnie z wynikami BAEL liczba pracujących w 

gospodarce narodowej rosła w 1q2012 w tempie 

0,6% r/r (sa), tj. o ok. 0,2 pp. wolniej niż w 

poprzednim kwartale. W ujęciu kw/kw dynamika 

liczby pracujących pozostała wyraźnie dodatnia i 

wyniosła po odsezonowaniu 0,3% (Wykres nr 1). 

Liczba pracujących poza rolnictwem wzrosła w tym 

samym czasie o 1,0% r/r (sa). Nieco słabszym 

tempem wzrostu charakteryzowało się przeciętne 

zatrudnienie w gospodarce narodowej wg danych ze 

sprawozdawczości podmiotów o liczbie pracujących 

powyżej 9. W 1q2012 wzrosło o 0,2% r/r (sa) tj. o 

1,1 pp. wolniej niż w poprzednim okresie, zaś w 

ujęciu kwartalnym – mimo niewielkiego 

przyśpieszenia obserwowanego w SP – odnotowano 

spadek. Nieco wolniejsze tempo wzrostu 

zatrudnienia wg danych z gospodarki narodowej 

(powyżej 9 pracujących) w porównaniu z danymi 

BAEL sugeruje niższą dynamikę zatrudnienia w 

większych podmiotach aniżeli w sektorze MŚP, co 

potwierdzają również wyniki Szybkiego Monitoringu 

NBP1. Z kolei wyraźnie szybszy wzrost zatrudnienia 

w SP2 względem danych z całej gospodarki 

                                                 

1 „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 
2012 oraz prognozy koniunktury na II kw. 2012”, NBP, 
kwiecień 2012 r. 
2 Liczba pracujących w SP zwiększyła się po 
odsezonowaniu o 0,7% r/r (0,3% kw/kw), wobec 2,6% r/r 
(0,1% kw/kw) w 4q2011. Poziom przeciętnego 
zatrudnienia w SP wzrósł zaś o 0,6% r/r (sa, 0,5% kw/kw), 
wobec 2,6% r/r (bez zmian kw/kw) w 4q2011. Dynamiki 
kw/kw za 1q2012 zawierają w przypadku danych dla SP 

 

odzwierciedla wyższą dynamiką zatrudnienia w 

sferze rynkowej aniżeli w tzw. sektorach 

„nierynkowych” (m.in. administracji publicznej, 

edukacji, ochronie zdrowia).  

Z jednej strony dane za ostatnie dwa kwartały 

sugerują złagodzenie wcześniejszych negatywnych 

tendencji. Z drugiej strony, w zestawieniu z nieco 

słabszymi danymi z SP za kwiecień b.r., zdają się 

potwierdzać wyniki marcowej projekcji NECMOD, 

wskazujące na zerowe tempo wzrostu zatrudnienia 

w 2012 r. oraz ujemną dynamikę w roku 2013. 

 

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) 

 

 

                                                                              

efekt corocznej wymiany próby przez GUS, który może 
nieznacznie podwyższać wyliczoną dynamikę zatrudnienia 
w stosunku do faktycznej. 
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Do wzrostu r/r liczby pracujących BAEL w 1q2012 

przyczyniło się (Wykres nr 2), przede wszystkim 

utrzymanie dynamiki zatrudnienia najemnego na 

poziomie zbliżonym do poprzedniego kwartału 

(1,0% r/r sa wobec 1,2% r/r w 4q2011). Wyraźnie 

wolniej rosła natomiast liczba pracujących na własny 

rachunek poza rolnictwem indywidualnym (0,5% r/r 

sa wobec 1,7% r/r w 4q2011). Spadki odnotowano 

wśród pomagających członków rodzin (-3,9% r/r sa 

wobec -2,6% r/r w 4q2011). W kolejnych kwartałach 

2012 r. na dynamikę liczby osób pracujących na 

własny rachunek będzie najprawdopodobniej 

negatywnie oddziaływać ograniczona dostępność 

środków z Funduszu Pracy, przeznaczonych na 

wsparcie bezrobotnych w podejmowaniu przez nich 

działalności gospodarczej3.  

Wykres nr 2  

Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracujących wg 

wybranych kategorii zatrudnienia do zmian dynamiki 

liczby pracujących BAEL ogółem 

 

Odsezonowane dane BAEL w podziale na 

podstawowe sektory wskazują, że odnotowany w 

1q2012 wzrost liczby pracujących należy przypisać 

głównie sektorowi usługowemu (1,3% r/r wobec 

0,8% r/r w 4q2011). W sektorze przemysłowym 

liczba pracujących nie zmieniła się w stosunku do 

ubiegłego roku, zaś w rolnictwie obniżyła się o 1,6% 

(sa). W ujęciu kwartalnym zarówno w sektorze 

przemysłowym4, jak i w rolnictwie (Wykres nr 3) 

                                                 

3 Projekt ustawy budżetowej na 2012 r. przewiduje 
wprawdzie niewielkie zwiększenie środków na aktywne 
formy przeciwdziałaniu bezrobociu do 3,4 mld zł, tj. o 
200 mln zł więcej w stosunku do poprzedniego roku. Jest to 
jednak kwota nadal o blisko 50% niższa niż w 2010 r. (Zob. 
Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 z 27 stycznia 
2012 r.) 
4 Sektor przemysłowy w BAEL zawiera przemysł (tj. 
przetwórstwo przemysłowe, górnictwo, zaopatrywanie w 
energię elektryczną, gaz i wodę) oraz budownictwo. 

poziom zatrudnienia obniżył się odpowiednio o 0,7% 

oraz o 0,3% (sa). W samym sektorze przemysłowym 

wyjątek stanowiło budownictwo, w którym 

dynamika liczby pracujących po odsezonowaniu 

wprawdzie nieznacznie obniżyła się, ale pozostała 

dodatnia (wg danych ze sprawozdawczości 

podmiotów pow. 9). Utrzymane zostało 

dotychczasowe tempo wzrostu liczby pracujących w 

sektorze usługowym (0,4% kw/kw sa wobec 0,5% w 

4q2011). W rolnictwie kontynuowana była 

długookresowa tendencja spadkowa, po czasowej 

stabilizacji w latach 2010-2011. 

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) 

 

Różnice w zachowaniu zatrudnienia są konsekwencją 

zmian sytuacji ekonomicznej poszczególnych branż, 

ocenianej przy pomocy realnego tempa wzrostu 

Wartości Dodanej Brutto (WDB). Roczne tempo 

wzrostu WDB w budownictwie, mimo, że w trakcie 

roku obniżyło się, pozostaje nadal relatywnie 

wysokie, a w ostatnim kwartale znowu nieznacznie 

wzrosło (9,6% r/r wobec 7,0% r/r w 4q2011). 

Przekłada się to na utrzymującą się wysoką 

dynamikę zatrudnienia w tej branży, głównie w 

inżynierii lądowej i wodnej5. W usługach rynkowych 

podwyższeniu tempa wzrostu WDB (do 4,0% r/r 

wobec 1,5% r/r w 4q2011) towarzyszył wzrost 

rocznej dynamiki liczby pracujących o 0,5 pp. do 

poziomu 1,3% r/r (sa). Z kolei w przemyśle 

                                                 

5  Wg danych z SP zatrudnienie w tej sekcji budownictwa 
rosło w 1q2012 przeciętnie w tempie 7,8% r/r (w całym 
sektorze budowlanym 4,9%), zaś w całym 2011 r. 
zwiększyło się o 11,6% r/r (w budownictwie 6,4%). 
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stopniowe obniżanie tempa wzrostu WDB w okresie 

od początku 2010 r. systematycznie spowolniało 

proces odbudowywania zasobu pracy. W 

szczególności spadek dynamiki WDB w ostatnim 

kwartale (o ponad 3 pp.) przyczynił się do 

silniejszego negatywnego dostosowania po stronie 

zatrudnienia w tej części gospodarki, które w całym 

sektorze przemysłowym (w tym budownictwo) 

obniżyło się – po odsezonowaniu – o ok. 2 tys. osób w 

stosunku do analogicznego okresu ub. r. Wg danych 

ze sprawozdawczości podmiotów zatrudniających 

więcej niż 9 osób roczne tempo wzrostu liczby 

pracujących w przemyśle obniżyło się z 1,1% r/r (sa) 

w 4q2011 do -0,5% r/r (sa). Spadki potwierdzają 

również dane z SP. 

Tendencje w zakresie kształtowania się liczby 

pracujących oraz WDB w głównych sektorach 

gospodarki wiążą się ze specyfiką ról, jakie sektory te 

odgrywają w procesie kreacji zatrudnienia i 

wytwarzania produktu. Pro-zatrudnieniowy 

charakter wzrostu w usługach, przy utrzymywaniu 

się popytu wewnętrznego na relatywnie wysokim 

poziomie, przyczynia się praktycznie od początku 

spowolnienia gospodarczego w 2008 r. do stabilizacji 

zatrudnienia w całej gospodarce, pomimo 

pogorszenia prognoz dotyczących tego sektora w 

ostatnich kwartałach (zob. Oczekiwane zmiany 

zatrudnienia). Ze względu na pro-wydajnościowy 

charakter wzrostu w przemyśle zmiany sytuacji 

popytowej (szczególnie postrzegane jako nietrwałe) 

mogą przekładać się zdecydowanie wolniej na 

zmiany zatrudnienia w tym sektorze (Ramka 1, 

Raport o rynku pracy za IV kw. 2010). Względnie 

silną wahliwością, aczkolwiek odmiennym w 

stosunku do przemysłu wzorcem cykliczności, 

charakteryzuje się również budownictwo. W 

ostatnich kwartałach na relatywnie korzystny 

przebieg cyklu w sektorze budowlanym miały istotny 

wpływ inwestycje częściowo finansowane z funduszy 

unijnych, w szczególności realizowane z myślą o 

„Euro 2012” (wysoka dynamika zatrudnienia w 

sekcjach związanych z budową obiektów 

infrastrukturalnych). 

Od początku ubiegłego roku zarysowują się dwie 

odmienne tendencje w zakresie zmian zatrudnienia 

w sektorze publicznym i prywatnym, które wynikają 

w znacznej mierze z kontynuacji procesów 

prywatyzacyjnych6, jak również przemian 

                                                 

6 Planowane w ciągu najbliższych 2 lat działania 
prywatyzacyjne dotyczą głównie sektora energetycznego 
(PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) oraz finansowego 

 

instytucjonalnych. Podczas gdy w sektorze 

publicznym liczba pracujących (po odsezonowaniu) 

obniżyła się w ciągu pięciu ostatnich kwartałów o ok. 

165 tys. osób, w sektorze prywatnym przeważały 

wzrosty, w tym samym okresie o 333 tys. osób. W 

1q2012 dynamika liczby pracujących w sferze 

publicznej wyniosła -1,2% r/r (sa, 0,0% w ujęciu 

kw/kw), w sferze prywatnej zaś 1,3% r/r (sa, 

0,5% kw/kw). Tym samym systematycznie maleje 

udział sektora publicznego w zatrudnieniu ogółem 

(do 25,3% w 1q2012). 

 

Wykres nr 4  

Zatrudnienie w SP – zmiana % w stosunku do lutego 

każdego roku (sa)7 

 

Miesięczne szeregi dotyczące zatrudnienia w samym 

sektorze przedsiębiorstw (Wykres nr 4) sugerują 

dalsze spowolnienie procesu odbudowywania 

zasobów kadrowych przez przedsiębiorstwa. W 

szczególności wskazują na obniżenie rocznej 

dynamiki zatrudnienia po skokowym wzroście w 

styczniu br. związanym z wymianą próby badawczej 

przez GUS oraz niewielkich wahaniach w pierwszym 

kwartale b.r. Wg odsezonowanych danych za 

kwiecień b.r. przeciętne zatrudnienie w SP 

nieznacznie obniżyło się w stosunku do 

poprzedniego miesiąca.  

                                                                              

(m.in. PZU S.A. oraz PKO BP S.A.), ale także przetwórstwa 
przemysłowego oraz górnictwa (zob. „Plan prywatyzacji na 
lata 2012-2013”, Ministerstwo Skarbu Państwa, marzec 
2012 r.). 
7 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).  
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Popyt na pracę  

W 1q2012 pracodawcy najwyraźniej 

powstrzymywali się od podejmowania 

ważniejszych decyzji związanych ze zwiększeniem 

zapotrzebowania na pracowników, co przejawiało 

się utrzymującą się relatywnie niską dynamiką 

liczby ofert pracy. W maju b.r. odnotowany został 

wprawdzie niewielki wzrost liczby ofert 

zgłaszanych do urzędów pracy, jednak w tzw. 

„rynkowej” części popytu od początku roku 

obserwuje się łagodny trend spadkowy. 

Od początku 2011 r. popyt na pracę mierzony liczbą 

wakatów zgłaszanych do urzędów pracy zachowuje 

się stabilnie, choć po wyłączeniu z rachunku części 

subsydiowanej wykazuje słabą tendencję spadkową8. 

Na stopniowe ograniczanie popytu na pracę ze strony 

pracodawców wskazuje również Wskaźnik Rynku 

Pracy publikowany przez BIEC (por. Wykres nr 5) 

W maju b.r. – wg szacunków MPiPS – 

zaobserwowano niewielki wzrost liczby ofert pracy 

w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 5,3% m/m, 

sa wobec spadku o 9,0% w kwietniu b.r.). W ujęciu 

rocznym liczba ofert pracy spadła jednak o 3,9% r/r, 

sa (wobec 4,4% w kwietniu b.r.). 

Obserwowany w kwietniu b.r. spadek r/r liczby ofert 

pracy ogółem wynikał zarówno ze zmniejszenia 

liczby ofert pracy subsydiowanej (z 37,6 tys. do 

36,0 tys.), jak również pracy niesubsydiowanej (z 

40,8 tys. do 38,6 tys.). Po usunięciu sezonowości 

największy spadek w stosunku do poprzedniego 

miesiąca widoczny był jednak w liczbie oferowanych 

miejsc aktywizacji zawodowej (o 13,8% m/m sa). 

Przyczyną wyższej w ostatnich latach wahliwości 

części subsydiowanej w stosunku do 

niesubsydiowanej mogą być różnice występujące 

pomiędzy latami w sposobie rozdysponowania oraz 

wielkości środków Funduszu Pracy9.  

Liczba ofert niesubsydiowanych (tzw. „rynkowy” 

komponent popytu na pracę) obniżyła się wprawdzie 

jedynie o 3,7% m/m sa, jednak od początku 

ubiegłego roku wykazuje łagodną tendencję 

                                                 

8 Również dane pochodzące z Badania popytu na pracę GUS 
za cztery kwartały ub. r. wskazują na tendencję spadkową. 
Zgodnie z wynikami tego badania w 4q2011 liczby wolnych 
miejsc pracy zmalała o 22,8% r/r (zob. „Monitoring rynku 
pracy – Popyt na pracę w IV kw. 2011 r.”, GUS). 
9  Dla okresu od początku 2009 r. współczynnik zmienności 
liczby subsydiowanych ofert pracy jest ponad 3-krotnie 
wyższy niż w przypadku ofert niesubsydiowanych. 

spadkową. Świadczy to o utrzymującej się stagnacji w 

odbudowywaniu popytu na pracę ze strony 

pracodawców, choć analiza przepływów (zob. 

rozdział dot. przepływów) wskazuje na pewne 

symptomy poprawy sytuacji popytowej. 

 

Wykres nr 5  

Odwrotność Wskaźnika Rynku Pracy BIEC i liczba ofert 

w urzędach pracy oraz jej dynamiki miesięczne (sa) 

 

 

 

Wykorzystanie czynnika pracy w procesach 

produkcyjnych   

Zgodnie z wynikami Szybkiego Monitoringu NBP w 

1q2012 nastąpiło nieznaczne zwiększenie wskaźnika 

wykorzystania mocy produkcyjnych (o 0,7 pp. 

względem poprzedniego kwartału), pomimo 

wyraźnego obniżenia tempa wzrostu PKB (do 3,5% w 

1q2012 wobec 4,3% r/r w 4q2011). W ujęciu 

sektorowym wzrost wykorzystania mocy 

produkcyjnych nastąpił w budownictwie i 

przetwórstwie przemysłowym. Spadek 

wykorzystania mocy produkcyjnych odnotowano 

natomiast w pozostałych sekcjach przemysłowych 

oraz w usługach. 

Większemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych 

towarzyszyło nieco bardziej intensywne 

wykorzystanie czynnika pracy – przeciętna liczba 

godzin przepracowanych w tygodniu (Wykres nr 6) 
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wzrosła wg BAEL w 1q2012 o 0,1% r/r sa (wobec 

spadku o 0,3% w 4q2011). Natomiast dynamika 

łącznego przepracowanego czasu, uwzględniająca 

ponadto efekt wzrostu liczby pracujących, wyniosła 

0,7% r/r sa (wobec 0,5% r/r sa w 4q2011). 

 

Wykres nr 6  

Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych oraz 

odsetek pracujących na podstawie kontraktów 

krótkoterminowych i liczba godzin przepracowanych 

w tygodniu (sa) 

 

 

W 1q2012 po raz pierwszy od początku 2011 r.  

wzrosło znaczenie kontraktów zawieranych na czas 

określony. Ich roczna dynamika uległa zwiększeniu z 

-0,6% r/r sa w 4q2011 do 3,4% r/r sa w 1q2012. W 

przypadku umów na czas nieokreślony dynamika 

obniżyła się z 1,9% r/r sa w 4q2011 do niespełna 

0,1% r/r sa w 1q2012. Tego rodzaju zmiana może  

odzwierciedlać większą skłonność pracodawców do 

podpisywania z pracownikami umów czasowych w 

sytuacji utrzymującej się niepewności co do przyszłej 

sytuacji ekonomicznej. Może się do niej przyczyniać 

również  rosnący od 7 kwartałów udział sektora 

prywatnego w ogólnej liczbie pracujących, w którym 

kontrakty na stałe zawierane są zdecydowanie 

rzadziej niż w podmiotach publicznych. 

 

Oczekiwane zmiany zatrudnienia  

Zgodnie z wynikami ostatniego Badania 

koniunktury NBP10 oczekiwany w kolejnym 

kwartale wzrost popytu na wytwarzane produkty 

powinien przełożyć się tylko na nieznaczne 

zwiększenie zapotrzebowania przedsiębiorstw na 

nowych pracowników. 

Wskaźnik ilustrujący plany przedsiębiorstw 

dotyczące zatrudnienia w 1q2012 nieznacznie 

wzrósł, aczkolwiek pozostał ujemny (-1,1). Oznacza 

to, że w dalszym ciągu więcej jest podmiotów, które 

planują zmniejszać niż zwiększać zatrudnienie. 

Wskaźnik nadal utrzymuje się jednak powyżej swojej 

średniej długookresowej. 

Podobnie jak w poprzednim kwartale zwiększanie 

zatrudnienia w 2q2012 przewidywały firmy w 

bardzo dobrej sytuacji, oczekujące wzrostu produkcji, 

zamówień bądź popytu,  planujące wzrost eksportu 

bądź realizujące inwestycje. Prognozy zatrudnienia 

dla przedsiębiorstw o niskim wykorzystaniu mocy 

produkcyjnych,  przewidujących spadek produkcji 

lub zmniejszenie popytu również nieco się 

poprawiły, ale pozostają ujemne. 

Prognozy zatrudnienia poprawiły się dla sektora 

prywatnego. Wzrost zatrudnienia w 2q2012 

deklarowały przy tym nadal wyłącznie  

przedsiębiorstwa z przewagą kapitału zagranicznego. 

Coraz głębsze redukcje zatrudnienia zapowiadały 

natomiast firmy z sektora publicznego. 

W ujęciu branżowym wyraźnej poprawie uległy 

prognozy dotyczące zatrudnienia w budownictwie, w 

mniejszym zaś stopniu także w przemyśle. W 

porównaniu z poprzednim kwartałem nie zmieniły 

się natomiast perspektywy dotyczące zatrudnienia w 

sektorze usługowym. Wzrost optymizmu w sektorze 

budowlanym może mieć związek z realizacją 

końcowych etapów inwestycji infrastrukturalnych 

związanych z przygotowaniami do Euro 201211. 

W dalszym ciągu bardziej optymistycznie 

przedstawiają się prognozy zatrudnienia dla MŚP niż 

                                                 

10 Dane z „Informacji o kondycji sektora przedsiębiorstw ze 
szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 
2012 oraz prognozy koniunktury na II kw. 2012”, NBP, 
kwiecień 2012 r. 
11 Szacuje się, że w okresie od 2012 do 2020 roku dzięki 
Euro 2012 może powstać ok. 50 tys. dodatkowych miejsc 
pracy (Raport Sedlak&Sedlak pt. „Przedwczesny 
entuzjazm? Wpływ EURO 2012 na polski rynek pracy” z 22 
maja 2012 r.). 
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dla przedsiębiorstw dużych. Jedynie w największych 

przedsiębiorstwach (zatrudniających co najmniej 

2000 osób) prognozy uległy wyraźnemu pogorszeniu 

w stosunku do poprzedniego kwartału. 

 

Ramka 1.  Czy płace w czasie kryzysu rosną bardziej selektywnie? 
 
Analiza wzrostu wynagrodzeń w gospodarce na poziomie makro pomija zazwyczaj kwestię struktury wzrostu 
wynagrodzeń oraz rolę zmian struktury wynagrodzeń w dynamice przeciętnej płacy. Tymczasem pytania te są istotne 
choćby dla wyjaśnienia, skąd bierze się wzrost płac w warunkach gorszej sytuacji gospodarczej. Wstępne analizy 
przeprowadzone na danych z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS prowadzą do wniosku, że w okresie spowolnienia 
1999-2002 szybko rosły płace osób o lepszych kwalifikacjach i na lepszych stanowiskach oraz zwiększała się proporcja 
takiego zatrudnienia w całości zatrudnienia. Efekt ten był natomiast znacznie mniej widoczny w okresie boomu 
gospodarczego 2006-2008. 
 
Historycznie tempo wzrostu wynagrodzeń w polskiej gospodarce było zazwyczaj pro-cykliczne, na co wskazuje Gradzewicz et al. 
(2010). Dodatkowo, praktycznie nie występowały epizody spadku realnych wynagrodzeń. O ile wzrost wynagrodzeń w okresach 
szybkiego wzrostu gospodarczego (np.: w latach 2006-2008) można wiązać ze wzrostem wydajności pracy na poziomie makro, 
to wzrosty w okresie spowolnienia (np.: w latach 1999-2002) utożsamia się zazwyczaj ze sztywnością wynagrodzeń zarówno 
realnych jak i nominalnych oraz negatywnymi konsekwencjami podniesienia płacy minimalnej. 
 
Uwzględnienie heterogeniczności płac oraz cech osób, które je otrzymują pozwala jednak zaobserwować, że zjawisko wzrostu 
wynagrodzeń nie rozkłada się równomiernie wzdłuż rozkładu, Wykres R1.2. W okresie spowolnienia i wysokiego bezrobocia 
(lata 1999-2002) płace około 40% pracowników realnie spadły, natomiast za wzrost wynagrodzeń odpowiadały znaczny wzrost 
płac osób o najwyższych wynagrodzeniach. Wzrost wynagrodzeń w okresie boomu lat 2006-2008 dotyczył całego rozkładu 
wynagrodzeń, a wzrosty najwyżej opłacanych pracowników zostały nieco w tyle w stosunku do najmniej zarabiających.  

 
Wykres R1.1. Wzrost wynagrodzeń r/r nominalnych i  Wykres R1.2. Struktura wzrostów wynagrodzeń 
realnych oraz płacy minimalnej    realnych w okresach 1999-2002 według decyli rozkładu płac 

   
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z formularzy Z12 GUS 

 
Jaka była struktura wzrostu wynagrodzeń w polskiej gospodarce? Czy wzrost wynagrodzeń był spowodowany: 
1) zmianą charakterystyk pracowników i miejsc ich pracy ku takim, które są relatywnie lepiej wyceniane; 
2) zmianą wyceny charakterystyk osób i ich miejsc pracy; 
3) ogólnym wzrostem płac niezależnym od charakterystyk osób oraz ich miejsc pracy; 
4) czy też innymi czynnikami, których nie może objąć model? 
Problem źródeł wzrostu płac w poszczególnych decylach rozkładu pomaga rozwikłać regresja kwantylową oraz dekompozycja 
Machado-Maty (2005) analogiczne do Christopoulou, Jimeno, i Lamo (2010) oraz Christopoulou i Kosma (2011).  
 
Wyniki badania (Wykres R1.3)wskazują, że w okresie spowolnienia gospodarczego 1999-2002 wynagrodzenia osób najlepiej 
zarabiających rosły szybciej zarówno dzięki lepszej wycenie kwalifikacji i miejsc pracy przez nie zajmowanych (co można też 
tłumaczyć poprzez teorię tzw. skill biased technological change), ale również szybko zwiększała się proporcja pracowników o 
pożądanych, dobrze płatnych cechach ( także ze względu na zwolnienia osób o cechach mniej pożądanych). Dla kontrastu szybki 
wzrost wynagrodzeń w latach 2006-2008 był w większości oderwany od wyceny poszczególnych jednostkowych 
charakterystyk a w dole rozkładu prawdopodobnie dodatkowo wzmocniony przez wzrost płacy minimalnej.  
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Wykres R1.3  Wyniki dekompozycji składników wzrostu wynagrodzeń (Machado-Maty) w regresji kwantylowej estymowanej na 
podstawie danych z Badania Struktury Wynagrodzeń GUS w okresach: 
                               a) 1999-2002                                                                                 b) 2006-2008 

           
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych z formularzy Z12 GUS, oszacowania dekompozycji metodą Machado-Mata 
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Ramka 2.  Czy wzrost płac wynika ze zmian w sposobie wynagradzania?  
 
O ile struktura wynagrodzeń w innym stopniu rzutuje na zmiany dynamiki płac w okresie spowolnienia i w okresach 
boomu, o tyle mogłyby pojawić się dwa potencjalne wyjaśnienia tego zjawiska. Pierwszym z nich jest cykliczność zmian 
w tym, jak wynagradzane są pewne cechy pracowników (np. wykształcenie lub zawód). Drugim potencjalnym 
wyjaśnieniem może być selekcja grup pracowników o pożądanych cechach (pozostałym dużo trudniej znaleźć pracę). 
Rozstrzygnięcia pomiędzy tymi dwoma wyjaśnieniami dostarczają analizy przeprowadzone na danych z Badania 
Aktywności Ekonomicznej Ludności GUS. O ile w okresie ostatniego spowolnienia można mówić rzeczywiście o spadku 
„premii” dla osób ze średnimi kwalifikacjami (np. pracownicy biurowi, techniczni i sprzedawcy) i wyższym 
wykształceniem, o tyle w przypadku wcześniejszych wahań koniunktury i innych grup pracowników trudno mówić o 
istotnych zmianach w sposobach wynagradzania pracowników.  
 
W oparciu o indywidualne dane BAEL oszacowano parametry funkcji płac Mincera z uwzględnieniem korekty Heckmana ze 
względu na selekcję do zatrudnienia. Oszacowania przeprowadzono osobno dla każdego kwartału z okresu 1995q1-2010q4, na 
podstawie deklaracji o wysokości zarobków. Poniższe wykresy przedstawiają procentową „premię” do wynagrodzenia ceteris 
paribus, czyli pozwalają odpowiedzieć na pytanie o ile więcej zarabia osoba z daną charakterystyką od pracownika, który pod 
każdym innym względem ma takie same cechy i pracuje u podobnego pracodawcy (podobnego ze względu na wielkość 
zatrudnienia i gałąź). 
 
Rysunek R2.1. Premia za wykonywany zawód (selekcja z aktywnych do zatrudnionych) 
(a) pracownicy techniczni, pracownicy biurowi,  sprzedawcy    (b) menedżerowie wysokiego i średniego szczebla, specjaliści  

                
Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL, poziomem odniesienia są grupy zawodów podstawowych, tj. pracownicy bez kwalifikacji, 
operatorzy maszyn, rzemieślnicy i rolnicy. Linią przerywaną oznaczono przedział ufności wokół estymatora parametru. Jako znaczącą różnicę 
interpretowano taką, w przypadku której przedziały ufności się nie pokrywają. Oszacowania odsezonowano metodą TRAMO/Seats 
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Wyniki wskazują na systematyczny wzrost premii do wynagrodzeń dla specjalistów oraz menedżerów pomiędzy pierwszą fazą 
transformacji (połowa lat 1990tych) oraz późniejszym okresem, Wykres R2.1b. Wynagrodzenia w tej grupie są obecnie ceteris 
paribus o ok. 30% wyższe w porównaniu do grupy referencyjnej (zawody podstawowe). Ta premia nie rośnie jednak ze względu 
na kompetencje związane z samym faktem wyższego wykształcenia (najczęściej występującego w tej grupie), bowiem premia za 
ukończone studia, pozostawała do ok. 2006 roku na stabilnym poziomie ok. 40%, a później zaczęła się obniżać, Wykres R2.2d. 
Wydaje się zatem, że źródłem wyższych wynagrodzeń w tej grupie jest przyrost kwalifikacji i doświadczenia, który znacząco 
przewyższa przeciętną rolę odgrywaną przez edukację i staż na rynku pracy per se.  
 
Z drugiej strony, w przypadku osób o średnim wykształceniu i w odniesieniu do zawodów średniego szczebla (zdecydowana 
większość pracowników na polskim rynku pracy), choć oszacowania wskazują na znaczne zróżnicowanie i wahliwość, trudno 
wskazać jasną zależność pomiędzy tymi zmianami oraz fazą cyklu koniunkturalnego. Osoby z wykształceniem średnim i 
średnim zawodowym uzyskują premię ok. 15-20% za zdobyte kwalifikacje (Wykres R2.2b oraz R2.2c) oraz ok. 5% ze względu 
na wykonywany zawód (Wykres R2.1a). Zwraca także uwagę stosunkowo silny wzrost wynagrodzeń osób z wykształceniem 
zawodowym i średnim w latach 2007-2008, czyli okresie relatywnie wysokiej presji płacowej i napięć na rynku pracy. Wzorce 
zmiany wynagrodzeń dla tej grupy pracowników musiały być jednak bardzo zróżnicowane, gdyż efekt ten nie jest istotny 
statystycznie. 
 
Wykres R2.2. Premia za wykształcenie (selekcja z aktywnych do zatrudnionych) 
(a) wykształcenie zawodowe    (b) średnie wykształcenie 

  
(c) wykształcenie średnie zawodowe  (d) wykształcenie wyższe 

  
Źródło: obliczenia własne na podstawie BAEL, poziomem odniesienia są osoby z wykształceniem podstawowym. Linią przerywaną oznaczono 
przedział ufności wokół estymatora parametru. Jako znaczącą różnicę interpretowano taką, w przypadku której przedziały ufności się nie 
pokrywają. Oszacowania odsezonowano metodą TRAMO/Seats 

 
Przeprowadzona analiza obejmowała liczne warianty selekcji (z populacji ogółem do aktywności, z populacji ogółem do 
zatrudnienia, z aktywności do zatrudnienia oraz dwie specyfikacje określające godzinową podaż pracy), i wnioski pomiędzy 
tymi specyfikacjami były spójne. Po pierwsze, korekta Heckmana jest niezbędna, gdyż w każdej specyfikacji estymatory jej 
pozbawione wykazywałyby znaczące statystycznie i ekonomicznie obciążenie, przy czym skala obciążenia zwiększała się wraz z 
pogorszeniem koniunktury. Po drugie, o ile same oszacowania w sposób nieznaczny się różnią w zależności od specyfikacji 
równania selekcji, o tyle zmienność oszacowań w czasie pozostaje ściśle porównywalna. 
 



 

10/22 

II. PODAŻ PRACY I BEZROBOCIE 

Podaż pracy 

W 1q2012 współczynnik aktywności zawodowej 

ustabilizował się. Przy wzroście populacji, 

odnotowano wzrost liczby osób aktywnych 

zawodowo, co przyczyniło się do podniesienia się 

stopy bezrobocia, ponieważ tempo to przewyższyło 

wzrost liczby osób pracujących.  

Wzrost liczby aktywnych zawodowo w 1q2012 

odzwierciedla słabnięcie obserwowanego od 2007 

roku trendu wzrostowego współczynnika aktywności 

zawodowej12. Przyrost r/r wyniósł 0,3 pp., ale nie 

zmienił się q/q sa co wskazuje, że dynamika ma 

tendencję malejącą. Przy względnie stałym tempie 

wzrostu populacji, skutkowało to obniżeniem tempa 

wzrostu podaży pracy. Dane BAEL wskazują, że liczba 

aktywnych zawodowo wzrosła o 200 tys. osób w 

ujęciu rocznym i ok. 41 tys. osób w ujęciu 

kwartalnym, po usunięciu składnika sezonowego.  

Wykres nr 7  

Liczba aktywnych zawodowo, współczynnik 

aktywności zawodowej i populacja BAEL (sa) 

 

Kolejny kwartał z rzędu wzrost współczynnika 

aktywności zawodowej objął osoby w wieku 

przedemerytalnym - wzrost wyniósł 0,9 pp. r/r 

(Wykres nr 9). Poza tym, wzrost WAZ obserwowany 

był także w grupie osób najmłodszych (poniżej 25 

lat), a także w grupie 35-44 lat (odpowiednio 1,0 pp. 

oraz 0,5 pp. r/r). Konsekwentnie wzrost aktywności 

przejawia się głównie w grupie osób z 

wykształceniem ogólnokształcącym (Wykres nr 9).  

Czynnikiem zniechęcającym do zwiększania 

aktywności w grupie wieku największej aktywności 

                                                 

12 Przeciętny kwartalny przyrost współczynnika 
aktywności zawodowej w ciągu tych 20 kwartałów wyniósł 
ok. 0,13 pp., co przełożyło się na łączny wzrost o ok. 1,04 
mln osób aktywnych zawodowo.  

(25-34 lata) jest relatywnie mniejsza szansa na 

znalezienie zatrudnienia. Odbija się to na spadkach 

lub powolnych wzrostach współczynników 

aktywności zawodowej. W 1q2012 w ujęciu rocznym 

spadły współczynniki aktywności zawodowej oraz 

wskaźniki zatrudnienia wśród osób w wieku 25-34 

lata i w grupie osób z wyższym wykształceniem. 

Spadek zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji 

(zarówno formalne jak i pozaformalne) jest istotnym 

czynnikiem podnoszącym aktywność zawodową w 

Polsce. Więcej na ten temat w Ramce 3. 

Wykres nr 8  

Współczynnik aktywności zawodowej (%), wskaźnik 

zatrudnienia (%) oraz ich zmiany (r/r w pp.) wg grup 

wieku 

 

Wykres nr 9  

Współczynnik aktywności zawodowej (%), wskaźnik 

zatrudnienia (%) i ich zmiany (r/r w pp.) wg 

wykształcenia 

 

Bez wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia 

wśród osób w wieku okołoemerytalnym, aktywność 

zawodowa pokazałaby dynamiki ujemne w 1q2012. 

Jest to skutkiem tendencji opisywanych we 

wcześniejszych edycjach Kwartalnej Informacji o 

Rynku Pracy, tj. systematycznie malejącą liczbą 

przedwczesnych odejść na emeryturę. Po okresie 

bardzo intensywnego opuszczania rynku pracy w 

latach 2008-2009, od 2010 liczba nowo przyznanych 
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emerytur wróciła do poziomów obserwowanych we 

wcześniejszych latach (por. Wykres nr 10).  

Wykres nr 10  

Liczba osób, którym przyznano emerytury (obejmuje 
także osoby pobierające zasiłki i świadczenia 
emerytalne, którym przyznano emeryturę) na 
podstawie sprawozdań ZUS 

 
 
 
 
Bezrobocie 

Od 2010 roku obserwuje się względną stabilizację 
poziomów stóp bezrobocia rejestrowanego (ok. 12-
12,5% sa) i BAEL (ok. 9,5-10% sa), choć ostatnie 
miesiące 2011 roku sugerowały nieznaczną 
tendencję wzrostową. W 1q2012 (po 
wyeliminowaniu czynników sezonowych) obie 
stopy bezrobocia wzrosły. 

W 1q2012 wzrosła nieznacznie stopa bezrobocia 

BAEL (po wyeliminowaniu sezonowości do 9,9% z 

9,7% w 4q2011). Stopa bezrobocia nie spadła poniżej 

9,5% po odsezonowaniu od marca 2010 (Wykres nr 

11). Wzrosła także stopa bezrobocia rejestrowanego 

o 0,1 pp – od początku 2011 roku waha się ona wokół 

12,5% sa (wahania nie przekraczają 0,1 pp. 

miesięcznie).  

Wykres nr 11  

Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL (sa)  

 

 

Choć stopa bezrobocia wg BAEL oraz wg danych 

rejestrowych na przestrzeni ostatnich dwóch lat 

wydaje się stabilna, przeprowadzony w 2011 roku 

Narodowy Spis Powszechny ujawnił pewne 

rozbieżności pomiędzy oszacowaniami na podstawie 

BAEL i danymi administracyjnymi. Po publikacji 

pełnych wyników NSP GUS dokona 

najprawdopodobniej korekty tych oszacowań wstecz, 

co przybliży poziom stopy bezrobocia obserwowany 

w BAEL do danych rejestrowych. Więcej informacji 

na ten temat przedstawia Ramka 5. 

Niewielki wzrost stopy bezrobocia nie oznacza 

niezmiennej sytuacji na rynku pracy. Od 2q2010 roku 

wzrost współczynnika aktywności zawodowej i 

populacji BAEL odpowiadające za zwiększającą się 

podaż pracy były niemal równoważone przez 

wzrosty liczby pracujących. Do ponownego wzrostu 

stopy bezrobocia BAEL przyczynił się głównie wzrost 

aktywności zawodowej, nie równoważony wzrostem 

liczby pracujących (Wykres nr 13). Przejawia się to 

także w wynikach analiz opartych o przepływy na 

rynku pracy (patrz: Rozdział III). Podobnie jak w 

poprzednim kwartale, i w podobnej skali, na wzrost 

stopy bezrobocia pozytywnie oddziaływał wzrost 

populacji spowodowany uwzględnieniem w 

szacunkach emigracji powrotnej.  

 

Wykres nr 12  

Dekompozycja dynamiki r/r stopy bezrobocia (sa) 

 

 

Dane z urzędów pracy wskazują, że w 1q2012 nadal 

zmniejszała się liczba nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych (o ok. 4,7% r/r), ale malała także liczba 

wyrejestrowanych ogółem (o 5,9% r/r) w tym z 

tytułu podjęcia pracy (o 11,0% r/r). Danym tym 

towarzyszy stabilizującą się na względnie niskim 

poziomie liczba „rynkowych” ofert pracy oraz 

systematycznie malejąca liczba subsydiowanych 

miejsc pracy.   
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Ramka 3. Dla zmian w nieaktywności istotny jest efekt „zniechęcenia”  
 
W latach 1990-tych, w krajach transformujących się z gospodarki centralnie sterowanej do rynkowej, wysokie i rosnące 
bezrobocie skutkowało ucieczkami z rynku pracy – w stronę przedwczesnych emerytur lub świadczeń rentowych, zwiększając 
zasób osób nieaktywnych zawodowo. Tymczasem w ostatnich latach w Polsce dodatnio na wzrost nieaktywności oddziaływał 
wzrost osób w wieku emerytalnym związany ze starzeniem się społeczeństwa, przy malejącej liczbie rencistów oraz 
coraz mniejszej dezaktywizacji ze względu na podnoszenie kompetencji (edukację formalna bądź nie). Od ok. 2006 roku w 
Polsce systematycznie maleje rola rencistów w determinowaniu populacji nieaktywnych zawodowo. Ok. 2005 roku zatrzymał 
się także wzrost nieaktywności osób młodych ze względu na boom edukacyjny. Na przestrzeni ostatniej dekady do 
nieaktywności systematycznie przyczyniają się emerytury i świadczenia przedemerytalne, co w znacznym stopniu wynika ze 
starzenia się społeczeństwa. Tezę tę uzasadnia rozbieżność pomiędzy wysokimi kontrybucjami emerytów oraz obniżającą się od 
2010 roku liczbą nowo-przyznanych emerytur.  
 
Choć ogółem osoby bezrobotne, lecz zniechęcone do aktywnego poszukiwania pracy stanowią niewielki odsetek osób 
nieaktywnych, to okresy, w których nieaktywność zaczyna gwałtownie rosnąć lub spadać zazwyczaj związane są ze znaczącą 
zmianą liczebności tej właśnie grupy. Zmiany kierunkowe liczby osób nieaktywnych są silnie skorelowane ze wzrostem liczby 
osób zniechęconych do dalszego poszukiwania pracy.  
 
Godzenie obowiązków rodzinnych z aktywnością zawodową jest przeciętnie niemożliwe dla ok. 1,4 mln osób w wieku 
produkcyjnym. O ile jednak liczebność tej grupy „obniżała” aktywność zawodową w Polsce do ok. 2003 roku, o tyle późniejsze 
ożywienie gospodarcze i ostatnie lata wiązały się z odwrotną tendencją. Od 2004 roku liczba osób nieaktywnych ze względu na 
obowiązki rodzinne spadała wolniej lub rosła szybciej niż liczba osób nieaktywnych zawodowo ogółem – obowiązki rodzinne 
przyczyniały się konsekwentnie do wzrostu nieaktywności. Wyjaśnieniem tego procesu może być zarówno rosnąca liczba 
urodzin w tym okresie jak i starzenia się społeczeństwa. 
 
Wykres 2.1 Liczba osób nieaktywnych wg przyczyn oraz kontrybucje i dynamiki w ujęciu r/r  

 
Źródło: zestawienie własne na podstawie BAEL. Kontrybucje oszacowane jako wkład do zmiany procentowej, odzwierciedlanej przez linię 
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Ramka 4. Osoby starsze szukają pracy mniej aktywnie 
 
Intensywność poszukiwania pracy (ang. search intensity) wraz z oczekiwaniami płacowymi stanowią w ujęciu 
ekonomicznym podstawowe czynniki determinujące skuteczne powroty z bezrobocia do zatrudnienia. Jednak w Polsce, 
najaktywniej pracy poszukują osoby młode (tj. do 30 roku życia), które jednocześnie charakteryzuje największe ryzyko 
bezrobocia. Tymczasem wśród osób najstarszych (tj. po 45 roku życia) intensywność poszukiwania pracy jest 
zdecydowanie najniższa, co jednak nie przekłada się na wysoką stopę bezrobocia w tej grupie wieku. 
 
Choć na poziomie indywidualnym znalezienie pracy może być dziełem przypadku, w kategoriach statystycznych powinno być 
dodatnio skorelowane z intensywnością poszukiwania pracy. Aktywność w poszukiwaniu pracy maleje wraz z wiekiem i jest 
największa wśród osób do 30 roku życia, a najmniejsza wśród osób powyżej 45 roku życia, Wykres R4.1. Od 2004 r. w 
kwestionariuszu BAEL ankietowani deklarują w odniesieniu do każdego z 12 podanych sposobów poszukiwania pracy, czy 
stosują daną formę. Na podstawie tego pytania stworzono zmienną określającą intensywne poszukiwania pracy zdefiniowaną 
jako koniunkcję wykorzystywania dwóch podstawowych sposobów, tj. samodzielnego poszukiwania ofert pracy oraz wysyłania 
zgłoszeń na samodzielnie wyszukane oferty i uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych. Zarówno wśród osób najmłodszych 
jak i tzw. prime age rośnie systematycznie intensywność poszukiwania pracy. Wśród osób powyżej 45 roku życia trend ten jest 
natomiast nieznaczny i wiąże się najprawdopodobniej z efektami kohortowymi. Definicja aktywnego poszukiwania pracy 
zastosowana została tak samo w odniesieniu do wszystkich osób poszukujących pracy, więc jej arbitralność nie stanowi 
przeszkody, by porównać osoby młode (do 30 roku życia) oraz starsze (tj. po 45 roku życia). 
 

Wykres R4.1. Odsetek intensywnie poszukujących pracy na podstawie BAEL 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BAEL, uzyskane wielkości zostały wygładzone filtrem MA(4). Na podstawie odpowiedzi na pytanie o 
sposoby poszukiwania pracy stworzono zmienną określającą koniunkcję samodzielnego poszukiwania ofert pracy oraz wysyłania zgłoszeń na 
samodzielnie wyszukane oferty i uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych.  

 
Metodologicznie ciekawszym źródłem wiedzy na temat intensywności poszukiwania pracy są dane z Badania Ankietowego 
Rynku Pracy NBP, gdzie ankietowani mogą wybrać maksymalnie trzy – ich zdaniem najwłaściwsze – sposoby poszukiwania 
pracy. Również w przypadku tych danych potwierdzona zostaje teza o znacznie większej intensywności poszukiwania pracy 
przez osoby najmłodsze, oraz relatywnie znacznie niższej aktywności starszych osób bezrobotnych, Tabela R4.1. Wśród osób 
bezrobotnych do 30 roku życia aktywne poszukiwanie pracy występuje ok. 3 razy częściej niż wśród osób powyżej 45 roku życia. 
Aktywność w obu tych podgrupach jest w statystycznie istotny sposób odmienna od populacji prime age.  
 

Tabela R4.1. Odsetek intensywnie poszukujących pracy na podstawie BaRP NBP 2011 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie BaRP NBP 2011, N=4000. Na podstawie odpowiedzi na pytanie o sposoby poszukiwania pracy 
stworzono zmienną określającą koniunkcję z dwóch podstawowych sposobów, tj. samodzielne poszukiwanie ofert pracy oraz wysyłanie 
zgłoszeń na samodzielnie wyszukane oferty i uczestnictwo w rozmowach kwalifikacyjnych. 

 
Jak pogodzić dwie z pozoru sprzeczne informacje - mało aktywne poszukiwanie pracy przez osoby najstarsze z jednocześnie 
relatywnie niższą stopą bezrobocia w tej grupie w stosunku do grupy osób młodszych? Odpowiedź leży w pozostałych 
przepływach związanych z tą grupą, a w szczególności w przepływach do bezrobocia i nieaktywności. Po pierwsze, osoby starsze 
mają relatywnie niższe prawdopodobieństwo utraty pracy i to już przed okresem ochronnym. Po drugie, wiele lat 
funkcjonowania na danym rynku pracy skutkuje w odniesieniu do części osób bardziej świadomym poszukiwaniem, co 
niekoniecznie znajduje odzwierciedlenie w zastosowanych miarach aktywności w poszukiwaniu pracy. Wreszcie, wiele osób 
starszych w momencie utraty pracy dezaktywizuje się zamiast poszukiwać nowego pracodawcy, co potwierdzają niskie 
wskaźniki aktywności zawodowej. 
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Ramka 5. Rozbieżności pomiędzy NSP i BAEL nie wpłyną znacznie na ocenę aktualnych tendencji 
 
Wstępna publikacja danych z Narodowego Spisu Powszechnego ujawniła rozbieżności pomiędzy stopą bezrobocia i 
liczbą osób bezrobotnych szacowanych na podstawie BAEL a danymi pochodzącymi z NSP. Źródłem tych rozbieżności są 
jednak głównie metodyka właściwa dla badań takich jak BAEL. Rozbieżności – po ostatecznej weryfikacji – znajdą swoje 
odzwierciedlenie w korekcie wstecznej BAEL i najprawdopodobniej nie będą miały znaczącego wpływu na ocenę 
aktualnych tendencji. Wg GUS korektą objęty zostanie okres po realizacji spisu (tj. od 2010 roku), a stopniowe zmiany 
dotyczyć będą poziomu stopy bezrobocia i liczby osób bezrobotnych, a nie obserwowanych w ostatnich latach zmian w 
tych wskaźnikach. Wyższa stopa bezrobocia wg BAEL nie jest tożsama z większą skalę nierównowagi na rynku pracy. Po 
opublikowaniu ostatecznych danych konieczna będzie reestymacja modeli makroekonomicznych. Prawdopodobnie 
zmianie ulegnie wtedy np. oszacowanie NAWRU i parametrów związanych z presją płacową. 
 
Jest kilka przyczyn rozbieżności pomiędzy NSP2011 oraz BAEL, lecz żadna z nich nie dotyczy procesów zachodzących na polskim 
rynku pracy. Po pierwsze, w okresie od ostatniego spisu powszechnego w 2002 roku zachodzą zmiany struktury i wielkości 
populacji, których nie można na bieżąco uwzględniać w BAEL. Po drugie, w ramach NSP możliwe jest nieudzielenie odpowiedzi 
na pytanie o status na rynku pracy, podczas gdy w BAEL informacja ta zawsze jest zawarta. W tej chwili wciąż ok. 1 mln osób 
objętych NSP nie ma określonego statusu na rynku pracy, a publikowane przez GUS informacje mają charakter sygnalny a nie 
ostateczny. Po trzecie, fakt świadczenia odpłatnej pracy w BAEL określany jest na podstawie deklaracji, a w przypadku NSP2011 
weryfikowany jest w oparciu o dane ZUS. Po czwarte, objęci NSP2011 informowani byli o weryfikowaniu podawanych przez nich 
danych, co mogło skłonić część osób deklarujących się w BAEL jako pracujące (lecz w praktyce zarejestrowanych w urzędzie 
pracy) do udzielenia odpowiedzi innych niż w BAEL. Podsumowując, choć trudności te prowadzą do niedoszacowania zarówno 
zatrudnienia jak i bezrobocia, najłatwiej braki zweryfikować jest w oparciu o dane ZUS na temat emerytów oraz dane rejestrowe  
na temat osób bezrobotnych. Dane na temat osób pracujących na własny rachunek, pracujących za granicą lub zatrudnionych w 
szarej strefie pozostawiają znacznie większe pole niepewności, co nieproporcjonalnie bardziej zmniejsza mianownik stopy 
bezrobocia niż jej licznik. 
 
NSP 2011 wpłynie znacząco na zmiany w BAEL. Jak każde badanie tego typu, BAEL obejmuje ok 60-100 tys. mieszkańców, a 
uogólnienie na całą populację Polski odbywa się za pomocą wag ustalanych także m.in. na podstawie danych spisowych. Po 
najnowszym spisie GUS planuje wprowadzenie korekt danych demograficznych do sposobu szacowania wag w odniesieniu do 
BAEL. Zgodnie z harmonogramem prac GUS spodziewać się można, że nastąpi to na przełomie 2012 i 2013 roku. Jak w 
przypadku każdego spisu, nowe dane korygują błędy kumulujące się od czasu poprzedniego spisu, tj. od 2002. Opublikowane do 
tej pory informacje wskazują, że korekty nie będą duże, choć prawdopodobnie w większym stopniu obejmą populację 
pracujących niż osoby bezrobotne lub osoby nieaktywne. Porównanie danych o aktywności ekonomicznej z NSP 2011 z danymi 
BAEL oraz rejestracją wskazuje, że opublikowane dotychczas dane są bliskie danym z rejestracji, a różnią się nieco od BAEL.  
 
W oparciu o dostępne na dziś niepełne dane przeprowadzić można rodzaj ćwiczenia kontrfaktycznego. Wychodząc od skali 
obserwowanych rozbieżności pomiędzy NSP 2011 oraz danymi BAEL za analogiczny okres i zakładając stopniowe narastanie 
rozbieżności od czasu poprzedniego spisu powszechnego – można oszacować przykładową skalę korekty po spisie z 2011 roku. 
Dla przykładu, rozbieżność w liczbie osób bezrobotnych pomiędzy spisem a danymi rejestrowymi wynosi zaledwie 8 tys. a w 
odniesieniu do BAEL wynosi ok. 370 tys. osób. Podobnie w odniesieniu do populacji aktywnych zawodowo, wielkość 
implikowana z danych rejestrowych to ok. 16,24 mln osób, a na podstawie spisu powszechnego wielkość tę oszacowano na 16 
mln osób, podczas gdy wg BAEL szacowano ją na ok. 17,75 mln osób. Stopniowe „uzgodnienie” danych BAEL do danych 
rejestrowych w latach 2002-2011 skutkować będzie stworzeniem całej nowej ścieżki osób pracujących, aktywnych, 
bezrobotnych oraz wskaźników aktywności, zatrudnienia i stóp bezrobocia. Przykład jak może taka korekta wyglądać 
przedstawia Wykres R5.1. 
 

Wykres R5.1. Hipotetyczna korekta stopy bezrobocia BAEL tak aby równała się stopie uzyskanej w NSP 2011 

 
Źródło: opracowanie własne 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2
0

0
0

q
1

2
0

0
1

q
1

2
0

0
2

q
1

2
0

0
3

q
1

2
0

0
4

q
1

2
0

0
5

q
1

2
0

0
6

q
1

2
0
0
7
q
1

2
0

0
8

q
1

2
0

0
9

q
1

2
0

1
0

q
1

2
0

1
1

q
1

2
0

1
2

q
1

Dane nieskorygowane

Hipotetyczny przykład korekty spisowej

Skala  
korekty 



 

15/22 

III. PRZEPŁYWY NA RYNKU PRACY  

Przepływy na rynku pracy wskazują na pewne 

pozytywne zmiany na rynku pracy na przełomie 

2011 i 201213. Prawdopodobieństwo znalezienia 

pracy wzrosło a utraty pracy spadło. Przepływy 

pomiędzy aktywnością a nieaktywnością 

zawodową pozostały na stabilnych poziomach, 

które netto podtrzymały niewielki wzrost liczby 

bezrobotnych pomimo wzrostu odpływów z 

bezrobocia do zatrudnienia.   

 

Najważniejszymi przepływami decydującymi o 

zatrudnieniu i bezrobociu w gospodarce są 

przepływy związane 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 13). Objawem 

spowolnienia był natomiast silny wzrost 

prawdopodobieństwa utraty pracy w drugiej połowie 

2009 roku, który był jednak krótkotrwały.  

Wykres nr 13  

Prawdopodobieństwa przejścia osoby bezrobotnej do 

zatrudnienia (U->E) oraz przejścia osoby zatrudnionej 

do bezrobocia (E->U) 

 
Na przełomie 2011 i 2012 roku pewnym sygnałem 

poprawy sytuacji na rynku pracy był wzrost 

prawdopodobieństwa odpływu z bezrobocia do 

zatrudnienia i spadek prawdopodobieństwa 

przepływu z zatrudnienia do bezrobocia.  

Prawdopodobieństwo znalezienia pracy, pomimo 

wzrostu, zbliżyło się jedynie do przeciętnych 

obserwowanych w 2009 i 2010 roku.  

Prawdopodobieństwo utraty pracy nie zmniejszyło 

się poniżej wartości obserwowanych w 2010 roku. 

                                                 

13 Przepływy wyznaczone na podstawie mikrodanych 
BAEL. Szczegóły metody w aneksie. Przepływy 4q2011-
1q2011 (za przerywaną linią) obliczone na podstawie 
ekstrapolacji opublikowanych danych przekrojowych.  

Niewielki wzrost bezrobocia utrzymał się pomimo 

wzrostu odpływów do zatrudnienia gdyż w dalszym 

ciągu napływ do bezrobocia z nieaktywności był 

wyraźnie większy niż odpływ (Wykres nr 14 i nr 17). 

Z drugiej strony w przypadku zatrudnienia 

występowała niewielka nadwyżka odpływu do 

nieaktywności, która jednakże wraz z odpływami do 

bezrobocia była mniejsza od osób 

nowozatrudnionych i liczba pracujących wzrosła. 

(Wykres nr 15 i 17).   

Wykres nr 14  

Kwartalne zmiany bezrobocia –przepływy (w tys. sa)  

 

Wykres nr 15  

Kwartalne zmiany pracujących –przepływy (w tys. sa) 

 

Wykres nr 16  

Kwartalne 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 wzrosła w 1q2012, co przy niewielkich 

i zróżnicowanych sektorowo zmianach dynamiki 

wydajności pracy pociągnęło za sobą niewielki 

wzrost dynamiki ULC. 

 

Wynagrodzenia 

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce była wyższa 

niż przed kwartałem i wyniosła 5,2% r/r wobec 4,3% 

r/r w 4q2011 (Tablica nr 1). Do wzrostu dynamiki 

przyczynił się przede wszystkim wzrost dynamiki 

płac w SP z 4,6% r/r w 4q2011 do 5,2% r/r w 

1q2012 (widoczny przede wszystkim w 

przemyśle)14. Ponadto opublikowana struktura 

wzrostu wynagrodzeń w 4q2011 i 1q2012 wskazuje, 

że niska dynamika wynagrodzeń w gospodarce w 

4q2011 była efektem zahamowania wzrostu 

wynagrodzeń w administracji oraz sekcjach 

związanych z nauką i techniką. W 1q2012 dynamiki 

w tych sekcjach wyraźnie wzrosły.  

Dynamika przeciętnych wynagrodzeń w gospodarce 

w ujęciu realnym w 1q2012 wzrosła do 1,0% r/r 

wobec spadku o 0,3% r/r w 4q2011, częściowo na 

skutek spadku inflacji mierzonej CPI (4,1% r/r w 

1q2012 z 4,6% r/r w 4q2011). 

Tablica nr 1  

Dynamika wynagrodzeń w gospodarce i jej sekcjach r/r 

(zgodne z PKD 2007) 

 *Dane dla pełnej zbiorowości;  

** Kolorem czerwonym oznaczono szacunki IE. 

 

W stosunku do 1q2011 plany podniesienia 

wynagrodzeń na 2q2012 zadeklarowało więcej 

przedsiębiorców ankietowanych w ramach 

Szybkiego Monitoringu NBP (13,8% po korekcie 

sezonowej - o 2,8 pp. więcej niż w poprzednim 

kwartale).  

                                                 

14 Dużo wyższy od oczekiwań wzrost wynagrodzeń w SP w 
styczniu może wskazywać na hipotezę o przesunięciu 
części elastycznych składników wynagrodzeń 
zaplanowanych do wypłaty w całym 2012 roku na styczeń 
2012, tuż przed podniesieniem składki rentowej. 

Wydajność 

W 1q2012 dynamika wydajności pracy w przypadku 

rachunku opartego na danych BAEL kontynuowała 

spadek i wyniosła 2,8% r/r wobec 3,5% r/r w 

4q2011 (Wykres nr 17). Tempo wzrostu wydajności 

było niższe od tempa wzrostu płac nominalnych. 

Dynamika wydajności liczona na jednego 

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

1q2012 była zdecydowanie wyższa od dynamiki płac 

realnych (deflowanych CPI). 

Wykres nr 17  

Zmiany wydajności pracy a wzrost płac realnych wg 

BAEL15 

 
 

Wykres nr 18  

Zmiany wydajności pracy a wzrost płac realnych w 

gospodarce narodowej 

 
 

                                                 

15 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. 

2012

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

Gospodarka* 6.8 4.4 4.9 4.7 4.1 3.8 2.9 6.0 4.5 5.3 6.6 4.3 5.2

Rolnictwo -0.3 -2.4 -3.1 -2.2 1.0 12.9 9.9 15.1 9.5 11.7 14.9 7.8 17.3

Sektor 

przedsiębiorstw 6.3 3.7 3.9 3.8 2.8 3.8 2.0 4.3 4.1 5.0 6.1 4.6 5.3

Usługi finansowe 0.3 3.9 0.8 8.5 -2.5 5.0 7.9 0.2 8.6 9.0 4.8 4.5 2.5

Nauka i technika 9.1 4.9 9.1 2.4 -0.6 5.1 -5.6 2.9 2.2 -2.7 7.6 0.4 3.2

Administracja 11.9 7.2 6.3 0.2 5.2 0.2 0.2 5.6 3.0 4.6 6.9 1.8 3.4

Edukacja 10.7 5.2 6.8 6.0 10.0 3.2 4.5 9.4 5.7 5.9 7.2 5.5 6.0

Ochrona zdrowia 11.0 6.3 6.5 1.6 2.9 3.3 1.8 3.0 2.3 2.8 2.7 2.1 2.1
Mikropodmioty i 

reszta GN** 1.0 3.4 6.8 5.8 8.2 3.8 3.9 16.1 0.8 4.3 8.5 4.6 8.8

2009 2010 2011
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W przypadku rachunku opartego na danych z 

Gospodarki Narodowej, Wykres nr 18, w 1q2012 

dynamika wydajność pracy kontynuowała wzrost w 

ujęciu p.c., lecz spadła w ujęciu godzinowym. 

Wydajność w ujęciu p.c. wyniosła 3,3% (wobec 3,0% 

przed kwartałem), a w ujęciu p.h. 3,0% (wobec 3,4% 

przed kwartałem). 

 

W oparciu o dane z GN, w 1q2012 wzrosła wydajność 

pracy w budownictwie oraz usługach rynkowych. 

Niewielki spadek odnotowano w przemyśle, co 

skutkowało podtrzymaniem tempa wzrostu 

wydajności w GN na przełomie 2011 i 2012 roku 

(Wykres nr 20)16. Tempo wzrostu wydajności pracy 

pozostaje na względnie stabilnym powolnym 

trendzie wzrostowym, pomimo niższego tempa 

wzrostu wydajności w usługach rynkowych w 

ostatnich latach. 

Wykres nr 19  

Zmiany r/r wydajności w sekcjach GN 

 
 

Wg wyników Szybkiego Monitoringu W I kw. 2012 r. 

relacja pomiędzy wzrostem wynagrodzeń i wzrostem 

wydajności pracy nieco się pogorszyła w stosunku do 

kwartału poprzedniego – wzrósł udział 

przedsiębiorstw, w których wydajność nie nadąża za 

płacami oraz zmniejszył się odsetek firm, w których 

wydajność rośnie szybciej niż wynagrodzenia. Nadal 

utrzymuje się jednak zdecydowana przewaga tej 

drugiej grupy przedsiębiorstw.  

 

 

Jednostkowe koszty pracy (ULC) 

W 1q2012 dynamika jednostkowych kosztów pracy 

wzrosła po spadku w 4q2012, wynosząc 2,3% przy 

pomiarze na podstawie BAEL oraz 1,8%, jeśli miarą 

                                                 

16 W przypadku analizy po sektorach do wyliczenia zmian 
w wydajności i ULC użyto wartości dodanej brutto (WDB). 

zatrudnienia są pracujący w GN (Wykres nr 20). 

Dostępne dane pozwalają również na oszacowanie 

dynamiki ULC obliczonej na podstawie informacji o 

liczbie pracujących w GN do 1q2012. W przypadku 

obu miar dynamika ta znajduje się nieco poniżej 

średniej dla ostatnich trzech lat.  

 

Wykres nr 20   

Wzrost ULC a wzrost płac nominalnych w gospodarce 

narodowej 

 
 

Wykres nr 21  

Wzrost ULC w sekcjach GN 

 
 

W 1q2012 ULC spadało we wszystkich sektorach 

gospodarki poza przemysłem (Wykres nr 21). W 

przypadku budownictwa dynamika ULC stała się 

nawet ujemna, za co odpowiadać może efekt bazy 

związany z niższą dynamiką WDB przed rokiem. W 

usługach rynkowych nastąpiło obniżenie dynamiki 

ULC w usługach (z ok. 5% r/r przez cały 2011 rok do 

0,8% r/r w 1q2012) za co odpowiada znaczy wzrost 

dynamiki wydajności w tym okresie.   
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V. RYNEK PRACY W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW  

 

W 4q2011 kontynuowane były negatywne 

tendencje  na rynku pracy w większości krajów UE.  

W dalszym ciągu w większości krajów UE 

notowano wzrost stopy bezrobocia i spadek popytu 

na pracę. 

Polska cechowała się w 4q2011 dodatnią i rosnącą 

dynamiką zatrudnienia (0,6% r/r w 4q2011 wobec 

0,4% r/r w 3q2011). W skali całej UE dynamika 

zatrudnienia w 4q2011 uległa obniżeniu do -0,2% r/r 

(wobec 0,2% r/r w 3q2011). Również w ujęciu 

kwartalnym dynamika zatrudnienia w UE w 4q2011 

była ujemna i wyniosła -0,2% kw/kw (wobec -0,2% 

kw/kw w 3q2011). Dalsze spadki zatrudnienia 

odnotowano w budownictwie. Zmniejszeniu uległo 

również zatrudnienie w usługach. Natomiast 

zatrudnienie w przemyśle uległo stabilizacji. 

 Stopa bezrobocia w Polsce jest wciąż stosunkowo 

niska i stabilna (9,9% w kwietniu br. wobec 9,9% w 

marcu br.). W UE stopa bezrobocia wzrosła kolejny 

miesiąc z rzędu: do 10,3% w kwietniu 2012 (wobec 

10,2% w marcu br. ) przy czym największy wpływ na 

wzrost miało zwiększenie się bezrobocia wśród 

mężczyzn.  

Dynamika kosztów pracy w Polsce uległa w 4q2011 

nieznacznemu obniżeniu do 4,8% r/r (wobec 4,9% w 

3q2011). Przeciętna dynamika kosztów pracy w 

sferze rynkowej w UE pozostała w 4q2011 na 

niezmienionym poziomie 2,7% r/r (wobec 2,7% r/r 

w 3q2011). 

W dalszym ciągu pogłębiają się różnice pomiędzy 

poszczególnymi krajami członkowskimi UE. Z jednej 

strony niektóre kraje cechują się dodatnią dynamiką 

zatrudnienia oraz stosunkowo niską stopą 

bezrobocia (Austria, Niemcy, Holandia). Z drugiej 

strony część krajów członkowskich charakteryzuje 

się nadal silnymi spadkami zatrudnienia oraz 

rekordowo wysokimi stopami bezrobocia (Hiszpania, 

Irlandia, Portugalia,  Grecja). W dalszym ciągu 

następował spadek stopy bezrobocia w Niemczech 

(do 5,4 % w kwietniu 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 22  

Zharmonizowana stopa bezrobocia w wybranych 

krajach 

 
Źródło: Eurostat. 

Kilka pozostałych czynników może wskazywać na 

pogorszenie sytuacji na rynku pracy w skali całej UE 

w 4q2011-1q2012. Oczekiwania dotyczące 

zatrudnienia w większości sektorów pozostają 

poniżej swoich długookresowych średnich, przy 

czym najniższe są one wciąż w budownictwie.17 

Kontynuowana była rozpoczęta w 2q2011 tendencja 

spadkowa dynamiki liczby godzin pracy 

przepracowanych przez pracowników agencji pracy 

tymczasowej - w całej UE dynamika ta w marcu 2012 

wyniosła -3,3% r/r (wobec 1,1% r/r w październiku 

2011 i 4,7% r/r w sierpniu 2011).18 Dalszemu 

zmniejszeniu uległa również dynamika zatrudnienia 

za pośrednictwem Internetu w UE (do 6% r/r w 

kwietniu br. wobec 8% r/r w marcu br., 9% r/r w 

styczniu br. i 14% r/r w październiku 2011).19 

Na tle krajów UE pozytywnie wyróżniają się  Stany 

Zjednoczone, w których stopa bezrobocia wyniosła w 

maju 2012 8,2%. Jednocześnie kolejny miesiąc z 

rzędu wzrosło tam zatrudnienie.  

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

Litwa, Łotwa, Słowacja, Węgry) są niemniej 

zróżnicowane pod względem sytuacji na rynkach 

pracy od krajów UE ogółem. Wciąż wysokie 

bezrobocie utrzymuje się na Słowacji, zwłaszcza 

wśród osób w wieku 15-24 lata. Również w krajach 

                                                 

17,,EU Employment and Social Situation Quarterly Review 
March 2012” 
18 ,,Eurociett Agency Work Business Indicator June 2012” 
19 ,,Labour Market Fact Sheet May 2012” 
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nadbałtyckich obserwowane jest wysokie bezrobocie 

choć następuje tu stopniowa poprawa. Najniższe 

bezrobocie w Europie Środkowej występuje w 

Czechach. (Wykres 23).  

Dynamika kosztów pracy w sferze rynkowej w 

krajach regionu Europy Śr.-Wsch. w 4q2011 była 

wyższa od przeciętnej dla  UE przy czym najwyższe 

koszty pracy występowały na Węgrzech: 6,7% r/r. 

 

 

 

 

 

 

Wykres nr 23  

Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej gospodarki  

(r/r, odsezonowany i skorygowany o liczbę dni pracy) 

 
Źródło: Eurostat. 
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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 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. 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. 


