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Streszczenie 
 

W IV kw. 2016 r. pojawiły się oznaki wzrostu popytu na pracę (większa liczba wakatów), choć wzrost liczby 

pracujących w gospodarce był w dalszym ciągu wyraźnie niższy niż obserwowany w pierwszej połowie 

ub.r. Pomimo rekordowo niskiej stopy bezrobocia wzrost nominalnych wynagrodzeń w dalszym ciągu nie 

przyspieszył, pogłębiał się natomiast spadek podaży pracy wynikający z coraz wyraźniejszego ujemnego 

wpływu czynników demograficznych.  

W IV kw. ub.r. stopień wykorzystania dostępnych zasobów pracy w gospodarce utrzymywał się na stabilnym 

poziomie. Nieznaczne przyspieszenie wzrostu gospodarczego pod koniec roku skutkowało wprawdzie zwięk-

szeniem liczby pracujących w gospodarce (BAEL) o ok. 68 tys. osób w ujęciu kwartalnym, jednak roczne tem-

po wzrostu ustabilizowało się na relatywnie niskim poziomie (0,3% r/r, sa). Głównym komponentem wzrostu 

pozostawały stabilne formy zatrudnienia najemnego, jak również samozatrudnienie poza rolnictwem. Odno-

towano przy tym niewielki wzrost przeciętnej liczby przepracowanych godzin, co doprowadziło do jej zrów-

nania z preferencjami pracowników i wyzerowania luki niedopasowania godzinowego.  

Podaż pracy obniżyła się, co wynikało ze spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym nieskompensowane-

go wzrostem współczynnika aktywności zawodowej. Coraz niższy wzrost aktywności zawodowej wynika 

przede wszystkim z wyhamowywania wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku przedemerytalnym. 

Stopa bezrobocia BAEL obniżyła się do 5,6% (sa), tj. o 0,4 pp. w porównaniu z III kw. ub.r., zaś liczba bezro-

botnych spadła do poziomu poniżej 1 mln osób. Spadek stopy bezrobocia pomimo stabilizacji tempa wzrostu 

liczby pracujących jest efektem zmniejszającej się podaży pracy.  

Tempo wzrostu płac w gospodarce w IV kw. 2016 r. obniżyło się z 4,1 do 3,7% r/r pomimo bardzo dobrej sytu-

acji na rynku pracy. Na obniżenie się dynamiki płac w tym kwartale wpłynęły między innymi wyraźnie niższe 

niż rok wcześniej wypłaty dodatkowych składników wynagrodzeń w górnictwie. Tempo wzrostu jednostko-

wych kosztów pracy (ULC) pozostaje dość stabilne i jest zbliżone do średniej dla grupy krajów EŚW.  

Dodatkowe analizy w raporcie poświęcone zostały tematom pomocnym w wyjaśnianiu obecnej sytuacji na 

rynku pracy. Ramka nr 1 prezentuje analizę wpływu coraz mniejszego zasobu pracy na wzrost produktywno-

ści w gospodarce. Ramka nr 2 prezentuje wyniki badania wpływu antycypacji otrzymywania świadczenia z 

programu „Rodzina 500 plus” na oczekiwania płacowe osób bezrobotnych. Ramki nr 3 oraz nr 4 poświęcone 

zostały analizom możliwych zmian podaży pracy w kontekście starzenia się społeczeństwa i obniżenia wieku 

emerytalnego (Ramki nr 3 i nr 4). W Ramce nr 5 przeanalizowano natomiast, w jakim stopniu dane o wakatach 

w gospodarce zaburzane są czysto statystycznie przez formalności związane z procesem rejestracji migrantów.  

 



 

 

Zatrudnienie 

 3    

Zatrudnienie 

Tendencje 

W IV kwartale 2016 r. popyt na pracę nadal 

kształtował się na wysokim poziomie. Brak 

wyraźniejszego przyspieszenia tempa wzrostu 

gospodarczego spowodował jednak, że stopień 

wykorzystania dostępnych zasobów pracy nie 

zmienił się znacząco w porównaniu z poprzed-

nim kwartałem. Niższej dynamice zatrudnienia 

sprzyjały ponadto narastające negatywne ten-

dencje demograficzne. Jednocześnie zwiększył 

się udział wynagrodzenia czynnika pracy w 

łącznych dochodach w gospodarce. 

 

W IV kwartale 2016 r. tylko o 0,3 pp. wyższe niż 

w poprzednim kwartale roczne tempo wzrostu 

PKB przełożyło się na nieco wyższą dynamikę 

zatrudnienia. Liczba pracujących wg Badania 

Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), po 

wyeliminowaniu wpływu czynników sezono-

wych, zwiększyła się w porównaniu z III kwarta-

łem o ok. 68 tys. osób, mimo że w ujęciu rocznym 

jej dynamika praktycznie nie zmieniła się (Tabela 

nr 1). Nadal szybciej niż liczba osób pracujących 

wg BAEL rosła w gospodarce liczba etatów. Wg 

danych sprawozdawczych dostępnych w mo-

mencie edycji raportu jedynie dla sektora przed-

siębiorstw (SP)1 szybszy przyrost liczby etatów 

mógł częściowo wynikać z przekształcania poza-

kodeksowych form zatrudnienia w beztermino-

we umowy o pracę (zob. podrozdział „Zmiany 

jakościowe”)2. W danych z SP kwartalne tempo 

                                                                                                             
1 Istotna różnica między roczną dynamiką zatrudnienia wg 

BAEL oraz dynamiką zatrudnienia wg danych sprawoz-

dawczych wynikała z jednej strony z efektów statystycz-

nych związanych m.in. z aktualizacją populacji BAEL na 

początku ub.r., która wg szacunków IE NBP obniżyła dy-

namikę roczną pracujących o ok. 0,7-0,8 pp. (zob. wcześniej-

sza edycja raportu kwartalnego o rynku pracy za II kw. 

2016 r.), z drugiej zaś z różnic w definicji osoby pracującej. 
2 Dane o zatrudnieniu w GN, w przeciwieństwie do BAEL, 

uwzględniają jedynie umowy przewidziane kodeksem pra-

cy, wyłączając tym samym umowy cywilnoprawne. Nie 

 

wzrostu zatrudnienia w IV kw. 2016 r. wpraw-

dzie nieco osłabło w porównaniu z poprzednim 

okresem, jednak nie oznaczało to wyhamowania 

ogólnej tendencji wzrostowej, a jedynie rewizję 

niekiedy nazbyt optymistycznych wstępnych 

ocen dot. skali wzrostu zatrudnienia w kolejnych 

miesiącach ub.r.3 

Wykres nr  1. Liczba pracujących wg BAEL oraz udział 

funduszu płac w wartości dodanej brutto (WDB)4 

  
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Utrzymaniu dodatniej dynamiki zatrudnienia 

nadal sprzyja silny popyt konsumpcyjny, 

wzmacniany efektem programu „Rodzina 500 

Plus”. Odbudowa popytu inwestycyjnego w 

związku ze wzrostem wykorzystania nowych 

środków unijnych oczekiwana jest z kolei w dru-

giej połowie 2017 r. (por. podrozdział „Perspek-

tywy zatrudnienia”). Stopniowe przyspieszenie 

tempa wzrostu PKB będzie najprawdopodobniej 

skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na 

pracowników ze strony przedsiębiorstw.  

                                                                                                             

obejmują też ani mikropodmiotów, ani rolników indywidu-

alnych. 
3 Ze względu na korekty przesyłane przez firmy do GUS po 

terminie sprawozdawczym faktyczne tempo wzrostu za-

trudnienia w okresie ostatnich trzech miesięcy ub.r. mogło 

być o ponad 1,0 pp. niższe od podawanego przez nie w in-

formacji wstępnej. 
4 Obserwowany w IV kw. 2015 r. skokowy spadek relacji 

funduszu płac do WDB wynika z jednorazowego i wyjąt-

kowo silnego wzrostu deflatora WDB (w tym deflatora eks-

portu netto), przez co dynamika r/r WDB wyrażonej w ce-

nach bieżących była o 1,9 pp. wyższa od dynamiki realnej. 



 

 

Zatrudnienie 

 4    

Tabela nr 1. Miary wzrostu zatrudnienia wg danych BAEL 

oraz danych ze sprawozdawczości podmiotów powyżej 9 

zatrudnionych dla całej GN oraz dla SP (sa) 

 

 Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

W warunkach rekordowo niskiego bezrobocia i 

nasilających się trudności firm w zapełnieniu 

braków personelu można się zatem liczyć, przy-

najmniej w krótkim okresie, z narastaniem presji 

płacowej oraz dalszym wzrostem udział fundu-

szu płac w wartości dodanej brutto (ang. labour 

share, LS). W średnim i długim okresie obserwo-

wany aktualnie wzrost LS powinien jednak zo-

stać skompensowany dalszym wzrostem wydaj-

ności pracy (zob. NECMOD – marzec 2017). Ten-

dencja wzrostowa LS będzie prawdopodobnie 

łagodzona także przez czynniki strukturalne – 

analizy OECD wskazują, że w dłuższym okresie 

LS w większości krajów OECD, w tym w Polsce, 

powinien się obniżać. Wynika to ze zwiększania 

się w strukturze gospodarki udziału sektorów 

kapitało- kosztem pracochłonnych5. 

Warto nadmienić, że poza statystykami BAEL, a 

także w większości przypadków poza sprawoz-

dawczością przedsiębiorstw pozostają pracujący 

w Polsce imigranci krótkookresowi (przebywają-

cy poniżej 12 miesięcy). Ich obecność na rynku 

pracy w Polsce w coraz większym stopniu 

wpływa na kształtowanie się tendencji zatrud-

nieniowych, zwłaszcza w niektórych branżach 

                                                                                                             
5 Zob. raport OECD oraz ILO The Labour Share in G20 Eco-

nomies, 2015 dostępny na stronie internetowej 

https://www.oecd.org/g20/topics/employment-and-social-

policy/The-Labour-Share-in-G20-Economies.pdf. 

(zob. rozdział „Sektory”). Jednak ich udział w 

zatrudnieniu etatowym ogółem, choć od 2011 r. 

systematycznie rośnie, wg szacunków IE NBP 

pozostawał nieduży i w 2016 r. nie przekraczał 

1%6.  

 

Zmiany jakościowe 

Po raz pierwszy od 3 lat głównym czynnikiem 

wzrostu zatrudnienia było samozatrudnienie 

poza rolnictwem. Jednocześnie kontynuacji 

tendencji wzrostowej pracy najemnej towarzy-

szyła poprawa stabilności zawieranych kon-

traktów. Tym razem w strukturze zatrudnienia 

obserwowany był jednak wyraźny spadek 

udziału osób w wieku przedemerytalnym. 

Wielkość luki godzinowej pomiędzy czasem 

przepracowanym a preferencjami pracowników 

pozostawała przy tym bliska zeru. 

 

Podobnie jak przed kwartałem roczny wzrost 

liczby pracujących BAEL wynikał głównie ze 

wzrostu wielkości zatrudnienia najemnego oraz 

samozatrudnienia w sektorach nierolniczych. 

Dominujący udział mieli jednak tym razem pra-

cujący na własny rachunek poza rolnictwem, 

których liczba w trakcie ub.r. zwiększyła się o ok. 

117 tys. osób. W tym samym czasie liczba za-

trudnionych najemnie wzrosła po wyeliminowa-

niu efektów sezonowych o ok. 109 tys. (Tabela nr 

1, Wykres nr  2). Obserwowany w trakcie całego 

2016 r. jednoczesny wzrost samozatrudnienia 

poza rolnictwem i spadek w rolnictwie może być 

częściowo związany z wprowadzonymi wiosną 

ub.r. ograniczeniami w obrocie nieruchomościa-

mi rolnymi7. 

                                                                                                             
6 Badanie Ankietowe Rynku Pracy – Raport 2016, NBP, s. 19. 
7 W szczególności wymóg pozostawania przez nabywcę 

nieruchomości rolnikiem indywidualnym sprawił, że dalsze 

utrzymywanie statusu rolnika przez osoby planujące wcze-

śniej zbycie nieruchomości przestało mieć sens (zob. Ustawa 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieru-

chomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o 

zmianie niektórych ustaw). 
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Wykres nr  2. Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracu-

jących wg wybranych kategorii zatrudnienia do zmian 

dynamiki liczby pracujących BAEL ogółem 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Wykres nr  3. Odsetek pracujących na podstawie kontrak-

tów krótkoterminowych w zatrudnieniu najemnym i liczba 

godzin przepracowanych w tygodniu (sa) 

  

Źródło: dane GUS i dane NBP, obliczenia własne. 

Od dwóch kwartałów za łączny przyrost zatrud-

nienia najemnego odpowiadała przy tym wy-

łącznie większa liczba umów podpisywanych na 

czas nieokreślony (Wykres nr  3). Natomiast licz-

ba umów czasowych nadal wyraźnie spadała. 

Spadek ten wynikał jednak w znacznym stopniu 

ze zmniejszania się liczby osób pracujących na 

umowy cywilnoprawne8 – w trakcie pierwszych 

                                                                                                             
8 Do IV kw. 2015 r. włącznie w danych BAEL możliwa była 

identyfikacja jedynie dość szerokiej kategorii osób pracują-

cych na umowę inną niż umowa na czas nieokreślony. Dla-

tego kategoria „pracujący na czas określony” obejmuje tak-

że inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia np. umowy 

cywilnoprawne, umowy ustne, jak również część „szarej 

strefy”. Począwszy od I kw. 2016 r. BAEL pozwala na wy-

odrębnienie z tej kategorii umów cywilnoprawnych (tj. zle-

cenia i o dzieło). 

trzech kwartałów 2016 r. o ok. 50 tys. Odsetek 

zatrudnionych na kontrakty pozakodeksowe 

obniżył się z 2,4% w I kw. ub.r. do 1,7% ogółu 

pracujących najemnie w III kw. ub.r.  

Utrzymanie relatywnie wysokiego tempa wzro-

stu zarówno w przypadku stałych umów o pra-

cę, jak i liczby osób decydujących się na prowa-

dzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, 

przy jednoczesnym zmniejszeniu udziału mniej 

stabilnych form zatrudnienia można wiązać ze 

zmianami w regulacjach. Najważniejsze z nich to: 

ubiegłoroczne zmiany przepisów dot. zawierania 

umów na czas określony oraz zasad oskładko-

wania umów cywilnoprawnych9, a także wpro-

wadzenie od 1 stycznia 2017 r. godzinowej staw-

ki płacy minimalnej dla pracujących na umowy 

zlecenia oraz samozatrudnionych (świadczących 

jednoosobowo usługi dla firm)10. 

Wykres nr  4. Kontrybucja zmian dynamiki r/r liczby pracu-

jących wg grup wieku do zmian dynamiki liczby pracują-

cych BAEL ogółem 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Wydaje się, że również planowane w drugiej 

połowie br. obniżenie wieku emerytalnego mo-

gło już w III kw. ub.r. znaleźć swoje odzwiercie-

dlenie w zmianach strukturalnych zatrudnienia 

                                                                                                             
9 Ich celem było ograniczenie nadużywania nietypowych 

form zatrudnienia poprzez zmniejszenie asymetrii warun-

ków zawierania i rozwiązywania umów pomiędzy kontrak-

tami stałymi a pozostałymi rodzajami umów. 
10 Zob. Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych in-

nych ustaw, Dz. U. 2016, poz. 1265. 
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(Wykres nr  4). Po raz pierwszy od ponad dekady 

liczba osób w wieku przedemerytalnym wyraź-

nie obniżyła się względem poprzedniego roku (o 

1,3%), zmniejszając tym samym swój udział w 

strukturze zatrudnienia. Może to oznaczać, że 

pracodawcy już w połowie 2016 roku zaczęli 

antycypować przyszłe przesunięcie okresów 

ochronnych pracowników, będące konsekwencją 

obniżenia wieku emerytalnego11.  

Pracodawcy coraz częściej wskazywali na brak 

rąk do pracy jako barierę w rozwoju przedsię-

biorstwa12. W konsekwencji byli też prawdopo-

dobnie bardziej skłonni do negocjowania warun-

ków umów pracowniczych (w tym formy kon-

traktu). Stopień wykorzystania dostępnych zaso-

bów pracy w IV kw. 2016 r. utrzymywał się jed-

nak na stabilnym poziomie. Przejawiało się to 

niewielkim wzrostem poziomu zatrudnienia, jak 

i nieco większą niż w poprzednim kwartale in-

tensywnością wykorzystania czynnika pracy 

(Wykres nr  3). Przy założeniu, że preferencje 

pracowników dot. czasu pracy w IV kw. ub.r. 

kontynuowały dotychczasową łagodną tendencje 

spadkową13 (Wykres nr  5), można oczekiwać, że 

luka niedopasowania godzinowego pomiędzy 

podażą i popytem na pracę (preferencjami i cza-

sem przepracowanym) – po wcześniejszym jed-

norazowym wzroście – ponownie zbliży się do 

zera. Oznacza to, że poziom indeksu niepełnego 

wykorzystania czynnika pracy14 (Wykres nr  6) 

będzie bliski indeksowi bezrobocia, zaś wpływ 

                                                                                                             
11 Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o 

emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-

nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 

38). 
12 Odsetek ankietowanych przedsiębiorstw, które jako barie-

rę rozwoju podawały brak odpowiednich pracowników, 

mimo że nadal pozostaje znacznie niższy niż pod koniec 

2007 r. (ponad 14%), wzrósł w ciągu roku o ponad 4 pp. do 

poziomu 6,8% w IV kw. 2016 r. (zob. Szybki Monitoring NBP,  

nr 01/17, s. 14). 
13 Przed zamknięciem aktualnej edycji raportu niedostępne 

były mikrodane BAEL potrzebne do wyliczenia wskaźni-

ków dot. preferencji czasu pracy. 
14 Zob. R. Wyszyński (2016), Zjawisko niepełnego wykorzysta-

nia czynnika pracy, Bank i Kredyt 47 (3), 2016, s. 267-284. 

luki godzinowej neutralny z perspektywy presji 

na wzrost wynagrodzeń.  

Wykres nr  5. Preferowany vs. przepracowany czas pracy w 

tygodniu (sa) 

 

Źródło: dane GUS, obliczenia własne. 

Wykres nr  6. Wskaźnik BBUI oraz indeks bezrobocia (sa) 

  

*Zarówno BBUI (ang. Bell&Blanchflower Underemployment 

Index), jak i indeks bezrobocia to miary nierównowagi na 

rynku pracy uwzględniające wymiar czasu pracy. 

Źródło: dane GUS, obliczenia własne. 

Sektory 

W IV kwartale liczba pracujących rosła zarów-

no w sektorze przemysłowym, jak i w usługach. 

Z kolei spadki obserwowane w rolnictwie po-

zostawały zgodne z długookresowym trendem. 

Już trzeci kwartał z rzędu zwiększało się za-

trudnienie w sferze publicznej gospodarki. 

Wzrost zatrudnienia w IV kwartale ub.r., podob-

nie jak w poprzednim okresie, obserwowany był 
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przede wszystkim w sektorze przemysłowym15, 

w którym wg BAEL w ciągu jednego roku liczba 

pracujących zwiększyła się o ponad 150 tys. osób 

(Wykres nr  7). Dostępne dane ze sprawozdaw-

czości przedsiębiorstw wskazują, że wzrost ten 

wynikał głównie ze wzrostu liczby pracujących 

w samym przemyśle przy kontynuacji łagodnej 

tendencji spadkowej w budownictwie16.  

Wykres nr  7. Indeks jednopodstawowy (2007q1=100) liczby 

pracujących wg BAEL oraz wg danych ze sprawozdawczości 

podmiotów powyżej 9 dla całej GN w głównych gałęziach 

gospodarki (sa) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

W tym samym czasie liczba pracujących wg BA-

EL w blisko dwukrotnie większym sektorze 

usługowym zwiększyła się o niespełna 60 tys. 

osób. Świadczy to o kontynuacji powolnej ten-

dencji wzrostowej w tym sektorze oraz krótkoo-

kresowym charakterze spadków w I półroczu 

ub.r.17 Zatrudnienie w rolnictwie charakteryzo-

wały natomiast dalsze wyraźne spadki18. 

                                                                                                             
15 Sektor przemysłowy w BAEL zawiera przemysł (tj. prze-

twórstwo przemysłowe, górnictwo, zaopatrywanie w ener-

gię elektryczną, gaz i wodę) oraz budownictwo. 
16 Wg danych z sektora przedsiębiorstw liczba pracujących 

w przemyśle rosła w IV kw. 2016 r. w tempie o 0,2 pp. wyż-

szym niż w poprzednim kwartale tj. 2,9% r/r, w budownic-

twie zaś spadła o 0,9% r/r (wobec spadku o 0,7% r/r przed 

kwartałem). 
17 Wg danych z GN zatrudnienie w sektorze usług wykazuje 

od 2004 r. trwałą tendencję wzrostową. Rozdźwięk w trak-

cie pierwszych dwóch kwartałów 2016 r. między GN i BA-

EL może wynikać m.in. z wolniejszego tempa wzrostu za-

trudnienia w mikrofirmach, uwzględnianych jedynie w 

BAEL. Mogły przyczynić się do niego także ostatnie zmiany 

 

Wykres nr  8. Indeks jednopodstawowy (2007=100) liczby 

pracujących w segmentach rolnictwa wg BAEL (sa) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Wewnątrz sektora rolniczego obserwowana była 

jednak wyraźna heterogeniczność tendencji za-

trudnieniowych (Wykres nr  8). Podczas gdy 

spadki liczby pracujących dotyczyły głównie 

rolników indywidualnych (o ponad 170 tys. osób 

w ciągu roku), w znacznie mniejszej grupie go-

spodarstw rolnych zatrudniających pracowni-

ków najemnych (1/10 całego sektora) od ok. 7 lat 

dominowały wzrosty (w IV kw. ub.r. o ok. 12 tys. 

w porównaniu z IV kw. 2015 r.). Na perspektywy 

rozwoju i konkurencyjność sektora dużych go-

spodarstw rolnych istotny wpływ mogły mieć 

trwające w tym sektorze procesy restrukturyza-

cyjne prowadzące do systematycznego zwięk-

szenia wydajności produkcji rolnej, jak również 

wzmożony napływ pracowników z Ukrainy.  

Wg danych MRPiPS rolnictwo nadal absorbuje 

znaczną część imigracji krótkookresowej w Pol-

sce. Liczba oświadczeń wystawionych dla imi-

grantów przez pracodawców tylko w sektorze 

rolniczym wzrosła w porównaniu z ubiegłym 

rokiem o 21,6% do poziomu 336 tys. Pomimo 

                                                                                                             

regulacyjne, których jednym ze skutków było przechodze-

nie od nietypowych form zatrudnienia do zatrudnienia 

opartego na umowach o pracę. Efekt statystyczny tych 

zmian, polegający na podniesieniu dynamiki zatrudnienia 

etatowego, obserwowany był tylko w danych z GN.  
18 W IV kw. ub.r. liczba pracujących w rolnictwie obniżyła 

się o 6,4% r/r sa, pomimo wyższego tempa wzrostu liczby 

pracujących na obszarach wiejskich (1,7% r/r sa) w porów-

naniu z miastami (-0,7 r/r sa). 
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relatywnie silnego wzrostu w rolnictwie w struk-

turze branżowej oświadczeń zwiększa się zna-

czenie sektora usługowego. Obecnie oświadcze-

nia wystawione przez przedsiębiorstwa usługo-

we19 stanowią już blisko połowę wszystkich 

oświadczeń zaś rolnictwo nieco ponad ¼ (Wykres 

nr  9), podczas gdy jeszcze przed 2 laty proporcje 

te rozkładały się dokładnie odwrotnie. Zmiany w 

strukturze branżowej oświadczeń są nowym 

zjawiskiem i mogą wynikać ze stopniowej zmia-

ny charakteru ostatniej fali imigracji do Polski z 

sezonowego na sektorowo bardziej rozproszony. 

Ponadto z roku na rok imigracja oparta na sys-

temie oświadczeń zyskuje na znaczeniu w za-

spokajaniu całkowitego popytu na krajowym 

rynku pracy. Przejawia się to wzrostem relacji 

pomiędzy liczbą wystawionych oświadczeń a 

liczbą pracujących ogółem, szczególnie w niektó-

rych sekcjach usługowych20.  

Wykres nr  9. Liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia 

cudzoziemca w podziale wg głównych sektorów 

 

Źródło: dane MRPiPS, obliczenia NBP. 

                                                                                                             
19 Na podkreślenie zasługują szczególnie zmiany w sekcji 

„Administrowanie i działalność wspierająca”, w której licz-

ba wystawionych oświadczeń wzrosła ze 125 tys. w 2015 r. 

do blisko 380 tys. w 2016 r. 
20 W latach 2015-2016 relacja liczby wystawionych oświad-

czeń do całkowitej liczby pracujących najwyraźniej wzrosła 

w sekcjach: „Administrowanie i działalność wspierająca”(z 

28% do 88%), „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” 

(z 15% do 19,5%) oraz „Budownictwo” (z 9,2% do 13,8%). W 

sekcji „Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowni-

ków” relacja ta obniżyła się, ale pozostała na poziomie ok. 

75%. 

Z perspektywy zmian w strukturze własnościo-

wej już trzeci kwartał z rzędu powoli rosła liczba 

pracujących w sektorze publicznym (średnio w 

tempie 0,2% r/r sa). Natomiast od dwóch kwarta-

łów na poziomie zbliżonym do zera pozostawała 

roczna dynamika zatrudnienia w sferze prywat-

nej. Odwrócenie wcześniejszych tendencji może 

być związane z tymczasowo wolniejszym tem-

pem wzrostu gospodarczego jako konsekwencją 

niższej dynamiki inwestycji w gospodarce oraz 

antycyklicznego zachowania zatrudnienia w 

sferze publicznej21. Może też wynikać z realizacji 

niektórych założeń polityki gospodarczej, które 

skutkują wyhamowaniem procesów prywatyza-

cyjnych. Wydaje się, że nie powinno to jednak 

zapowiadać w najbliższej przyszłości zmiany 

fazy cyklu koniunkturalnego w gospodarce na-

rodowej.  

 

Perspektywy zatrudnienia 

Liczba wolnych miejsc pracy w gospodarce 

nadal rosła, a w firmach coraz wyraźniej domi-

nowały procesy tworzenia miejsc pracy nad 

likwidowaniem dotychczasowych stanowisk. 

Przedsiębiorcy w coraz większym stopniu od-

czuwali też problemy ze znalezieniem nowych 

pracowników.  

O utrzymaniu dobrych perspektyw zatrudnienia 

świadczy dalszy wzrost liczby dostępnych na 

rynku wakatów, a także dość intensywna kreacja 

netto nowych miejsc pracy. Obserwowane w 

ostatnich miesiącach zmiany wskaźników po-

twierdzają kontynuację systematycznej tendencji 

wzrostowej popytu na pracę.  

                                                                                                             
21 Dostępne badania empiryczne wskazują na negatywne 

skorelowanie zatrudnienia w sektorze publicznym z tem-

pem wzrostu gospodarczego, przy słabej, ale pozytywnej 

korelacji płac w tym sektorze (por. V. Caponi (2016), Public 

Wages, Public Employment, and Business Cycle Volatility: Evi-

dence from U.S. Metro Areas, IZA DP, No. 9965, May). 



 

 

Zatrudnienie 

 9    

Wykres nr  10. Liczba ofert w urzędach pracy i Wskaźnik 

Rynku Pracy BIEC 

     

Źródło: GUS, BIEC, obliczenia NBP. 

W IV kw. ub.r. tempo wzrostu wysokiej już licz-

by niesubsydiowanych („rynkowych”) ofert pra-

cy (Wykres nr  10) zgłoszonych przez pracodaw-

ców do urzędów pracy jeszcze przyspieszyło w 

porównaniu z poprzednim okresem, co skutko-

wało pojawieniem się na rynku ponad 12 tys. 

nowych ofert pracy. W tym okresie odnotowano 

także poprawę Wskaźnika Rynku Pracy BIEC22, 

mierzącego koniunkturę na rynku pracy. W trak-

cie ostatnich dwóch kwartałów ub.r. liczba ofert 

publikowanych w Internecie (Barometr Ofert 

Pracy, BOP) rosła zauważalnie wolniej, co mogło 

sugerować okresową stabilizację popytu na pra-

cę23. Jednak początek roku przyniósł bardziej 

zdecydowany wzrost tej miary. Jednocześnie 

tworzonych było coraz więcej nowych miejsc 

pracy przy wyraźnym ograniczeniu liczby zli-

kwidowanych stanowisk, o czym świadczą wy-

                                                                                                             
22 Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) publikowany jest przez 

BIEC z częstotliwością miesięczną i ma charakter wyprze-

dzający w stosunku do danych o bezrobociu. Głównym 

elementem wskaźnika WRP BIEC jest Barometr Ofert Pracy 

BOP oparty na pomiarze liczby ofert pracy publikowanych 

w Internecie.   
23 W porównaniu z miarami popytu opartymi na rejestrach 

urzędów pracy wskaźnik BOP wydaje się bardziej odporny 

na zmiany wynikające z przepisów dot. zasad zamieszcza-

nia ogłoszeń przez pracodawców. W szczególności dotyczy 

to obowiązku publikowania przez niektóre urzędy pracy 

ofert skierowanych de facto do obcokrajowców zatrudnia-

nych w ramach systemu oświadczeń (zob. Ramka nr 5). 

niki reprezentatywnego badania popytu na pracę 

GUS za IV kw. ub.r.24  

Wyniki Szybkiego Monitoringu NBP25 wskazują na 

utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu 

zatrudnienia w najbliższej przyszłości, a także na 

większe problemy pracodawców ze znalezieniem 

pracowników. Nadal najwyższy wzrost zatrud-

nienia w I kw. br. przewidywany jest w sektorze 

usługowym, a zwłaszcza w transporcie. Wysoką 

dynamiką prognoz charakteryzuje się również 

przetwórstwo przemysłowe, w szczególności 

duże podmioty. Natomiast już od kilku kwarta-

łów dominują spadki w górnictwie oraz energe-

tyce. Deklaracje firm są przy tym spójne z wyni-

kami BAEL oraz informacjami sprawozdawczy-

mi. W porównaniu z danymi bieżącymi nieco 

większym optymizmem odznaczały się nato-

miast firmy z sektora prywatnego, które w I kw. 

br. przewidywały dalszy wzrost zatrudnienia. 

Jednocześnie, podobnie jak w danych GUS, ob-

serwowano odwrócenie tendencji spadkowej w 

sektorze publicznym. Utrzymanie dotychczaso-

wej tendencji wzrostowej zatrudnienia w I poło-

wie br. sugerują również niektóre badania ankie-

towe realizowane przez inne ośrodki badawcze26.  

Wg projekcji NECMOD27 dynamika wzrostu 

zatrudnienia w trakcie najbliższych 6 kwartałów 

powinna pozostać dodatnia, a następnie ustabili-

zuje się na poziomie zbliżonym do zera. Wolniej-

                                                                                                             
24 Zgodnie z wynikami badania popytu na pracę saldo no-

wo utworzonych i zlikwidowanych przez firmy miejsc pra-

cy wzrosło w trakcie ubiegłego roku o blisko 28 tys. sa. Re-

kompensuje to spadki z 2015 r. i oznacza kontynuację ob-

serwowanej od 2013 r. tendencji wzrostowej. 
25 Dane z Szybkiego Monitoringu NBP w IV kw. 2016, NBP, 

styczeń 2017 r. 
26 Raport Manpower dot. planów pracodawców wskazuje 

od blisko roku na stabilizację relatywnie wysokiego opty-

mizmu pracodawców w zakresie zmian zatrudnienia w I 

kw. 2017 r. Podobnie prognozy Randstad, po nieznacznym 

osłabieniu pod koniec ub.r. w badaniu przeprowadzonym 

w lutym br. ponownie nieznacznie się poprawiły. W szcze-

gólności mniejszy był odsetek przedsiębiorstw planujących 

redukcje zatrudnienia w trakcie kolejnych 6 m-cy. 

27 Zob. Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego NBP na pod-

stawie modelu NECMOD, NBP, 13 marca 2017 r. 
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szemu wzrostowi zatrudnienia, przy możliwym 

dalszym spadku stopy bezrobocia, sprzyjać bę-

dzie stopniowo obniżająca się liczba osób aktyw-

nych zawodowo jako efekt starzenia się społe-

czeństwa. 

Tło międzynarodowe 

Obniżenie dynamiki zatrudnienia obserwowa-

ne w Polsce w II połowie ub.r. widoczne było 

częściowo także w pozostałych krajach UE, 

m.in. w Niemczech. Przeciętnie grupa krajów 

EŚW cechowała się w tym samym okresie jed-

nak wyraźnie wyższym i niesłabnącym tempem 

wzrostu liczby pracujących. 

Roczne tempo wzrostu liczby pracujących w 

Polsce w IV kw. ub.r. obniżyło się do poziomu o 

ponad 1 pp. poniżej średniej dla grupy wszyst-

kich krajów unijnych28 (Wykres nr  11). W przy-

padku Polski niższa roczna dynamika zatrudnie-

nia obserwowana od początku tego roku czę-

ściowo wynikała jednak z aktualizacji liczby lud-

ności BAEL, która zakłóciła bezpośrednią po-

równywalność między krajami29. Po uwzględ-

nieniu wspomnianego efektu statystycznego 

dynamika wzrostu liczby pracujących w Polsce 

kształtowałaby się na poziomie tylko o 0,2-

0,3 pp. niższym od średniej UE-28.  

Sytuacja na krajowych rynkach pracy UE wyka-

zywała nadal dość duże zróżnicowanie geogra-

ficzne. W II półroczu 2016 r. w krajach nadbał-

tyckich dynamika zatrudnienia wyraźnie obniży-

ła się, co tylko do pewnego stopnia wynikało z 

efektu wysokiej bazy sprzed roku. Wyraźnie 

szybciej niż w Polsce rosło zatrudnienie w pozo-

stałych krajach EŚW (w Czechach, na Słowacji i 

                                                                                                             
28 Średnia dla krajów UE w IV kw. 2016 r. (nie wliczając 

Luksemburga i Chorwacji, dla których w czasie redagowa-

nia raportu Eurostat nie dysponował jeszcze danymi) wzro-

sła z poziomu 1,1% r/r w III kw. ub.r. o ok. 0,2 pp. 
29 Por. Ramka nr 1. Jakie są przyczyny i konsekwencje aktualiza-

cji danych o ludności Polski w BAEL? w „Kwartalnym raporcie 

o rynku pracy za I kw. 2016 r.” (s. 21). 

na Węgrzech średnio w tempie 2,2% r/r).  Rela-

tywnie wysoką dynamikę zatrudnienia w ostat-

nim kwartale 2016 r. (niekiedy znacznie powyżej 

2,0% r/r) odnotowano także w takich krajach jak 

Hiszpania, Cypr czy Portugalia, gdzie jeszcze 

przed 2-3 laty zatrudnienie wyraźnie spadało. 

Wysokie tempo wzrostu liczby pracujących 

utrzymała również Irlandia (2,8% r/r). Pozytyw-

ne tendencje na rynku pracy charakteryzujące się 

umiarkowanym tempem wzrostu zatrudnienia 

kontynuowane były w pozostałych krajach Eu-

ropy Zachodniej oraz w Skandynawii. 

Wykres nr  11. Dynamika liczby pracujących30 w wybranych 

krajach 

 
Źródło: Eurostat. 

Zmiany struktury branżowej zatrudnienia na 

polskim rynku pracy są w dłuższym okresie 

zbieżne ze zmianami obserwowanymi w UE. 

Dotyczą one głównie rosnącego udziału sektora 

usług rynkowych kosztem sektora rolniczego. W 

III kw. 2016 r. w grupie krajów UE-28 liczba pra-

cujących w usługach rynkowych rosła w tempie 

zbliżonym do tempa wzrostu liczby pracujących 

w przemyśle31. W Polsce w tym samym okresie 

                                                                                                             
30 Wg zastosowanej tu definicji do pracujących zalicza się 

wszystkie osoby pracujące przy produkcji krajowej bez 

względu na miejsca zamieszkania (rezydowania) pracowni-

ków (ang. domestic concept). Dla porównania BAEL 

uwzględnia tylko rezydentów (ang. national concept). Stąd 

możliwe są niewielkie różnice pomiędzy danymi BAEL 

opisującymi zatrudnienia a danymi na wykresie. 
31 Liczba pracujących w usługach rynkowych w UE-28 rosła 

w tempie zbliżonym do tempa wzrostu w sektorze przemy-

słowym, tj. o ok. 0,5 pp. szybszym niż liczba pracujących 

ogółem, która zwiększyła się w ujęciu rocznym o 1,5%. 
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zatrudnienie w sektorze przemysłowym rosło 

jednak wyraźnie szybciej niż w usługach rynko-

wych32. 

Zgodnie z prognozami KE do końca 2018 r. w 

krajach UE, podobnie jak w Polsce, można się 

spodziewać kontynuacji powolnej tendencji 

wzrostowej zatrudnienia, przy stopniowym ob-

niżaniu dotychczasowego tempa wzrostu33. Przy-

czyni się do tego nieco wolniejsze niż w 2016 r. 

tempo kreacji miejsc pracy. W skali całej UE stopa 

bezrobocia w horyzoncie prognozy najprawdopo-

dobniej nie powróci przy tym do poziomu sprzed 

kryzysu.

                                                                                                             
32 W przypadku Polski w III kw. 2016 r. roczne tempo wzro-

stu liczby pracujących w przemyśle wyniosło 5,3% r/r, zaś 

w usługach rynkowych 0,2% r/r. 
33 W przypadku całej UE z 1,4% r/r w 2016 r. do 1,0% r/r w 

2018 r., w przypadku Polski zaś z 0,9% r/r do 0,0% r/r. Zob. 

European Economic Forecast – Winter 2017, Institutional Pa-

per, 048 / February 2017, European Commission. 
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Podaż pracy i bezrobocie 

Podaż pracy 

Coraz szybciej zmniejsza się liczba osób w 

wieku produkcyjnym. W ostatnich latach uby-

tek ten był kompensowany przez wzrost ak-

tywności zawodowej osób w wieku przedeme-

rytalnym i absolwentów. Od III kw. 2016 r. 

wzrost aktywności zawodowej osób w wieku 

przedemerytalnym był wyraźnie mniejszy, co 

uwypukliło negatywne tendencje demograficz-

ne. W efekcie zmniejszyła się liczba ludności w 

wieku produkcyjnym oraz zasób pracy. 

W IV kw. 2016 r. liczba osób aktywnych zawo-

dowo zmniejszyła się o 0,2% kw/kw, sa, tj. 40 tys. 

osób. W porównaniu z początkiem 2014 roku, 

kiedy liczba osób aktywnych na rynku pracy 

osiągnęła maksimum obecna podaż pracy jest o 

ponad 220 tys. osób mniejsza. Spadek podaży 

pracy wynika z faktu, że pogłębiającym się nega-

tywnym tendencjom demograficznym od kilku 

kwartałów towarzyszy stabilizacja współczynni-

ka aktywności zawodowej (Wykres nr  12).  

Wykres nr  12. Liczba aktywnych zawodowo, współczynnik 

aktywności zawodowej i populacja BAEL (sa) 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Od 2012 roku na wielkość zasobów pracy w Pol-

sce trwale i negatywnie oddziałuje sytuacja de-

mograficzna – zwłaszcza szybko starzejąca się 

struktura populacji (Wykres nr  13, por. Ramka 

nr 3). Fala emigracji poakcesyjnej spowodowała, 

że spadek podaży pracy odczuwalny był już w 

latach 2006-2007, ale po 2008 r. negatywne ten-

dencje były równoważone z naddatkiem przez 

postępujący wzrost aktywności zawodowej, 

związany w dużej mierze z reformą wcześniej-

szych emerytur. Sytuację zmienił spadek współ-

czynnika w 2015 roku, związany prawdopodob-

nie z wyczerpaniem się efektów reformy wpro-

wadzającej wcześniejsze emerytury. Z drugiej 

strony, od 2013 roku na aktywność zawodową 

osób w wieku przedemerytalnym oddziaływała 

perspektywa stopniowo wzrastającego wieku 

emerytalnego i w związku z tym konieczności 

dłuższego pozostawania bez świadczeń emery-

talnych.  

Powrót wzrostów współczynnika aktywności 

zawodowej w drugiej połowie 2015 r. związany 

był z lepszą koniunkturą na rynku pracy oraz 

stopniowym podnoszeniem wieku emerytalnego, 

co z jednej strony zmuszało część osób do pozo-

stawania na rynku pracy, a z drugiej strony – 

poprzez przesuwanie wieku objęcia ochroną 

przed zwolnieniem pracowników – zmniejszało 

obawy pracodawców przed zatrudnieniem osób 

w wieku przedemerytalnym. Obniżenie wieku 

emerytalnego od 1 października 2017 roku może 

odwrócić pozytywne skutki obu tych procesów  

(dokładniejsza analiza w Ramce nr 4).  

Wykres nr  13. Dekompozycja zmian liczby osób aktyw-

nych zawodowo wg wieku (tys.) 

 

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. *Obserwacja dla roku 

2016 obejmuje I-II kw. 2015 r. 
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Trendy zmian aktywności zawodowej według 

wieku były względnie stabilne do początku 2015 

roku (Wykres nr  13). Długotrwałe wzrosty po-

ziomów współczynników aktywności zawodo-

wej notowano jedynie wśród osób w wieku 

przedemerytalnym. Od 2015 roku tendencja 

wzrastającej aktywności w wieku przedemery-

talnym i emerytalnym obserwowana była wśród 

kobiet, choć także w tym przypadku wzrost był 

relatywnie coraz niższy. Wprowadzenie reformy 

obniżającej wiek emerytalny przyczyni się praw-

dopodobnie do dalszego obniżania się aktywno-

ści zawodowej osób w wieku przedemerytalnym 

(por. Ramka nr 4). Ponadto obserwowany jest 

także powolny spadek aktywności zawodowej 

osób w wieku 25-44 lata. Korzystając z opubli-

kowanych do tej pory danych, trudno jest wiązać 

obniżanie się aktywności zawodowej osób w tym 

wieku z wypłacanymi od czerwca br. świadcze-

niami34 w ramach programu „Rodzina 500 plus”. 

Uwzględniając wszystkie wymienione powyżej 

czynniki, można się spodziewać, że dalsze zmia-

ny podaży pracy będą wynikać głównie ze zmian 

populacji, co oznacza negatywne oddziaływanie 

tych zmian na potencjał rozwoju polskiej gospo-

darki35.  

Dotychczasowe różnice we wzroście aktywności 

zawodowej kobiet od 2015 roku można tłuma-

czyć czynnikami ułatwiającymi przedłużanie 

aktywności zawodowej: niższym wiekiem eme-

rytalnym, przeciętnie coraz lepszym zdrowiem 

kobiet w wieku przedemerytalnym oraz częst-

szym wykonywaniem zawodów, w których moż-

liwości zatrudnienia nie zmniejszają się wyraźnie 

z wiekiem. W przypadku mężczyzn wiek, od 

którego dla większości populacji działają bodźce 

do opuszczenia rynku pracy, jest wyższy o 5 lat, 

a oczekiwana długość życia w dobrym zdrowiu 

                                                                                                             
34 Por.  „Kwartalny raport o rynku pracy – III kw. 2016 r.” 

Ramka nr 1.  
35 Por. „Kwartalny raport o rynku pracy – IV kw. 2011 r.” 

ramka: „Czy jest możliwe uniknięcie przyszłego spadku podaży 

pracy w Polsce?” 

jest niższa. Wykonują oni częściej prace wymaga-

jące siły fizycznej, która spada wraz z wiekiem. 

Kontynuowanie wzrostu aktywności zawodowej 

kobiet w wieku przedemerytalnym było stosun-

kowo bardziej prawdopodobne niż w przypadku 

mężczyzn, ze względu na strukturę wykonywa-

nych zawodów i ich o pięć lat wyższy wiek eme-

rytalny tych ostatnich. Obserwowane tendencje 

mogą jednak ulec zmianie na skutek obniżenia 

wieku emerytalnego, co jest tym bardziej istotne, 

że udział najstarszych grup wieku w całym zaso-

bie osób w wieku produkcyjnym będzie coraz 

większy wraz ze starzeniem się wyżu demogra-

ficznego początku lat 80.   

Wykres nr  14. Współczynniki aktywności zawodowej wg 

płci i wieku 

  
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Wykres nr  15. Kontrybucje do zmian r/r liczby aktywnych 

zawodowo BAEL wg poziomu wykształcenia.  

 

Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

Nierównomierny jest również wpływ różnej 

aktywności osób o odmiennym wykształceniu na 

zagregowaną aktywność ekonomiczną ludności 
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(Wykres nr  15). W trakcie ostatniej dekady prak-

tycznie w każdym kwartale, niezależnie od kie-

runku i wielkości zmian ogólnej liczby osób ak-

tywnych zawodowo, obserwowano wzrost liczby 

aktywnych zawodowo z wykształceniem wyż-

szym oraz spadek aktywności osób z wykształ-

ceniem podstawowym. Konsekwentny był rów-

nież spadek liczby aktywnych osób z wykształ-

ceniem zasadniczym zawodowym. W dużej mie-

rze jest to skutek opuszczania rynku pracy przez 

słabiej wykształcone roczniki powojennego wyżu 

przy jednoczesnym wchodzeniu na rynek młod-

szych, przeciętnie lepiej wykształconych kohort. 

Obserwowane tendencje oznaczają podnoszenie 

się przeciętnego poziomu wykształcenia polskich 

zasobów pracy. 

Wzrost aktywności najstarszych grup wieku 

współwystępuje ze wzrostem liczby emerytów, 

co jest związane z osiąganiem wieku emerytal-

nego przez względnie liczne roczniki powojen-

nego wyżu demograficznego. W III kw. 2016 r. w 

dalszym ciągu liczba osób przechodzących na 

emeryturę kształtowała się na relatywnie wyso-

kim poziomie, ale tylko nieznacznie wyższym 

niż rok wcześniej (Wykres nr  16).  

Wykres nr  16. Liczba osób, którym przyznano emerytury  

 

Źródło: dane ZUS, zestawienie NBP. Począwszy od 2007 r. 

kolorami oznaczono kolejne kwartały. Dane obejmują także 

osoby pobierające zasiłki i świadczenia emerytalne, którym 

przyznano emeryturę. 

Liczba nowo przyznanych świadczeń emerytal-

nych wyniosła w III kw. 2016 r. 54 tys., wobec 50 

tys. w analogicznym okresie poprzedniego roku. 

Jest to spójne z długoterminowymi projekcjami 

emerytalnymi, zgodnie z którymi liczba osób 

przechodzących na emeryturę miała w kolejnych 

latach pozostawać na wysokim poziomie. W 

najbliższym czasie może ona dodatkowo wzro-

snąć na skutek wprowadzonych regulacji obniża-

jących wiek emerytalny.  

Bezrobocie 

Liczba osób bezrobotnych i stopa bezrobocia w 

III kw. 2016 r. spadały szybciej niż w poprzed-

nich kwartałach i głównie dzięki tendencjom 

demograficznym. Stopa bezrobocia osiągnęła 

kolejne historyczne minimum.  

W IV kw. 2016 r. w dalszym ciągu obserwowano 

spadek stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia BAEL 

obniżyła się w stosunku do poprzedniego kwar-

tału o 0,4 pp. i ukształtowała się na poziomie 

5,6%, sa. W ujęciu rocznym stopa bezrobocia 

BAEL obniżyła się o 1,4 pp., sa, czyli bardziej niż 

w poprzednim kwartale. Stopa bezrobocia reje-

strowanego spadła o 0,5 pp. kw/kw, sa i wyniosła 

8,2%, sa (Wykres nr  17).  

Wykres nr  17. Stopa bezrobocia rejestrowanego i BAEL, sa  

 
Źródło: dane GUS, MRPiPS, obliczenia NBP. 

W ujęciu rocznym liczba osób bezrobotnych wg 

BAEL wyniosła 957 tys. i obniżyła się o ok. 21% 

r/r. W porównaniu do III kw. ub.r. liczba bezro-

botnych była niższa o 72 tys., sa. Tendencja 

spadkowa jest spójna z rejestrami urzędów pracy 

(spadek o 233 tys. r/r, sa i 89 tys. kw/kw, sa). 

Te korzystne tendencje kontynuowane są w 

styczniu br. – systematycznie notowane są coraz 
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niższe liczby zarejestrowanych osób bezrobot-

nych, ale jednocześnie coraz mniej osób opuszcza 

Wykres nr  18. Dekompozycja zmian rocznych (w pp.) stopy 

bezrobocia BAEL (sa) 

 
 Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

rejestry z powodu znalezienia pracy. Kolejne 

miesiące pozwolą zweryfikować, czy można 

mówić o początku stabilizacji bezrobocia. Syste-

matyczny spadek stopy bezrobocia w poprzed-

nich kwartałach wynikał z relatywnie szybkiego 

wzrostu liczby pracujących. W IV kw. ub.r. naj-

bardziej istotne było negatywne oddziaływanie 

czynników demograficznych poprzez spadek 

liczby osób, które potencjalnie mogłyby być ak-

tywne na rynku pracy (Wykres nr  18).  

 W ostatniej dekadzie zmiany liczby bezrobot-

nych (wzrost lub spadek) oznaczały takie same, 

co do kierunku, zmiany bezrobocia we wszyst-

kich grupach wykształcenia (Wykres nr  19). Po-

dobnie jest także obecnie, ale należy podkreślić, 

że od 2015 roku proporcjonalnie większy wpływ 

na spadek całkowitej liczby osób bezrobotnych 

ma zmniejszanie się liczby osób bezrobotnych z 

wykształceniem poniżej średniego.  

Miesięczne dane z rejestrów powiatowych urzę-

dów pracy wskazują, że coraz mniejsza liczba 

osób bezrobotnych związana jest z utrzymującą 

się przewagą wyrejestrowań nad nowymi reje-

stracjami. W IV kw. ub.r. obniżył się udział wyre-

jestrowań z powodu podjęcia zatrudnienia (do 

ok. 48% sa) wśród wszystkich skreśleń 

z rejestrów, stabilna natomiast pozostaje propor-

cja osób bezrobotnych bez prawa do pobierania 

zasiłku do wszystkich bezrobotnych (ok. 86%). 

Wykres nr  19. Kontrybucje do zmian r/r liczby bezrobot-

nych BAEL wg poziomu wykształcenia. 

 
Źródło: dane GUS, obliczenia NBP. 

W UE stopa bezrobocia nadal się obniża i w 

styczniu 2017 r. wyniosła 8,1% (Wykres nr  20). 

Wciąż utrzymuje się wysoka dyspersja pomiędzy 

krajami członkowskimi UE, choć stopniowo 

zmniejszają się różnice pomiędzy krajami EŚW. Z 

jednej strony niektóre kraje cechują się historycz-

nie niską stopą bezrobocia (np. Niemcy ze 

wskaźnikiem 4,1%). Z drugiej strony w części 

krajów członkowskich stopa bezrobocia pozosta-

je nadal bardzo wysoka (Grecja 23%, Hiszpania 

18%). Stabilizacja stopy bezrobocia obserwowana 

jest we Francji. Dla porównania, w Stanach Zjed-

noczonych stopa bezrobocia od połowy 2016 

roku oscyluje wokół poziomu 5% – w styczniu 

2017 r. wyniosła 4,8%. 

Wykres nr  20. Zharmonizowana stopa bezrobocia w wy-

branych krajach 

 

Źródło: Eurostat. 
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Przepływy na rynku pracy 

Dane z IV kw. ub.r. wskazują36, że po mniej 

korzystnym dla rynku pracy III kw. ub.r. praw-

dopodobieństwo znalezienia pracy ponownie 

wzrosło, a prawdopodobieństwo utraty pracy 

osiągnęło najniższy poziom dziesięciu lat.  
 
Po okresie obniżania się prawdopodobieństwa 

znalezienia pracy w II i III kw. 2016 roku ostatni 

kwartał ub.r. przyniósł silny wzrost tego wskaź-

nika. Zmiana ta odzwierciedla prawdopodobnie 

częstsze niż w III kw. podejmowanie przez firmy 

decyzji o nowych przyjęciach do pracy związane 

ze wzrostem dynamiki PKB i zwiększaniem się 

inwestycji finansowanymi ze środków UE w 

końcu ub.r. (Wykres nr  21).  

Wykres nr  21. Prawdopodobieństwa przejścia osoby bezro-

botnej do zatrudnienia (U->E) oraz przejścia osoby zatrud-

nionej do bezrobocia (E->U) 

 
Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS. 

 

Te same czynniki oddziaływały na zmiany 

prawdopodobieństwa utraty pracy w odwrot-

nym kierunku. W II i III kw. ub.r. następował 

                                                                                                             
36 Ostatnia obserwacja przepływów pomiędzy dwoma 

kwartałami oszacowana na podstawie publikacji GUS i na-

tężenia przepływów we wcześniejszym okresie. Spójność 

przepływów z danymi makro (uwzględniającymi korektę o 

NSP 2011) zapewniona za pomocą procedury IPF. Szerzej 

nt. metody zob. Aneks (pkt III). Wcześniejsze przepływy 

wyznaczone na podstawie mikrodanych BAEL – obserwacji 

tych samych osób w kolejnych kwartałach korygowanych w 

celu uzyskania zgodności z obserwacjami reprezentatyw-

nymi dla populacji. 

jego wzrost a w IV kw. ub.r. silny spadek. Obni-

żenie się prawdopodobieństwa utraty pracy oka-

zało się na tyle duże, że osiągnęło ono najniższy 

poziom od szczytu koniunktury w 2006 roku.  

Bardziej szczegółowa analiza wskazuje, że  od-

wrócenie się tendencji stabilizacji rynku pracy w 

kierunku wzrostu zatrudnienia wynikało przede 

wszystkim z prawie dwukrotnego spadku liczby 

osób, które utraciły pracę (Wykres nr  22). Wzrost 

przepływów do zatrudnienia z bezrobocia spo-

wodował z kolei, że liczba przechodzących z 

bezrobocia do zatrudnienia osiągnęła wartości 

porównywalne z obserwacjami z początku 2016r. 

Do wzrostu zatrudnienia przyczyniło się również 

pozytywne saldo przepływów pomiędzy za-

trudnieniem a nieaktywnością zawodową.     

Wykres nr  22. Kwartalne zmiany pracujących –przepływy 

(w tys., sa)  

 
Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS. 

Tendencje wpływające na zmiany liczby osób 

bezrobotnych są lustrzanym odbiciem opisanych 

zmian przepływów wpływających na liczbę osób 

pracujących. Największy wpływ na spadek bez-

robocia miał silny spadek liczby osób, które utra-

ciły pracę, choć duże znaczenie miał także wzrost 

nowego zatrudnienia. Niewielki negatywny 

wpływ na liczbę bezrobotnych miało też saldo 

przepływów pomiędzy bezrobociem i nieaktyw-

nością zawodową (Wykres nr  23)  

Wykres nr  23. Kwartalne zmiany bezrobocia – przepływy 

(w tys., sa) 
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Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS. 

Szczegółowa analiza przepływów pomiędzy 

rynkiem pracy a nieaktywnością zawodową  

(Wykres nr  24) wskazuje, że wciąż na podwyż-

szonym poziomie utrzymują się przepływy po-

między bezrobociem i nieaktywnością zawodo-

wą, przy czym nieco wyższe są przepływy zwią-

zane z odpływem z bezrobocia do nieaktywności 

niż w odwrotną stronę. Oznacza to, że bardzo 

dobra sytuacja na rynku pracy związana jest z 

częstszymi zmianami statusu na rynku pracy 

osób będących pomiędzy aktywnością i nieak-

tywnością zawodową (osób często nieaktywnych 

zawodowo, które sporadycznie poszukują pra-

cy). Do połowy 2015 roku przepływy te były 

związane częściej z rozpoczynaniem poszukiwa-

nia pracy przez osoby nieaktywne zawodowo. 

Od połowy 2015 roku częściej występuje nato-

miast przepływ związany z dezaktywizacją osób 

bezrobotnych, zwykle związaną ze zniechęce-

niem długotrwałym poszukiwaniem pracy. W 

sytuacji silnego popytu na pracę przepływ ten 

sygnalizuje jednak możliwość wpływu na ak-

tywność zawodową potencjalnych dochodów nie 

związanych z pracą. .  

Dane z ostatniego kwartału wskazują także na 

spadek odpływu z zatrudnienia bezpośrednio do 

nieaktywności oraz niewielki wzrost napływów 

w odwrotną stronę, co miało korzystny wpływ 

na aktywność zawodową i wzrost zatrudnienia.  

Wykres nr  24. Kwartalne przepływy pomiędzy nieaktyw-

nością a pracą i bezrobociem (w tys., sa)  

 
 

Źródło: Obliczenia NBP na podstawie danych GUS. 
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Wynagrodzenia, wydajność i koszty pracy 

W końcu 2016 roku wzrost wynagrodzeń nie 

przyspieszał pomimo bardzo dobrej sytuacji na 

rynku pracy. Moderująco na wzrost wynagro-

dzeń działa napływ imigrantów. W IV kw. zna-

czenie miał także jednorazowy negatywny 

efekt mniejszych wypłat w górnictwie. Stabilny 

wzrost jednostkowych kosztów pracy nie wy-

wiera istotnego wpływu na zmiany cen.  

 

Tendencje  

Kolejny kwartał z rzędu zmiany wynagrodzeń w 

gospodarce (Wykres nr  25) nie odzwierciedlały 

tendencji silnego wzrostu liczby ofert pracy 

przypadających na jednego bezrobotnego (indek-

su restrykcyjności rynku pracy). Pomimo istot-

nego wzrostu liczby wakatów na rynku pracy w 

IV kw. ub.r. (por s. 9 raportu), dynamika płac 

obniżyła się do 3,7% r/r.   

Wykres nr  25. Dynamika r/r wynagrodzeń nominalnych i 

realnych  w gospodarce oraz indeks restrykcyjności 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

Zanik korelacji pomiędzy oboma wskaźnikami 

występujący po 2015 roku mógł wynikać z poja-

wienia się epizodu deflacji zwiększającej siłę 

nabywczą wynagrodzeń nominalnych nawet bez 

ich podnoszenia przez pracodawców (dynamika 

wynagrodzeń realnych pozostawała silniej skore-

lowana z indeksem restrykcyjności). 

Ważnym czynnikiem wpływającym na relację 

pomiędzy płacami i liczbą wakatów w Polsce jest 

obserwowany od 2014 roku coraz większy i do-

tyczący wszystkich sektorów napływ do pracy w 

Polsce krótkoterminowych imigrantów ekono-

micznych. Napływ imigrantów z jednej strony 

kompensuje ubytek na rynku pracy polskich 

pracowników o niższych kwalifikacjach. Niższa 

dostępność tych pracowników wynika zarówno 

ze spadku bezrobocia jak i z obniżającej się po-

daży pracy tych osób na skutek zmniejszającej się 

liczby osób w wieku produkcyjnym oraz ciągle 

utrzymującego się negatywnego salda migracji 

obywateli polskich. Napływy imigrantów spra-

wiają, że obecnie odczuwane przez pracodaw-

ców braki pracowników są łagodniejsze niż w 

latach 2006-2008 i nie zmuszają firm do daleko 

idących ustępstw w negocjacjach płacowych.  

Duże zainteresowanie migracją do Polski powo-

duje także problemy związane z pomiarem licz-

by wakatów. Duża cześć dynamicznego wzrostu 

wakatów notowanego w Polsce po 2014 roku 

wydaje się mieć związek z procesem rejestracji 

imigrantów (por. Ramka nr 5). Oznacza to, że 

silny wzrost indeksu restrykcyjności rynku pracy 

po 2014 roku jest w dużym stopniu przeszaco-

wany przez oferty pracy faktycznie niewpływa-

jące na negocjacje płacowe polskich pracowni-

ków.  

Innym czynnikiem mogącym wpływać na wzrost 

wynagrodzeń jest obserwowany od 2014 roku 

szybki wzrost zatrudnienia osób o przeciętnie 

niższych kwalifikacjach i niższych płacach (por. 

Ramka 1). Zmiana struktury płac w kierunku  

większego udziału płac niższych nie tylko przy-

czynia się do obniżenia średniej w całej gospo-

darce, ale jest neutralna z punktu widzenia jed-

nostkowych kosztów pracy i presji płacowej.  

Trudno jest jednoznacznie ocenić jaki wpływ na 

wzrost wynagrodzeń mają świadczenia z pro-

gramu „Rodzina 500 plus”. Z jednej strony alter-

natywny dochód nie związany z pracą może 
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zachęcać pracowników do nacisków na wzrost 

wynagrodzeń. Z drugiej strony, badania oparte o 

dane BAEL wskazują, że antycypowanie świad-

czeń na dzieci zmniejszało, a nie zwiększało, 

płacę progową, za jaką osoby bezrobotne byłyby 

w stanie podjąć pracę (por. Ramka nr 2).    

Bardziej szczegółowa analiza wzrostu płac w 

poszczególnych częściach gospodarki wskazuje 

wyraźnie, że źródłem wolniejszego wzrostu w 

ostatnim kwartale 2016 roku było obniżenie się 

dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw 

(Tabela nr 2), w tym szczególnie jednorazowo 

niższe wypłaty elastycznych składników w gór-

nictwie węgla kamiennego wynikające z ustaleń 

wcześniejszych negocjacji ze związkami zawo-

dowymi. Wpływ wypłat w górnictwie obniżył 

dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw w IV 

kw. ub.r. o ok. 0,5 pp., a w całej gospodarce o  ok. 

0,2 pp. Warto jednak zauważyć, że w styczniu 

2017 roku tempo wzrostu płac w sektorze przed-

siębiorstw wyraźnie wzrosło, co mogło częścio-

wo wynikać z wyraźnego ( o 8% r/r) podniesienia 

płacy minimalnej.  

Dane spoza sektora przedsiębiorstw nie zostały 

jeszcze opublikowane, ale wydaje się, że nie 

wpłynęły znacząco na obniżenie płac w gospo-

darce. W szczególności od początku 2016 roku 

dynamicznie rosły wynagrodzenia w administra-

cji i ochronie zdrowia. Znacznie wolniejszy był 

natomiast wzrost płac w edukacji.  

Wykres nr  26. Dekompozycja zmian ULC w gospodarce 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

Wykres nr  27. Indeks jednopodstawowy (2000q1=100) ULC, 

wydajności i wynagrodzeń realnych 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

Obniżenie się dynamiki płac w gospodarce 

wpłynęło na obniżenie dynamiki jednostkowych 

kosztów pracy (ULC – Unit Labour Costs), do 

poziomu obserwowanego w latach 2012-2014, 

czyli ok. 2% r/r (Wykres nr  26). Można zatem 

zauważyć, że pomimo bardzo dobrej sytuacji na 

rynku pracy koszty pracy związane z wynagro-

dzeniami trzymane są w ryzach i nie są czynni-

kiem, który stwarzałby ryzyko przyspieszenia 

wzrostu cen.  

Wzrost wynagrodzeń jest na tyle wysoki, że do 

końca 2016 roku skumulowane jednostkowe 

koszty pracy w polskiej gospodarce powoli 

wzrastały (Wykres nr  27), co świadczy o wzrasta-

jącym udziale kosztów pracy w produkcie wy-

twarzanym w polskiej gospodarce (tzw. labour 

share). Sytuacja taka była w poprzednich latach 

charakterystyczna dla okresów ożywienia go-

spodarczego (2005-2008 i 2013-2016), natomiast w 

okresach wzrastającego bezrobocia (2000-2004 i 

2009-2012) wskaźnik ten nie wzrastał lub wzra-

stał bardzo powoli.  
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Tabela nr 2. Dynamika wynagrodzeń w gospodarce i jej sekcjach r/r (zgodne z PKD 2007) 

  
Udział w 
funduszu płac 

2015 2016 

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

Gospodarka* 100,0% 4,1 3,1 3,0 3,2 3,1 4,3 4,1  3,7 

Sektor rynkowy (przemysł, budownictwo, usługi rynkowe) w podmiotach powyżej 9 osób zatrudnionych 

Sektor przedsiębiorstw 55,1% 4,0 3,0 3,6 3,4 3,7 4,5   4,2  2,9 

Usługi finansowe 4,3% 7,3 2,5 3,5 9,5 1,2 1,6 5,4  
 

Nauka i technika 3,9% 5,9 3,7 5,2 5,4 5,1 4,6 3,7  
 

Usługi nierynkowe (włącznie z podmiotami prywatnymi) 

Edukacja 12,2% 2,6 2,9 3,3 3,0 1,4 2,1 -0,4  
 

Administracja 8,2% 3,0 1,8 2,7 2,7 2,3 6,5 5,6  
 

Ochrona zdrowia 6,0% 3,1 2,2 1,3 6,1 4,7 4,9 5,9  
 

Pozostałe podmioty 

Rolnictwo 0,8% 7,7 0,1 10,2 1,1 -2,8 7,5 -2,3  
 

Mikropodmioty i reszta 
GN** 

9,5% 5,5 4,3 -2,5 -7,1 -4,6 -4,7   -4,6 
 

*Dane dla pełnej zbiorowości; ** Kolorem czerwonym oznaczondane szacunkowe. 

Sektory gospodarki 

Dynamika realnych wynagrodzeń pozostaje rela-

tywnie niezróżnicowana pomiędzy podstawo-

wymi sektorami gospodarki. Nie są także zau-

ważalne silniejsze i trwałe wzrosty wynagrodzeń 

w pojedynczych sektorach. Pod koniec 2016 roku 

relatywnie najsilniej rosły wynagrodzenia w 

usługach nierynkowych, natomiast w sekcjach 

usług rynkowych wzrost płac jest relatywnie 

stabilny  od 2015 roku (Wykres nr  28).  

Wykres nr  28. Dynamika wynagrodzeń realnych r/r wg 

sektorów 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

Pomimo niewielkich różnic w zakresie wzrostu 

wynagrodzeń, sytuacja poszczególnych branż 

pod względem zmian kosztów pracy jest bardzo 

różna. Dynamika ULC w przemyśle w ostatnim 

kwartale kontynuowała gwałtowny wzrost 

(Wykres nr  29), który wynikał nie tylko z  niewiel-

kiego przyspieszenia wzrostu płac, ale przede 

wszystkim z wyhamowania wzrostu wydajności 

pracy.  

Wykres nr  29. Dekompozycja37 zmian dynamiki ULC r/r w 

przemyśle 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

                                                                                                             
37 Dekompozycja przyporządkowuje ujemne wartości czyn-

nikom, które mają negatywny wpływ na ULC, stąd np.: im 

większy jest wzrost produktywności pracy, tym bardziej 

negatywny jest jego wkład do zmian ULC.   
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W budownictwie silny wzrost ULC wynikał z 

pogłębiającego się spadku wydajności pracy 

(Wykres nr  30).  Sytuacja ta ma prawdopodobnie 

charakter przejściowy i powinna skończyć się 

wraz z pojawieniem się silniejszego popytu in-

westycyjnego, który rozładuje nadwyżki zatrud-

nienia w stosunku do produkcji, które pojawiły 

się w tym sektorze.   

 Wykres nr  30. Dekompozycja31 zmian dynamiki ULC r/r w 

budownictwie 

 
Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

W przypadku usług rynkowych powolny wzrost 

jednostkowych kosztów pracy jest wynikiem 

równoważenia wzrostu płac przez bardzo wy-

raźny wzrost wydajności pracy (Wykres nr  31).  

Wykres nr  31. Dekompozycja31 zmian dynamiki ULC r/r w 

usługach rynkowych 

 

Źródło: GUS, obliczenia NBP. 

Tło międzynarodowe   

Zestawienie zmian kosztów pracy pomiędzy 

krajami pozwala porównać zmiany konkuren-

cyjności tych gospodarek. Ponadto ze względu 

na silną pro-cykliczność tego wskaźnika może 

być on jednocześnie postrzegany jako wskaźnik 

koniunktury.    

W krajach Europy Środkowej i Wschodniej 

(EŚW) po dość powszechnym spadku dynamiki 

kosztów pracy w sektorze przemysłowym go-

spodarek38 w połowie 2016 roku, co było związa-

ne z przejściowym obniżeniem się koniunktury 

w tym okresie. W drugiej połowie 2016 roku 

zauważalny był wyraźny wzrost ULC. Polska 

pozostawała w środku stawki omawianych kra-

jów (Wykres nr  32).  

Z drugiej jednak strony wzrost wynagrodzeń w 

Polsce jest wyraźnie wyższy niż Niemczech, 

gdzie także panuje bardzo dobra koniunktura. 

Jest on również silniejszy niż przeciętna w UE, 

która obejmuje kraje południa Europy, w których 

bezrobocie pozostaje wysokie, a w gospodarkach 

panuje stagnacja.  

Wykres nr  32. Indeks kosztów pracy dla sfery rynkowej 

gospodarki (r/r, odsezonowany i skorygowany o liczbę dni 

pracy) 

 
Źródło: Eurostat. 

 

 

                                                                                                             
38 Koszty pracy obejmują płacowe i pozapłacowe składniki 

wynagrodzeń wraz ze składkami oraz podatkami (z pomi-

nięciem transferów powiększających wynagrodzenia). Po-

równywalne dane pomiędzy krajami koszty pomijają cały 

sektor usług.  .  
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Analizy pogłębione 
Ramka nr 1. Coraz mniejsze zasoby wykwalifikowanych pracowników mogą utrudniać 
utrzymanie wysokiego tempa wzrostu produktywności pracy   
 

Obniżająca się stopa bezrobocia wpływa nie tylko na zmniejszanie się zasobów pracy, ale także na coraz 

mniejsza możliwość selekcji przez pracodawców potencjalnie najbardziej produktywnych pracowni-

ków, co może ograniczać wzrost produktywności pracy w gospodarce. Tendencja ta mogłyby być łago-

dzone poprzez większe inwestycje w kapitał ludzki oraz przeciwdziałanie obniżaniu się aktywności 

zawodowej ludności.    

Historycznie najwyższe wzrosty produktywności pracy w Polsce odnotowywane były w okresach wzrasta-

jącego bezrobocia, kiedy pracodawcy dokonywali selekcji najbardziej produktywnych pracowników. Dzię-

ki relatywnie łagodnemu wpływowy kryzysu ekonomiczno-finansowego z 2008 roku w przeciwieństwie 

do większości krajów Europy (w tym Europy Środkowo Wschodniej -EŚW) Polska doświadczyła relatyw-

nie niewielkiego wzrostu bezrobocia, nie doświadczyła natomiast spadku produktywności pracy. W ostat-

nich latach tempo wzrostu produktywności pracy utrzymuje się powyżej średniej dla UE i Niemiec, choć 

jest przeciętne w porównaniu z innymi krajami EŚW (Wykres R1.1).  

Wzrost produktywności pracy dokonuje się przy coraz niższym poziomie bezrobocia. Pod koniec 2016 roku 

stopa bezrobocia osiągnęła najniższy poziom w historii badań BAEL (5,6%), a spadek bezrobocia był szcze-

gólnie wyraźny wśród osób o średnich kwalifikacjach. Stopa bezrobocia osób z wyższym wykształceniem 

(teoretycznie najbardziej produktywnych) spadła do poziomu obserwowanego w latach 1990-tych i praw-

dopodobnie jest związana w większości z ruchem bezrobotnych pomiędzy zmianami miejsc pracy (tzw. 

bezrobocie frykcyjne). W relatywnie najgorszej sytuacji pozostają osoby z wykształceniem zawodowym i 

poniżej. W ich przypadku obecna stopa bezrobocia pozostaje wyraźnie powyżej minimum obserwowanego 

w 2008 roku, z drugiej strony jest to także grupa coraz mniej liczna na rynku pracy (Wykres R1.2).  

 

Wykres R1.1 Zmiany r/r godzinowej produktywności pracy 

w gospodarce Polski i wybranych krajów EU.   

 
Źródło: Dane GUS opracowanie własne. 

 

 

Wykres R1.2 Stopy bezrobocia osób z różnym poziomem 

wykształcenia 

 
Źródło: BAEL, opracowanie własne. 

 

Zmniejszanie się stopy bezrobocia powoduje, że na rynku pracy pozostają ludzie z przeciętnie coraz gor-

szymi kwalifikacjami. Tymczasem jednym ze źródeł dynamicznego wzrostu produktywności pracy w pol-

skiej gospodarce w przeszłości były rezerwy młodych i dobrze wykształconych osób. Fakty te ilustruje 

dekompozycja (por. Ho and Jorgenson 1999; Fernald 2012) zmian wykorzystania czynnika praca w latach 
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1996-2016 w polskiej gospodarce (Wykresy R1.3 i R1.4).  Do 2013 roku poprawa struktury wykształcenia 

osób pracujących w gospodarce była istotnym czynnikiem podnoszącym wartość wykorzystania czynnika 

praca w PKB. Od 2014 roku wzrost zatrudnienia i liczby przepracowanych godzin sprawia wprawdzie, że 

całkowity wkład pracy jest w dalszym ciągu pozytywny, ale wzrost zatrudnienia dotyczy osób przeciętnie 

mniej produktywnych od tych już zatrudnionych w firmach. To może z kolei być czynnikiem hamującym 

dalszy wzrost produktywności pracy. Oczywiście wzrost produktywności pracy zależy także od wielu 

innych czynników, takich jak poprawa technicznego uzbrojenia pracy, metod zarządzania itp.  Niemniej 

jednak analiza ta pokazuje, że spadek bezrobocia powoduje nie tylko zmniejszenie dostępności pracowni-

ków na rynku, ale także coraz mniejszy wzrost produktywności pracy poprzez selekcję potencjalnie naj-

bardziej produktywnych kandydatów do pracy.  

 

Wykres R1.3. Zmiany r/r całkowitego nakładu pracy w 

polskiej gospodarce i ich dekompozycja   

Wykres R1.4. Dekompozycja zmian r/r czynnika „jakości*” 

nakładów pracy w polskiej gospodarce. 

  
*Przez wzrost „jakość” zasobów pracy rozumie się zmianę struktury osób pracujących w kierunku większego udziału osób 

przeciętnie bardziej produktywnych (o wyższych obserwowanych wynagrodzeniach), analogicznie spadek następuje, jeśli w 

gospodarce zwiększa się liczba pracujących o niższych wynagrodzeniach.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie mikrodanych BAEL. 
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Ramka nr 2. Oczekiwania co do minimalnego wynagrodzenia spadły wśród osób 
spodziewających się świadczenia „Rodzina 500 plus ” 
 

Transfer 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko obniżył płace progowe niepracujących członków ro-

dzin mających je otrzymać o ok. 6%, tj. 120 zł. Nie jest jasne, jaki będzie wpływ tej zmiany na skłonność 

do świadczenia pracy. Płaca progowa osób nieaktywnych pozostaje ok. 200 zł poniżej płacy minimalnej 

obowiązującej od 1 stycznia 2017 r.  

Zidentyfikowanie efektów programu „Rodzina 500 plus” dla oczekiwań płacowych jest łatwiejsze w przy-

padku płacy progowej niż w odniesieniu do podaży pracy.  Wynika to z faktu, że podaż pracy zależy od 

większej liczby wzajemnie oddziałujących na siebie czynników, podczas gdy wyższy dochód autonomicz-

ny przekłada się na zwiększenie elastyczności wyboru po stronie gospodarstw domowych. Świadczenie 

finansowe otrzymywane niezależnie od uzyskanych zarobków może zwiększyć oczekiwania płacowe, bo 

podnosi dochód autonomiczny, lecz skala wzrostu oczekiwań zależy od preferencji, a zatem pozostaje py-

taniem empirycznym.  

Oszacowania w oparciu o dane BAEL wskazują, że antycypacja programu „Rodzina 500 plus” obniżyła 

oczekiwania co do minimalnego wymaganego wynagrodzenia o ok 6%. Mając pewność co do wprowadzo-

nej zmiany, lecz przed faktycznym otrzymaniem transferów, niepracujący członkowie gospodarstw do-

mowych w Polsce deklarowali niższy wzrost stawki poniżej której nie byliby skłonni pracować (płacy pro-

gowej) niż pozostałe gospodarstwa domowe. Co do poziomu, niepracujący członkowie gospodarstw 

uprawnionych i nieuprawnionych do świadczeń deklarują zbliżone oczekiwania, lecz wzrost pomiędzy 

2015 i 2016 rokiem był znacznie niższy w gospodarstwach uprawnionych niż nieuprawnionych.  

 

Tabela R2.1. Wpływ programu „Rodzina 500 plus” dla płacy progowej 

 
Źródło: BAEL (GUS).  

Uwagi: oszacowania w oparciu o dane jednostkowe, połączone w panel na podstawie identyfikatorów anonimowych. W celu 

identyfikacji przyczynowo-skutkowej wykorzystano metodę różnic-w-różnicach (ang. difference-in-difference). W BAEL 

pytanie o pożądane wynagrodzenie kierowane jest jedynie do osób niepracujących i sformułowaniem bliższe jest pytaniu o 

płacę progową (ang. reservation wage) niż o oczekiwania płacowe (ang. wage expectations).  
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Ramka nr 3. Dalszy spadek i starzenie podaży pracy w Polsce są nieuniknione  
 

Od połowy 2014 roku obserwowany jest systematyczny spadek liczby osób aktywnych zawodowo. Jest 

on konsekwencją postępujących procesów demograficznych (starzenia i zmniejszania się populacji) oraz 

wyhamowania wzrostu aktywności zawodowej w Polsce. W najbliższych latach spadek podaży pracy 

będzie się pogłębiać. Nasilą się również procesy starzenia.  

Populację Polski do niedawna charakteryzowała struktura, która gwarantowała napływ na rynek pracy 

nowych roczników o liczebności wystarczającej do utrzymania w strukturze ludności korzystnej proporcji 

do osób niezdolnych do pracy (zwłaszcza starszych). Jednak przy rosnącej długości życia, postępujący spa-

dek dzietności od początku lat 90-tych (poniżej prostej zastępowalności pokoleń) stopniowo zmieniał ko-

rzystne tendencje, zmniejszając liczebność kolejnych roczników i tym samym zmieniając proporcje na ko-

rzyść starszych grup wieku. Obecnie najmłodsze roczniki czekające na wejście na rynek pracy (grupy wie-

ku 0-4, 5-9 oraz 10-14 na wykresie R3.1) są wyraźnie mniej liczne od roczników, które rynek pracy opusz-

czają (grupy wieku 60-64 oraz 65+ na rysunku).  

 

Do ok. 2004 roku na wielkość zasobów pracy korzystnie wpływała sytuacja demograficzna, która z naddat-

kiem równoważyła obserwowany w tym czasie spadek aktywności (rys. R3.2). Po okresie lat 2005-2007 

związanym z poakcesyjną emigracją, do 2013 r. wzrost aktywności (zwłaszcza najstarszych grup wieku) 

wzmacniał czynniki demograficzne. Począwszy od 2013 roku czynniki demograficzne konsekwentnie 

wpływają na zmniejszanie się zasobów pracy. Ich wpływ będzie systematycznie negatywny w nadchodzą-

cych latach (na rysunku R3.3 przyjęto prognozę populacji GUS oraz założono stałe współczynniki aktyw-

ności zawodowej wg płci i wieku). 

W najbliższych latach spadkowi podaży pracy mógłby zapobiec wzrost aktywności zawodowej. Najwięk-

sze rezerwy aktywności są obecnie wśród osób w wieku przedemerytalnym trwale opuszczających rynek 

pracy, w najmłodszych grupach wieku wchodzących dopiero na rynek pracy oraz wśród kobiet w wieku 

reprodukcyjnym. Ze względu jednak na wprowadzone w ostatnim czasie zmiany instytucjonalne – zwłasz-

Wykres R3.1. Populacja i podaż pracy w Polsce wg płci i wieku (w osobach, 2015r.)* 

 
Źródło: Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2016. NBP. 

*Uwaga: Dane dotyczące pozwoleń na pracę i oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemca w danym roku mają charakter 

przepływów. Zostały zestawione na wykresie z pozostałymi danymi o charakterze zasobów dla zobrazowania skali zjawi-

ska imigracji z punktu widzenia polskiego rynku pracy. 
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cza obniżenie wieku emerytalnego, ale również programu „Rodzina 500 plus” – istnieje duże ryzyko obni-

żenia aktywności zawodowej i tym samym pogłębienie spadku podaży pracy.  

 

W marcowej projekcji NBP założono, że obniżenie wieku emerytalnego może w samym 2017 roku podnieść 

liczbę emerytów i rencistów o ponad 200 tys. (por. NBP 2017), i potencjalnie może zmniejszyć liczbę osób 

aktywnych zawodowo o ok. 80 tys. osób (por. Ramka 4). Program 500+ dostarczając dochód nie związany z 

pracą zarobkową nie stwarza bodźców do aktywizacji zawodowej kobiet sprawujących opiekę nad dzieć-

mi, a może wręcz zachęcać do dezaktywizacji osoby (głównie kobiety) bezskutecznie poszukujące pracy lub 

pracujące na słabo wynagradzanych stanowiskach (Cahuc, Zylberberg 2004). Po niecałym roku obowiązy-

wania programu skala dezaktywizacji nie jest znacząca. 

Ewentualny pozytywny wpływ imigracji na zasoby pracy (w realistycznych scenariuszach) nie jest wystar-

czający do zniwelowania ubytku podaży pracy przy obecnym stopniu zaawansowania procesów starzenia 

populacji (rys. R3.1). Zarówno szacunki imigracji, jak i informacja o liczbie pozwoleń na pracę dla cudzo-

ziemców stanowią górny szacunek wielkości napływu migracyjnego. Według dostępnych badań liczba 

obcokrajowców zasilających w sposób sformalizowany polski rynek pracy jest kilkukrotnie mniejsza od 

liczby oświadczeń. Wiadomo również, że nawet istotnie większy napływ migracyjny nie mógłby w pełni 

skompensować procesów starzenia (zob. Blanchet 1989, ONZ 2000, Kupiszewski red. 2013). W Polsce 

skompensowanie ubytku podaży pracy do 2050 roku spowodowanego starzeniem się społeczeństwa wy-

magałoby migracji osiedleńczej ok. 5,3 mln osób (por. Strzelecki 2013).  

W perspektywie dziesięcioleci bez istotnego wzrostu dzietności, zasoby pracy w Polsce będą się stale 

zmniejszać i starzeć. Symulacje demograficzne wskazują jednak, że w perspektywie kilku dekad kombina-

cja wysokiej dzietności i wysokiej aktywności zawodowej może zapewnić stabilizację proporcji osób ak-

tywnych zawodowo do osób nieaktywnych na rynku pracy (Kupiszewski red. 2013, Strzelecki 2013).  

 

Blanchet D. (1989), Regulating the age-structure of a population through migration, Population-E 44 (1): 23-36. 

Cahuc P., Zylberberg A. (2004), Labor Economics, MIT Press. 

Kupiszewski M. red. (2013), International Migration and the Future of Populations and Labour in Europe, The Springer Series on 

Demographic Methods and Population Analysis, Volume 32 2013. 

Narodowy Bank Polski, (2017), Projekcja inflacji i wzrostu gospodarczego Narodowego Banku Polskiego na podstawie modelu NE-

CMOD, 13 marca 2017, http://www.nbp.pl/polityka_pieniezna/dokumenty/raport_o_inflacji/necmod_marzec_2017.pdf 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (2000), Replacement Migration: Is it A Solution to Declining and Ageing Populations?, United 

Nations Population Division, New York. 

Strzelecki P. (2013), Podaż pracy w długim okresie a stabilność zabezpieczenia społecznego, w: Równowaga ekonomiczna syste-

mów emerytalnych – materiały z seminariów ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

 

Wykres R3.2. Zmiany podaży pracy w Polce (śred-

niorocznie r/r, w tys.) 

Wykres R3.3. Zmiany populacji i podaży pracy 

w Polsce – prognoza (średniorocznie r/r, w tys.) 

  
Źródło: Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2016. NBP. Źródło: Prognoza ludności na lata 2014-2050. GUS; 

założona stała aktywność zawodowa z 2016r. wg 

BAEL (GUS). 
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Ramka nr 4. Wiek emerytalny pozostaje granicą aktywności zawodowej  
 

Aktywność zawodowa osób na granicy wieku emerytalnego jest wyraźnie związana z faktem otrzymy-

wania świadczenia emerytalnego. Wśród osób otrzymujących świadczenie jest ona kilkukrotnie mniej-

sza niż wśród osób, które nie pobierają jeszcze świadczenia. Obserwowane w przeszłości podnoszenie 

wieku emerytalnego wyraźnie wpłynęło na odsetek osób korzystających ze świadczeń i tym samym na 

zwiększenie aktywności na rynku pracy. Po obniżeniu oficjalnego wieku emerytalnego prawdopodobny 

jest odwrotny scenariusz.    

Wiek emerytalny jest tradycyjnie postrzegany jako koniec aktywności zawodowej. Wynika to z uwarunko-

wań historycznych – systemy emerytalne były wprowadzane w celu zapewnienia dochodów osobom nie-

dołężnym w czasach gdy oczekiwana długość trwania życia była niska i większość osób, które dożyły wie-

ku emerytalnego nie była zdolna do pracy. Dane demograficzne wskazują, że w krajach rozwiniętych ocze-

kiwana długość trwania życia, w tym długość życia bez niepełnosprawności jest obecnie znacznie wyższa 

niż granica wieku emerytalnego. Według aktualnych tablic trwania życia dla Polski (GUS 2016) mężczyzna 

osiągający pełnoletność (18 lat) z prawdopodobieństwem  76% dożywa wieku emerytalnego 65 lat. Analo-

giczne prawdopodobieństwo dla wieku 60 lat dla kobiet wynosi aż 94%. Można zatem uznać, że większość 

osób znajdujących się na granicy wieku emerytalnego nie jest zmuszona zrezygnować z pracy ze względów 

zdrowotnych, ale podejmuje decyzję biorąc pod uwagę czynniki ekonomiczne i rodzinne. Dane z przeszło-

ści wskazują, że współczynniki aktywności zawodowej wyraźnie różnią się pomiędzy grupami osób 

otrzymujących świadczenia emerytalne i nie otrzymujących tych świadczeń, ale są relatywnie mało zróżni-

cowane wewnątrz grup (Wykresy R4.1 i R4.2).  

Wykres R4.1. Współczynniki aktywności zawo-

dowej osób pobierających świadczenia na granicy 

wieku emerytalnego t. 

 

Wykres R4.2. Współczynniki aktywności zawo-

dowej osób nie pobierających świadczeń na grani-

cy wieku emerytalnego t.  

 
Źródło: Dane BAEL, opracowanie własne. 

Wykres R4.3. Odsetek mężczyzn otrzymujących 

świadczenia emerytalne w jednorocznych gru-

pach wieku 

 

Wykres R4.4. Odsetek kobiet otrzymujących 

świadczenia emerytalne w jednorocznych grupach 

wieku  

 
Źródło: Dane BAEL, opracowanie własne. 
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Podnoszenie wieku emerytalnego od 2013 roku spowodowało, że przesuwał się także wiek, w którym 

większość osób otrzymywała świadczenia emerytalne (Wykresy R4.3 i R4.4). Udział mężczyzn otrzymują-

cych świadczenia w wieku 65 lat i kobiet otrzymujących świadczenia w wieku 60 lat zmniejszył się o ponad 

połowę, co przyczyniło się do wzrostu aktywności zawodowej osób w wieku 60/65+ lat.   

Powrót do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn będzie dokonywał się przy innej 

sytuacji na rynku pracy niż w latach ubiegłych. To sprawia, że prosta ekstrapolacja wniosków dotyczących 

aktywności zawodowej osób, które pobierają lub nie pobierają świadczeń emerytalnych na ich aktywność 

zawodową może być obarczona błędem wynikającym np.: z braku uwzględnienia najlepszych po 1990 roku 

szans na znalezienie pracy i jednocześnie rekordowo niskiego ryzyka utraty pracy. Analiza ta nie uwzględ-

nia także coraz większego zaangażowania na rynku pracy młodszych lepiej wykształconych generacji. 

Niemniej jednak analiza ta wskazuje, że zwiększenie liczby osób pobierających świadczenia emerytalne na 

skutek przesunięcia wieku emerytalnego będzie miało wyraźny ujemny wpływ na podaż pracy już w 2017 

roku, który można szacować na ok. 80 tys. osób.   

 

GUS (2016), Trwanie życia w 2015 roku, ZWS Warszawa. 
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Ramka nr 5. Liczba ofert pracy z urzędów zaburzona przez oferty dla imigrantów 
 

Od początku 2013 r. obserwujemy silną tendencję wzrostową liczby ofert publikowanych w powiato-

wych urzędach pracy (PUP). Od tego czasu, wraz ze stopniowym przyspieszeniem tempa wzrostu go-

spodarczego oraz ożywieniem popytu na pracę, liczba rejestrowanych ofert pracy wzrosła ponad 2,5-

krotnie. Zmiany w strukturze tych wakatów sugerują, że za tak dynamiczny wzrost ich liczby odpowia-

dały prawdopodobnie nie tylko czynniki koniunkturalne. Część tego wzrostu mogła wynikać z więk-

szego zainteresowania pracodawców krótkoterminowym zatrudnianiem obcokrajowców w ramach sys-

temu oświadczeń. 

 

Silny i jak dotąd niczym niezakłócony trend rosnący liczby ofert zgłaszanych przez firmy do urzędów pra-

cy mógł być związany nie tylko ze wzrostową fazą cyklu koniunkturalnego, ale także ze zmianami po stro-

nie struktury tych ofert. Wskazuje na to obserwowane w trakcie ostatnich 2 lat osłabienie relacji między 

wzrostem liczby wakatów (stanowiącej miarę popytu na pracę), a tempem wzrostu PKB oraz płac realnych 

(Wykres R5.1). Wydaje się, że systematyczne zwiększanie się rekordowego już poziomu liczby zarejestro-

wanych ofert pracy może częściowo wynikać z zauważalnej w ostatnich latach większej zdolności urzędów 

pracy do pozyskiwania ogłoszeń od firm, jak również wydłużenia się czasu potrzebnego do zapełnienia 

wakatu (zob. BARP2016) w warunkach historycznie niskiego bezrobocia oraz pojawiających się trudności 

pracodawców ze znalezieniem pracowników (SM NBP). Nieco odmienne zachowanie Barometru Ofert 

Pracy opartego na ofertach publikowanych w Internecie (Wykres R5.2) w porównaniu z liczbą ofert pracy z 

urzędów sugeruje jednak, że istotny wpływ mogła mieć tutaj także specyfika tej drugiej grupy ofert, w 

szczególności zaś specyfika zasad rejestracji ofert oraz zmiany w ich strukturze. 

 

Wykres R5.1 Liczba ofert niesubsydiowanych (w tys.) na 

tle zmian PKB i płac realnych (średnia 12-miesięczna, sa) 

Wykres R5.2 Barometr Ofert Pracy (BIEC) na tle zmian PKB 

oraz płac realnych (średnia 12-miesięczna, sa) 

    
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, MRPiPS, BIEC. 

 

Obserwowany od kilku lat intensywny napływ imigrantów zza wschodniej granicy oraz wzrost zaintere-

sowania krajowych pracodawców zatrudnianiem cudzoziemców w ramach systemu oświadczeń, głównie z 

Ukrainy, ale także z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji, najprawdopodobniej zwiększył w reje-

strach udział ofert krótkookresowych kierowanych tylko do tej grupy pracowników. W przypadku niektó-

rych urzędów pracy zatrudnienie obywatela jednego z wymienionych krajów na okres do 6 miesięcy w 

ciągu kolejnych 12 miesięcy musi zostać bowiem poprzedzone zamieszczeniem w urzędzie pracy na co 
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najmniej 10 dni zamkniętej oferty pracy39. Tłumaczyłoby to rekordowo silny wzrost liczby ofert pracy sezo-

nowej, która zwiększyła się w ciągu 3 ostatnich lat z poziomu ok. 15 tys. do ponad 46 tys. miesięcznie, co 

stanowi obecnie blisko 1/3 wszystkich ofert w urzędach (wobec 21% w 2012 r.). W tym samym czasie liczba 

oświadczeń pracodawców krajowych o zamiarze powierzenia zatrudnienia pracownikowi z wymienionych 

krajów rosła w tempie ok. 20-25 tys. miesięcznie (Wykres R5.3). Ponadto w przypadku zatrudnienia trwają-

cego dłużej niż 6 miesięcy, do którego nie znajduje zastosowania procedura oświadczeniowa, do urzędo-

wego rejestru ofert pracy na okres do 21 dni trafiają też ogłoszenia zamieszczane w ramach testu rynku 

pracy. Na podstawie tego tekstu starosta podejmuje decyzję o wydaniu cudzoziemcowi zezwolenia na 

pracę. Przekładać się to może na silną tendencję wzrostową także w przypadku niesezonowych ofert pracy 

(Wykres R5.4), których udział od ok. 2 lat utrzymuje się na poziomie niespełna 70%. 

 

Wykres R5.3 Dekompozycja liczby ofert zgłaszanych do 

urzędów pracy wg rodzajów ofert 

Wykres R5.4 Liczba ofert pracy zarejestrowanych w reje-

strach urzędów pracy (indeks: styczeń 2008=100) 

     
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych MRPiPS. 

 

Zmiany w strukturze popytu na pracę polegające na silnym wzroście zapotrzebowania firm na tańszych 

pracowników zza wschodniej granicy w fazie wzrostowej gospodarki powinny łagodzić przy tym  presję 

na wzrost wynagrodzeń także wśród pracowników krajowych, poprawiając ogólną konkurencyjność kosz-

tową przedsiębiorstw. 

 

                                                                                                                                                                                                                                
39 Oferta zamknięta to oferta pracy, w której pracodawca zastrzegł swoje dane do wiadomości urzędu i tylko tych osób zareje-

strowanych w urzędzie, które będą kierowane do niego przez urząd w związku ze zgłoszoną ofertą. 
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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 zjawi-

ska. 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 najważ-

niejsze 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 ( ti ,  ) oraz dynamiki 

(kwartalnej lub rocznej) dla tej grupy/zmiennej ( tix , ) .  

Kontrybucja tititi x ,,,   

ZATRUDNIENIE 

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 wzglę-

du na urlop, chorobę itp., lub pomagała nieodpłatnie w rodzinnej działalności gospodar-

czej. Badanie obejmuje osoby w wieku 15 lat i więcej mieszkające w gospodarstwach 

domowych przebywające w kraju, lub nieobecne nie dłużej niż 3 miesiące. Dane kwar-

talne. 

Pracujący w GN – liczba pracujących w gospodarce narodowej poza gospodarstwami indywidualnymi w rolnic-

twie i jednostkami budżetowymi prowadzącymi działalność w zakresie obrony narodo-

wej oraz bezpieczeństwa publicznego. Badanie obejmuje osoby zatrudnione na podsta-

wie 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 niemające osobowości prawnej oraz 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą z liczbą pracujących powyżej 9 

osób, z wyłączeniem rolnictwa. Dane nie obejmują podmiotów prowadzących działalno-

ści naukowej, edukacji, administracji publicznej i obrony narodowej oraz opieki zdro-

wotnej. 

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 jed-

nostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. 
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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.  

 

PODAŻ PRACY I BEZROBOCIE 

Bezrobotni wg BAEL – osoby w wieku 15 lat i więcej nie pracujące w poprzednim tygodniu, ale aktywnie poszu-

kujące 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 zawo-

dowo. Cywilna ludność aktywna zawodowo to łącznie bezrobotni zarejestrowani oraz 

szacunek GUS dot. liczby pracujących w gospodarce. 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 za-

mieszkujące 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 BA-

EL. Dane kwartalne. 

Wskaźnik zatrudnienia – udział pracujących wg BAEL w populacji BAEL. 

 

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. Oso-

by, które w kwartale poprzednim pracowały, a w bieżącym były bezrobotne, doświadczyły przepływu z zatrud-

nienia 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 zachowa-

nia spójności danych o przepływach pochodzących z obserwacji tych samych osób w dwóch kolejnych kwarta-

łach w ankiecie BAEL z publikowanymi przez GUS danymi zagregowanymi, w których wyniki są ważone, użyty 

został algorytm iteracyjny (Iterative Proportional Fitting). 

 

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 przelicze-

niu na pełnozatrudnionych) w gospodarce narodowej. Dane kwartalne. 

Przeciętne wynagrodzenia w SP – przeciętne wynagrodzenia nominalne brutto przypadające na jednego zatrud-

nionego (tj. osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na pełnoza-

trudnionych) 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 mie-

sięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI). Dane miesięczne. 
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ULC (pracujący BAEL; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę pro-

duktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn pracujących wg BAEL oraz przeciętnego 

wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartal-

ne. 

ULC (zatrudnieni GN; jednostkowe koszty pracy) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę pro-

duktu. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w GN oraz przeciętnego 

wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie realnego PKB. Dane kwartal-

ne. 

ULC (WDB, GN) – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu (pomniejszonego o zużycie 

pośrednie) w całej gospodarce. Koszty pracy oszacowane jako iloczyn zatrudnionych w 

GN oraz przeciętnego wynagrodzenia w GN. Wolumen produkcji na podstawie warto-

ści dodanej brutto. Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) - przemysł – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu (pomniejszonego 

o zużycie pośrednie) 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 brut-

to w przemyśle. Dane kwartalne. 

ULC (WDB, GN) - budownictwo – dynamika kosztów pracy przypadających na jednostkę produktu (pomniej-

szonego o zużycie pośrednie) 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 (pomniej-

szonego o zużycie pośrednie) 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 kwartal-

ne. 

 

DANE MIĘDZYNARODOWE 

Zharmonizowana stopa bezrobocia – Dane miesięczne zharmonizowanej stopy bezrobocia używanej w porów-

naniach międzynarodowych oparte są na odsezonowanych danych kwartalnych krajo-

wych 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, porów-

nywalne między krajami. Jeśli ukazujące się z opóźnieniem dane LFS wskazują na ten-

dencje 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 go-

spodarki (ang. Business Economy) tj. wszystkich gałęzie gospodarki oprócz rolnictwa, ło-

wiectwa, leśnictwa, ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej (wg NACE 

Rev. 2). Dane kwartalne, odsezonowane, skorygowane o efekty kalendarzowe. 

 APROBOWAŁ ZATWIERDZIŁ 

 Michał Gradzewicz Jarosław T. Jakubik 



 

 

 

Warszawa, 2017 


