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1. Wstęp

Zasiłki dla bezrobotnych jako forma ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia po-
jawiły się w wielu krajach Europy w pierwszych latach XX w. Oddziaływanie 
tego instrumentu na rynek pracy od początku stało się przedmiotem licznych 
analiz. W literaturze zwraca się przede wszystkim uwagę na to, że zasiłki dla 
bezrobotnych obniżają intensywność poszukiwań pracy, zwiększają płace pro-
gową oraz wywierają presję na wzrost płac1. Efekty te powinny prowadzić do 
wzrostu stopy bezrobocia i redukcji agregatowej produkcji. Rzeczywisty wpływ 
zasiłków na rynek pracy nie jest jednak tak jednoznaczny. Zasiłki są świadcze-
niem wypłacanym bezrobotnym w okresie poszukiwania pracy. Ten dodatkowy 
dochód pozwala bezrobotnym bardziej selektywnie podchodzić do ofert pracy. 
Powinno to skutkować podniesieniem wydajności pracy i przekładać się na wzrost 
globalnej produkcji. Generalnie negatywny wpływ zasiłków na rynek pracy może 
być redukowany poprzez zmiany w konstrukcji zasiłków dotyczących wysokości 
świadczenia, okresu pobierania i warunków wymaganych do uzyskania prawa 
do zasiłku.

∗ Dr, Katedra Makroekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki; e-mail: 
pkubiak@uni.lodz.pl

1 P. Cahuc, A. Zylberberg, Labor Economics, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2004, 
s. 687–688.a
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Jeden z podstawowych kanałów oddziaływania zasiłków dla bezrobotnych 
na rynek pracy oparty jest na płacy progowej. Problem kształtowania się płac 
progowych jest obecny w literaturze. Można tu przywołać prace S. Cichockiego, 
K. Saczuk, P. Strzeleckiego, R. Wyszyńskiego i J. Tyrowicz (2013, 2012), czy 
wcześniejsze W. Gumuły, J. Sochy, W. Wojciechowskiego (2007), w których 
podnosi się problem kształtowania płac progowych w Polsce w oparciu o analizy 
mikroekonomiczne. Wpływ płacy progowej na późniejsze wynagrodzenia jest 
przedmiotem badania S. Brown, K. Taylor (2008)2. 

W artykule koncentruję się na określeniu wpływu zasiłków dla bezrobotnych 
na płacę progową i płace uzyskane po znalezieniu pracy. W szczególności podjęta 
jest próba odpowiedzi na pytanie: czy płace progowe w Polsce zmieniają się pod 
wpływem zasiłków dla bezrobotnych?

2. Tło teoretyczne

Kanały oddziaływania zasiłków dla bezrobotnych na sytuację na rynku pracy 
różnią się w zależności od założeń przyjmowanych co do rodzaju rynku pracy. 
Na rynkach doskonale konkurencyjnych wyróżniamy dwa główne kanały od-
działywania3. Pierwszy z nich oparty jest na płacy progowej. Zwiększenie płacy 
progowej pod wpływem zasiłków zniechęca większą ilość osób do świadczenia 
pracy przy danych stawkach płac (ang. the participation effect – efekt aktyw-
ności zawodowej). Drugi powiązany jest ze wzrostem obciążeń podatkowych, 
koniecznym do finansowania zasiłków (ang. the taxationeffect – efekt podatkowy). 

Na niedoskonałych rynkach pracy wskazuje się cztery kanały oddziały-
wania. Oprócz wspomnianego już wcześniej oddziaływania poprzez podatki, 
identyfikujemy jeszcze: efekt poszukiwań pracy (ang. the jobsearch effect), efekt 
płacowy (ang. the wage effect) i efekt uprawnień (ang. the entitlement effect)4. 
Efekt poszukiwań jest powiązany ze wzrostem płacy progowej pod wpływem 
zasiłków dla bezrobotnych. Prowadzi on z jednej strony do wydłużenia okresu 
poszukiwań pracy, z drugiej zaś oddziałuje dodatnio na prawdopodobieństwo zna-
lezienia lepszej pracy. Efekt płacowy związany jest z dodatnią presją wywieraną 

2 Brown S., Taylor K., Reservation Wages, Expected Wages and Labour Market Outcomes: 
Analysis of Individual Level Panel Data, Sheffield Economic Research Paper Series 2008/8; 
http://www.shef.ac.uk/economics; stan na dzień 25.06.2014 r.

3 T. Boeri, J. van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 
2011, s. 292.

4 Ibidem, s. 296.
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na płace przez system zasiłkowy – poprzez poprawę alternatywnej opcji dla pra-
cowników – oraz wzrost poziomu wynagrodzeń niezbędnych do powstrzymania 
bumelowania. Efekt uprawnień występuje wówczas, gdy zasiłki podnoszą wartość 
uczestnictwa w rynku pracy ponad wartość bierności zawodowej, przynajmniej 
dla osób nieotrzymujących zasiłków.

Zasiłki dla bezrobotnych, zarówno na doskonałych, jak i niedoskonałych 
rynkach pracy oddziałują poprzez płacę progową. Płaca progowa (ang. reservation 
wage) to płaca, przy której bezrobotnemu jest obojętne czy podejmie pracę czy 
też pozostanie w bezrobociu. Statyczną płacę progową wyznaczamy w modelu 
podaży pracy jednostki. W modelu tym bezrobotny, maksymalizując użyteczność 
osiąganą z dochodów i czasu wolnego, dokonuje wyboru czasu pracy. Płaca 
progowa określana jest jako relacja użyteczności krańcowej czasu wolnego do 
użyteczności krańcowej dochodu. Jeżeli przyjmiemy bardziej restrykcyjne za-
łożenia co do możliwości wyboru czasu pracy, bezrobotny staje przed wyborem 
„wszystko albo nic”. Płaca progowa jest wówczas określana przez nachylenie 
odcinka łączącego punkt zagięcia linii budżetowej z możliwym wyborem czasu 
pracy (zob. rys. 1a). 

RYSUNEK 1: Płaca progowa dla bezrobotnych bez zasiłku (a) i z zasiłkami (b) w warunkach 
ustalonego dziennego czasu pracy

Źródło: oprac. własne na podst. T. Boeri, J. van Ours, Ekonomia niedoskonałych rynków pracy, 
Wolters Kluwer, Warszawa 2011, s. 31 i 293.
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Zasiłek zwiększa użyteczność opcji zero, polegającej na pozostawaniu bez pra-
cy. Ponieważ pobieranie zasiłku wyklucza możliwość podjęcia pracy, płacę progową 
określa nachylenie odcinka łączącego punkt zagięcia linii budżetowej przy braku 
zasiłku z punktem określonym przez możliwy wybór czasu, leżącym na krzywej 
obojętności przechodzącej przez punkt określający użyteczność pobierania zasiłku 
(zob. rys. 1b). Porównanie tych dwóch wariantów prowadzi do jednoznacznego 
stwierdzenia, że zasiłki dla bezrobotnych prowadzą do wzrostu płacy progowej. 

Na doskonale konkurencyjnych rynkach wzrost płacy progowej generuje 
efekty leżące po stronie podażowej rynku pracy. Wzrost płacy progowej przesuwa 
rynkową krzywą podaży w lewą stronę zwiększając poziom płac w równowadze 
i zmniejszając wielkość zatrudnienia. Powstałe bezrobocie w całości należy więc 
do bezrobocia równowagi.

Na niedoskonałych rynkach pracy wpływ wzrostu płacy progowej na bezrobo-
cie rozpatrywane jest na gruncie modeli poszukiwań pracy. Podejście to pozwoliło 
zidentyfikować szereg nowych kanałów oddziaływania zasiłków dla bezrobotnych 
na rynek pracy. Na gruncie tych teorii płacą progową wr określa się płacę przyjętą 
przez bezrobotnego, która prowadzi do zakończenia poszukiwań pracy, gdy znaj-
dzie on pierwszą ofertę z propozycją płacy co najmniej równą wr

5. Bezrobotny 
poszukujący pracy dokonuje porównania zdyskontowanej wartości dochodów 
uzyskiwanych w trakcie bezrobocia z obecną zdyskontowaną wartością dochodów 
pracownika zatrudnionego na stanowisku o płacy w. Bezrobotny akceptuje każdą 
stawkę płac spełniającą warunek: w > wr. Wysokość płacy progowej musi być na 
tyle duża, aby zrekompensować bezrobotnemu utratę dochodów uzyskiwanych 
w trakcie pozostawania bez pracy. Wszelki zarobek, który uzyska bezrobotny 
ponad tę wielkość, będzie dla niego czystą rentą ekonomiczną. Płaca progowa 
wyrażona w kategoriach płacy i dochodów bezrobotnego dana jest wzorem6:

 
gdzie: 
z – dochody bezrobotnego (np. zasiłek), e

iw  – warunkowa średnia stawek płac akceptowanych przez i-tego bezrobotnego, 
w
iq  – stopa przejścia i-tego bezrobotnego z bezrobocia do zatrudnienia, 

5 Zob. Ch.A. Pissarides, Teoria bezrobocia w stanie równowagi, PTE, Warszawa 2010, s. 201; 
R. Layard, S. Nickell, R. Jackman, Unemployment: Macroeconomic Performance and the 
Labour Market, Oxford University Press, Oxford 2005, s. 231 i nn.

6 Ch.A. Pissarides, Teoria…, s. 204.
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λ – stopa likwidacji miejsc pracy, 
r – stopa dyskontowa.

Prosta statyka porównawcza wskazuje, że bezrobotny posiadający prawo do 
zasiłku w tym modelu charakteryzuje się wyższą, ceteris paribus, płacą progową:

 
Wzrost płacy progowej ogranicza prawdopodobieństwo otrzymania wyma-

ganej oferty płacowej. Ma to swoje negatywne następstwa w postaci wydłużania 
okresu poszukiwań pracy oraz wzrostu ich kosztów7.

Zastosowanie modeli poszukiwań w analizie skutków zasiłków dla bezro-
botnych na rynek pracy pozwoliło na szereg nowych ustaleń8. Najważniejsze 
z nich, odnoszące się do płacy progowej, dotyczą oczekiwań co do zmian tej 
wartości w czasie. D.T. Mortensen (1977), badając wpływ zasiłków na rynek 
pracy w ramach zaproponowanego przez siebie modelu poszukiwań, ustalił, że 
wysokość płacy progowej maleje pod koniec okresu zasiłkowego. Prowadzi to 
do wzrostu stopy odpływu z bezrobocia w ostatnim okresie zasiłkowym. Drugi 
efekt dotyczy wzrostu kwot zasiłków dla bezrobotnych. Wzrost taki prowadzi 
do wzrostu płacy progowej wśród bezrobotnych nowo rejestrujących się, jed-
nocześnie powodując obniżkę płacy progowej bezrobotnych kończących okres 
zasiłkowy. Sytuacja tej drugiej grupy jest zbliżona do sytuacji bezrobotnych nie-
pobierających zasiłków. W efekcie następuje spadek stóp odpływu z bezrobocia 
w pierwszej grupie i wzrost odpływów w drugiej. Łączny efekt takiej zmiany 
wymaga więc empirycznej weryfikacji9.

3. Dane statystyczne

Dane użyte w analizie empirycznej pochodzą z badania aktywności ekonomicznej 
ludności (BAEL). przeprowadzonego w latach 2005–2010. Do analiz przygoto-
wano próbę obejmującą osoby bezrobotne w momencie pierwszego badania wg 
definicji BAEL, poszukujące pracy po utracie dotychczasowego miejsca pracy 

7 E. Kwiatkowski, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2005, s. 164 i nn.
8 W literaturze przywołuje się tu najczęściej prace: D.T. Mortensen, Unemployment Insurance 

and Labor Supply Decisions, Discussion Papers 271, Northwestern University 1977, s. 1–39 
i idem, Job Search and Labor Market Analysis, [w:] O. Ashenfelter, R. Layard (eds.), Hand-
book of Labor Economics, edition 1, vol. 2, chapter 15, Elsevier 1987, s. 849–919 

9 B. Holmlund, Unemployment Insurance in Theory and Practice, Uppsala University, Depart-
ment of Economics Working Paper Series 1997/25, s. 3–6.
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w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Każda z tych osób obserwowana jest czterokrotnie, 
w ten sposób uzyskano wiedzę o tym jak zmieniała się sytuacja poszczególnych 
respondentów w okresie 6 kwartałów. 

Próba zawiera dane indywidualne dotyczące płci, wykształcenia, wieku, 
miejsca zamieszkania, stanu cywilnego, faktu pobierania zasiłku oraz oczeki-
wanej przez respondenta wysokości płacy miesięcznej netto. Szczegółowy opis 
zmiennych zestawiono w tabeli 1.

TABELA 1: Opis zmiennych użytych w analizie

Zmienne Definicja zmiennej

UB 1 – pobiera zasiłek; 0 – nie pobiera zasiłku
UBf 1 – zakończył okres pobierania zasiłku; 0 – pozostali
czas kolejne kwartały obserwacji

wykształcenie

ilość lat edukacji określona na podstawie deklarowanego poziomu 
wykształcenia, według schematu: niepełne podstawowe i podstawowe – 
8 lat; zasadnicze zawodowe – 11 lat; średnie ogólnokształcące – 12 lat;  
średnie zawodowe i policealne – 13 lat; wyższe – 17 lat

staż ilość lat aktywności na rynku pracy obliczona jako:  
wiek – ilość lat edukacji – 6 lat

stażsq kwadrat stażu
płeć 1 – kobieta; 0 – mężczyzna
occ_1 – occ10 zmienne zerojedynkowe: wielkie grupy zawodowe
sector1– sector3 zmienne zerojedynkowe: 1 – rolnictwo; 2 – przemysł; 3 – usługi
lwage logarytm płac przeciętnych w GN
Urate stopa bezrobocia na początku kwartału
woj_1 – woj_16 zmienne zerojedynkowe: województwo zamieszkania
od2008 zmienna zerojedynkowe: 1 – lata 2008–2010; 0 – 2005–2007
lwage_res logarytm deklarowanej płacy progowej

lwage_resUB

zmienna interakcyjna: iloczyn logarytmu deklarowanej płacy progowej 
i zmiennej zerojedynkowej przyjmującej wartości:  
1 – pobierał zasiłek w trakcie poszukiwań pracy;  
0 – nie pobierał zasiłku

Źródło: oprac. własne.
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4. Zasiłki dla bezrobotnych a płaca progowa

W badaniu empirycznym skoncentruję swoją uwagę na określeniu różnic w pozio-
mie płacy progowej między bezrobotnymi pobierającymi zasiłek a bezrobotnymi 
bez prawa do zasiłku. Podstawą analizy jest równanie, w którym logarytm płacy 
progowej objaśniam szeregiem zmiennych, opisujących indywidualne charakte-
rystyki jednostki, jej przeszłość zawodową, miejsce zamieszkania, sytuację na 
lokalnym rynku pracy. Wśród tych zmiennych trzy są szczególnie interesujące. 
Pierwsza z nich to zmienna zerojedynkowa określająca fakt pobierania zasiłku 
dla bezrobotnych (UB: 1 – pobiera zasiłek, 0 – nie pobiera zasiłku). Druga do-
tyczy okresu, w którym bezrobotny, wcześniej pobierający zasiłek, przestaje go 
pobierać (UBf: 1 – bezrobotny już nie pobiera zasiłku, 0 – pozostali). Trzecia 
zmienna odlicza czas obecności w badanej próbie w jednostkach kwartalnych 
(time: 1, 2, 5, 6).

Wyniki estymacji omawianego równania zawiera tabela 2. W tabeli tej pierw-
sza kolumna wyników dotyczy modelu oszacowanego na próbie bezrobotnych, 
zgodnie z definicją BAEL, zarejestrowanych w urzędach pracy. Druga kolumna 
wyników zawiera szacunki dla całej próby, tzn. wszystkich bezrobotnych, zare-
jestrowanych, jak i niezarejestrowanych w urzędzie pracy. Już samo porównanie 
tych dwóch kolumn wskazuje, że w urzędach pracy rejestrują się bezrobotni de-
klarujący niższe płace progowe. Oba szacunki wskazują istotny, dodatni wpływ 
zasiłków na płacę progową. W całej próbie poszukujący pracy pobierający zasiłki 
dla bezrobotnych deklarują o 1,73% wyższe płace progowe, ceteris paribus, niż 
osoby niepobierające zasiłków. Ograniczenie analizy do klientów urzędu pracy, 
wskazuje na jeszcze silniejsze oddziaływanie zasiłków. W tej grupie pobiera-
jący zasiłek zgłaszają płace progowe wyższe średnio o 3,27%. Po zakończeniu 
okresu zasiłkowego obserwujemy spadek płac progowych, ale ich poziom i tak 
pozostaje wyższy niż u osób bez zasiłków. W obserwowanym okresie poziom 
płac progowych obniżał się w tempie 0,46% na kwartał w pierwszym szacunku 
i 0,59% w drugim.
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TABELA 2: Płaca progowa, regresja MNK

Zmienne
(1) (2)

Zmienne
(1) (2)

lwage_res lwage_res lwage_res lwage_res

UB
0,0327*** 0,0173**

woj_4
0,115*** 0,175***

(0,00849) (0,00826) (0,0429) (0,0390)

UBf
0,0233** 0,0173

woj_5
–0,0629 –0,0295

(0,0115) (0,0112) (0,0418) (0,0377)

czas
–0,00464** –0,00599***

woj_6
–0,00613 0,0509

(0,00220) (0,00194) (0,0413) (0,0368)

wykształcenie
0,0232*** 0,0259***

woj_8
0,0825** 0,108***

(0,00206) (0,00186) (0,0400) (0,0357)

staż
0,00965*** 0,0114***

woj_9
–0,0520 –0,0131

(0,00131) (0,00116) (0,0449) (0,0408)

staż^2
–0,000198*** –0,000235***

woj_10
–0,100** –0,0483

(3,08e–05) (2,75e–05) (0,0459) (0,0414)

płeć
–0,134*** –0,147***

woj_11
0,0466 0,0852***

(0,00824) (0,00754) (0,0330) (0,0295)

occ_2
0,200*** 0,223***

woj_12
–0,0878** –0,0401

(0,0292) (0,0248) (0,0362) (0,0320)

occ_3
0,211*** 0,215***

woj_13
–0,0108 0,0315

(0,0233) (0,0203) (0,0400) (0,0359)

occ_4
0,0703*** 0,0777***

woj_14
0,105** 0,137***

(0,0169) (0,0151) (0,0422) (0,0383)

occ_5
0,0434*** 0,0432***

woj_15
–0,0833** –0,0762**

(0,0139) (0,0128) (0,0401) (0,0361)

sector3
–0,0573*** –0,0530***

woj_16
0,119*** 0,147***

(0,00829) (0,00762) (0,0376) (0,0340)

lwage
0,0278 0,107

od 2008
–0,0376*** –0,0426***

(0,115) (0,105) (0,0137) (0,0125)

Urate
–0,0152*** –0,0165***

Stała
7,008*** 6,323***

(0,00220) (0,00202) (0,996) (0,908)

woj_2
–0,0264 0,0133 Liczba  

obserwacji 4,799 6,168
(0,0421) (0,0383)

woj_3
–0,0481 –0,0223

R-kwadrat 0,192 0,206
(0,0459) (0,0416)

Objaśn ien ia: błędy standardowe w nawiasach: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.
Źródło: obliczenia własne na podst. BAEL 2005–2010.
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Dostrzeżony wzrost płac progowych pod wpływem zasiłków pozwala przy-
puszczać, że w gospodarce następuje przesunięcie krzywej podaży pracy. Ze 
względu na bardzo niski odsetek bezrobotnych posiadających prawo do zasiłków 
zmiana ta nie może być duża. Na rysunku 2 wykreślono przebieg szacowanej 
krzywej podaży pracy bezrobotnych zarejestrowanych oraz, dla zilustrowania 
siły wpływu systemu zasiłkowego, prognozowaną krzywą podaży w warunkach 
całkowitego braku zasiłków dla bezrobotnych. Ta druga krzywa przebiega niżej. 
Ten sam odsetek bezrobotnych przy braku zasiłków byłby gotowy podjąć zatrud-
nienie przy niższych płacach. To jak silnie zaobserwowana zmiana wpłynie na 
stan równowagi zależeć będzie od elastyczności popytu na pracę. Na podstawie 
przesunięcia krzywej podaży możemy jedynie określić kierunek tej zmiany: 
wzrost płac równowagi i spadek zatrudnienia w wyniku kurczenia się rynku pracy.

RYSUNEK 2: Krzywa podaży pracy i jej prognozowany przebieg w warunkach całkowitego braku 
zasiłków dla bezrobotnych

10
00

15
00

20
00

25
00

0 .2 .4 .6 .8 1
G(wr)

podaż pracy podaż pracy przy braku zasiłków

Źródło: oprac. własne na podst. danych z tab. 2.
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5. Zasiłki dla bezrobotnych a płaca uzyskana

Badania przedstawione w poprzedniej części potwierdziły dodatni wpływ za-
siłków dla bezrobotnych na płace progowe osób poszukujących pracy. Obecnie 
sprawdzimy, czy wyższe płace progowe przenoszą się na wyższe płace uzyskane. 

Podstawą analizy jest równanie płac. W równaniu tym objaśniam poziom 
uzyskanych płac szeregiem zmiennych. Zmienne te dotyczą indywidualnych 
charakterystyk badanych jednostek, zajętego miejsca pracy oraz warunków po-
szukiwań pracy, tj. poziomu płacy progowej, czasu trwania poszukiwań i faktu 
pobierania zasiłku. Równanie płac estymowano metodą Heckmana w celu wy-
eliminowania problemu braku informacji o uzyskanej płacy dla pewnej grupy 
respondentów. Rezultaty estymacji podano w tabeli 3. 

TABELA 3: Płaca uzyskana, model selekcji próby Heckmana

Zmienne
(1) (2) (3) (4)

lwage select athrho lnsigma

lwage_res
0,248***

(0,0778)

UB
0,585

(0,850)

lwage_resUB
–0,0809
(0,117)

czas
0,0179 0,0200

(0,0148) (0,0307)

wykształcenie
0,0346*** –0,0333*

(0,0102) (0,0194)

staż
0,0119** –0,00429

(0,00547) (0,00383)

staż^2
–0,000191
(0,000135)

płeć
–0,165*** 0,0294
(0,0435) (0,0832)

woj_1
–0,0906 0,237
(0,0955) (0,209)

woj_2
–0,125 –0,304
(0,111) (0,228)

woj_3
–0,125 0,159
(0,103) (0,219)

woj_4
–0,145 0,379*
(0,0975) (0,217)
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Zmienne
(1) (2) (3) (4)

lwage select athrho lnsigma

woj_5
–0,151 0,101
(0,0927) (0,202)

woj_6
0,197 –0,553**

(0,121) (0,236)

woj_8
0,0353 –0,402

(0,125) (0,254)

woj_9
–0,0377 –0,315
(0,119) (0,244)

woj_10
–0,298*** 0,546**
(0,113) (0,260)

woj_11
–0,0783 –0,0306
(0,105) (0,224)

woj_12
0,0399 –0,0766

(0,117) (0,246)

woj_13
–0,104 0,0827
(0,104) (0,222)

woj_14
–0,250** 0,473**
(0,0981) (0,219)

woj_15
0,00199 0,383*

(0,0990) (0,222)

woj_16
0,269** –0,447*

(0,128) (0,252)

od 2008
0,280*** –0,222***

(0,0396) (0,0828)

sector2
–0,0183
(0,0460)

sector3
–0,0951*
(0,0499)

occ_1
0,189

(0,226)

occ_2
0,251**

(0,104)

occ_3
0,104

(0,0815)

occ_4
–0,0649
(0,0674)

occ_5
–0,100
(0,0637)
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Zmienne
(1) (2) (3) (4)

lwage select athrho lnsigma

occ_6
–0,0518
(0,115)

occ_8
0,0346

(0,0536)

occ_9
–0,140***
(0,0463)

Stała
5,040*** 0,290 –1,324*** –0,810***

(0,584) (0,320) (0,137) (0,0578)
Liczba obserwacji 1,037 1,037 1,037 1,037

Objaśn ien ia: błędy standardowe w nawiasach: *** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

Źródło: obliczenia własne na podst. BAEL 2005–2010.

Rezultaty estymacji są niezadawalające. Uzyskane wartości i znaki parame-
trów dotyczących dwóch zmiennych: zmiennej wskazującej na pobieranie zasiłku 
w trakcie poszukiwań pracy (UB) oraz jej interakcji ze zmienną opisującą płacę 
progową (lwage_resUB) są zgodne z oczekiwaniami. Na ich podstawie można 
wysnuć wniosek o rzeczywistym, dodatnim wpływie zasiłków dla bezrobotnych 
na uzyskane płace. Testy istotności oszacowań tych parametrów nie upoważniają 
do takiego wniosku. Wyniki estymacji potwierdzają istotny wpływ płacy progo-
wej na uzyskane płace. Elastyczność uzyskanej płacy względem płacy progowej 
określona jest na poziomie 0,25. Pamiętając o ustaleniach z poprzedniej części, 
można stwierdzić, że zasiłki dla bezrobotnych, podnosząc poziom płacy progowej 
przyczyniają się do wzrostu uzyskanych płac przez bezrobotnych. Potwierdzenie 
tego wniosku znajdujemy w wartościach płac prognozowanych przez model. 
Na rys. 3 wykreślono krzywe szacowanych płac w aktualnym miejscu pracy dla 
dwóch grup osób: pobierających zasiłki dla bezrobotnych w trakcie poszukiwań 
pracy i niepobierających tego świadczenia. Krzywe te wykreślono w ten sposób, 
że pokazują jaki odsetek osób pracujących uzyskuje zadany poziom płac lub 
niższy. Z rys. 3 wynika, że płace uzyskiwane przez osoby pobierające zasiłek 
dla bezrobotnych w trakcie poszukiwań pracy są istotnie wyższe, mniej więcej 
w 80% przypadków. Wśród osób uzyskujących najwyższe płace ta różnica zanika. 
Pobieranie zasiłków w trakcie poszukiwań pracy pozwala więc na znalezienie 
lepiej płatnej pracy osobom o niższych kwalifikacjach, kandydującym do nisko-
opłacanych miejsc pracy. 
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RYSUNEK 3: Prognozowane płace w aktualnym miejscu pracy w dwóch grupach: bezrobotnych 
pobierających zasiłek w trakcie poszukiwań pracy i bezrobotnych niepobierających zasiłku
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Źródło: oprac. własne na podst. danych z tab. 3.

6. Zakończenie

Przeprowadzone badania potwierdzają wpływ systemu zasiłkowego zarówno na 
płace progowe, jak i na płace uzyskiwane po podjęciu pracy. Zasiłki dla bezro-
botnych w Polsce podnoszą średni poziom płac progowych osób poszukujących 
pracy, a efekt ten utrzymuje się także po zakończeniu okresu zasiłkowego. Wy-
niki badań wskazują, że klientami publicznych służb zatrudnienia są bezrobotni 
o istotnie niższych od pozostałych bezrobotnych aspiracjach płacowych. Wzrost 
płac progowych pod wpływem zasiłku jest silniejszy, gdy punktem odniesienia są 
klienci urzędu pracy, a wyraźnie niższy w przypadku zestawienia dla wszystkich 
bezrobotnych: zarejestrowanych i niezarejestrowanych. 

Pobieranie zasiłku w trakcie poszukiwań pracy ma również dodatni wpływ na 
późniejsze wynagrodzenia. Wyniki badań nie pozwalają jednak na postawienie 
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jednoznacznych wniosków w tym zakresie. Zasadnym wydaje się stwierdzenie, 
iż osoby poszukujące pracy o niskich poziomach płacy i pobierające zasiłki dla 
bezrobotnych uzyskują nieznacznie wyższe płace niż pozostali bezrobotni w tej 
grupie. Zasiłek dla bezrobotnych jest świadczeniem o stałej, relatywnie niskiej 
wartości, niezależnej od wysokości wcześniejszych wynagrodzeń. Biorąc pod 
uwagę wysokość kwoty zasiłku, w połączeniu z bardzo krótkim okresem jego 
pobierania, nie możemy sądzić, że świadczenie to mogłoby stanowić istotny 
czynnik wpływający na decyzje osób o wysokich kwalifikacjach, aspirujących 
do wysoko opłacanych miejsc pracy.
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Paweł kuBiak

UNEMPLOYMENT BENEFITS, RESERVATION WAGES AND WAGES OBTAINED

( S u m m a r y )

Unemployment benefits are benefits paid during the job search. The impact of these benefits on 
the labour market is not clear. It is often stated in the literature that one of the basic channels of 
impact of unemployment benefits on the labour market is based on the reservation wage. This paper 
attempts to answer the question whether the reservation wages in Poland are changing under the 
influence of unemployment benefits. The survey was conducted based on individual data from the 
Polish Labour Force Survey (BAEL). The results confirm the influence of the benefits system, both 
on the reservation wages and on the wages obtained after the job search. Unemployment benefits 
in Poland raise the average reservation wages for job seekers, and this effect persists even after the 
end of the benefit period. Job seekers who receive unemployment benefits obtain slightly higher 
wages than other unemployed.
Keywords: unemployment, employment, unemployment benefits, reservation wage, wage
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