
 207

Anna Galik 
II rok Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WE UG 

Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku  

Wst�p 

Na rynek pracy sk�ada si� poda�, czyli osoby poszukuj�ce pracy oraz popyt, 
czyli wolne miejsca pracy w przedsi�biorstwach. Utrzymanie równowagi pomi�-
dzy stron� popytu a poda�y stanowi nie�atwe wyzwanie dla decydentów polityki 
gospodarczej kraju. W gospodarce rynkowej najcz��ciej wyst�puje niedobór 
miejsc pracy w stosunku do osób jej poszukuj�cych. Prowadzi to do powstania 
bezrobocia, które jest g�ównym problemem rynku pracy.  

G�ówny Urz�d Statystyczny (GUS) rejestruje stop� bezrobocia w postaci pro-
centowego udzia�u liczby bezrobotnych w liczbie cywilnej ludno�ci aktywnej 
zawodowo, bez pracowników jednostek bud�etowych prowadz�cych dzia�alno�� 
w zakresie obrony narodowej i bezpiecze�stwa publicznego. Wed�ug danych 
opublikowanych przez GUS pod koniec listopada 2014 r., w miesi�cu pa�dzier-
niku 2014 r. stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce wyra�ona w procentach 
wynios�a 11,3%, co stanowi spadek warto�ci w porównaniu do miesi�ca po-
przedniego o 1,7 punktu procentowego, poniewa� wed�ug danych za wrzesie� 
2014 r. stopa bezrobocia wynios�a 11,5%15.  

Bezrobocie odciska pi�tno na ca�ej gospodarce w aspekcie zarówno ekono-
micznym jak i spo�ecznym. Brak pracy przyczynia si� do izolacji spo�ecznej, fru-
stracji, depresji, a tak�e rozwoju patologii. W perspektywie ekonomicznej, bezro-
bocie powoduje np.: pogorszenie stanu bud�etu pa�stwa w wyniku obni�enia 
wp�ywów z tytu�u podatków czy wydatków na zasi�ki i inne formy pomocy spo-
�ecznej (np. szkolenia), pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin 
oraz zatrudnienie w tzw. szarej strefie ze wzgl�du na wysokie koszty zwi�zane 
z zatrudnieniem. Do przyczyn bezrobocia w Polsce nale�� mi�dzy innymi wyso-
kie koszty pracy, czyli wszelkie obci��enia, jakie przedsi�biorca ponosi w zwi�z-
ku z zatrudnieniem pracownika. Koszty pracy stanowi� istotn� cz��� kosztów 
ponoszonych przez pracodawców. Wysokie koszty pracy zmuszaj� przedsi�bior-
c� do ograniczenia kosztów, a tym samym do redukcji poziomu zatrudnienia.  

                                                           
15  GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/miesieczna-infor- 

macja-o-bezrobociu-rejestrowanym-w-polsce-w-pazdzierniku-2014-roku,1,33.html [dost�p: 
29.11.2014]. 
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Celem artyku�u jest zwrócenie uwagi na wysokie koszty pracy, co bezpo-
�rednio oddzia�uje na bezrobocie w kraju. Analiz� przeprowadzono w oparciu o 
najbardziej aktualne, dost�pne dane za rok 2014. W pierwszej cz��ci artyku�u 
scharakteryzowano aktualn� wysoko�� kosztów pracy dla p�acy minimalnej, 
któr� pracodawca zobligowany jest ponosi� z tytu�u zatrudnienia pracownika na 
podstawie umowy o prac�. Nast�pnie przedstawiono poziom i struktur� bezro-
bocia w Polsce od stycznia do pa�dziernika 2014 r. Kolejna cz��� artyku�u po-
�wi�cona jest badaniu zró�nicowania stopy bezrobocia wed�ug województw 
korzystaj�c z danych na koniec pa�dziernika 2014 r. Na zako�czenie, na podsta-
wie wniosków wyci�gni�tych z analizowanego materia�u, wskazane zosta�y pro-
pozycje, w jaki sposób mo�na stara� si� wp�yn�� na obni�enie stopy bezrobocia.  

W toku bada� wykorzystano przede wszystkim metod� dokumentacyjn�. 
Analizowano dokumenty instytucji, tj. G�ównego Urz�du Statystycznego oraz 
Zak�adu Ubezpiecze� Spo�ecznych. Diagnoza ilo�ciowa problemu wymaga�a 
zastosowania metod teoretyczno-opisowych, z uwzgl�dnieniem analizy danych 
statystycznych. Ponadto w badaniach dokonano przegl�du literatury, definicji 
i stanowisk teoretycznych oraz wyników bada� empirycznych.  

1. Koszty pracy w Polsce w 2014 roku 

Szczególnie wa�nym aspektem w kontek�cie stopy bezrobocia s� wysokie 
koszty pracy, czyli wszelkie obci��enia pracodawcy z tytu�u zatrudnienia pra-
cownika. S� to koszty pracy zwi�zane z wynagrodzeniem pracownika, koszty 
ubezpiecze� pracownika (sk�adki ubezpieczeniowe emerytalne, rentowe i wy-
padkowe oraz sk�adki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 	wiadcze� 
Pracowniczych) oraz koszty szkolenia pracownika.  

Dane przedstawione w tabeli 1 dowodz�, �e w 2014 r. przy zatrudnieniu pra-
cownika na umow� o prac� z minimalnym wynagrodzeniem 1680 PLN brutto, 
pracownik otrzymuje do wyp�aty 1237,20 PLN, natomiast pracodawca ponosi 
ostatecznie koszt w wysoko�ci 2028,43 PLN. P�aca pracownika do wyp�aty sta-
nowi zaledwie ponad 60% finalnego kosztu pracodawcy, a koszty zwi�zane 
z ubezpieczeniami wynosz� a� prawie 40%. 

Jak zauwa�a M. Kabaj, zbyt wysokie obci��enie pracodawców prowadzi do 
os�abienia tempa wzrostu gospodarczego, wzrostu kosztów funkcjonowania firm 
i ma negatywny wp�yw na konkurencyjno�� i zatrudnienie. Dlatego te� wi�k-
szo�� krajów UE d��y do ustabilizowania lub obni�enia tych kosztów przez kon-
trol� wydatków publicznych, co w konsekwencji prowadzi do spadku bezro- 
bocia16.  
                                                           
16  M. Kabaj, Niektóre czynniki determinuj�ce wzrost zatrudnienia w UE i w USA [w:] Rynek pracy w wybra-

nych krajach. Metody przeciwdzia�ania bezrobociu, red. E. Kry�ska, Warszawa 1999, s. 71. 
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Tabela 1. Kalkulacja wysoko�ci wynagrodzenia netto dla pracownika i finalnego kosztu 
dla pracodawcy z tytu�u zatrudnienia pracownika na umow� o prac� dla minimalnej 
wysoko�ci wynagrodzenia w 2014 roku  

Rodzaj umowy – umowa o prac�, koszty standardowe 
P�aca podstawowa (minimalna) 1680,00 
Ogó�em przychód 1680,00 
Podstawa sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne 1680,00 
Ubezpieczenie emerytalne (9,76%)   163,97 
Ubezpieczenie rentowe (1,5%)     25,20 
Ubezpieczenie chorobowe (2,45 %)     41,16 
Razem sk�adki na ubezpieczenie spo�eczne   230,33 
Koszty uzyskania przychodu   111,25 
Podstawa wymiaru sk�adki na ubezpieczenie zdrowotne 1449,67 
Podstawa naliczenia podatku dochodowego  1338,00 
Kwota wolna 46,33     46,33 
Potr�cona zaliczka na podatek dochodowy   194,51 
Sk�adka ubezpieczenia zdrowotnego (9,00%)   130,47 
Ubezpieczenie zdrowotne (7,75%)   112,35 
Nale�na sk�adka na podatek dochodowy      82,00 
Do wyp�aty dla pracownika 1237,20 
Ubezpieczenie emerytalne -pracownik 9,76%    163,97 
Ubezpieczenie rentowe -pracownik 6,5%    109,20 
Ubezpieczenie wypadkowe (1,93%)    32,42 
Fundusz pracy (2,45%)    41,16 
Fundusz gwarantowanych �wiadcze� pracowniczych (0,1%)      1,68 
��czny koszt pracodawcy 2028,43 

�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych ZUS17.  

Do najwa�niejszych czynników odpowiedzialnych za nisk� sk�onno�� praco-
dawców do zatrudnienia nowych pracowników nale�� wysokie pozap�acowe 
koszty pracy. Jest to ró�nica mi�dzy finalnym kosztem pracodawcy z tytu�u za-
trudnienia pracownika a wysoko�ci� �rodków wyp�aconych pracownikowi. 
Do pozap�acowych kosztów pracy zalicza si� podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (pokrywany z przychodu pracownika) oraz sk�adki na ubezpieczenia 
spo�eczne (op�acane przez pracownika i pracodawc�). Cz��� tych wydatków 
stanowi podstaw� przysz�ej emerytury pracownika, natomiast znacz�ca wi�k-

                                                           
17  Strona oficjalna ZUS, http://www.zus.pl/seminariaprognozy/default.asp?p=1&id=35 [dost�p:  

9.05.2014]. 
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szo�� przeznaczana jest na inne aktualne wydatki pa�stwa, np. wcze�niejsze 
emerytury, renty chorobowe, transfery dla bezrobotnych. Im wy�sze s� wydatki 
publiczne tym wi�ksza, tym zatrudnienie pracowników staje si� bardziej kosz-
towne. Prowadzi to w konsekwencji do spadku motywacji pracodawcy do two-
rzenia nowych miejsc pracy i wzrostu tendencji do ograniczania wielko�ci za-
trudnienia18. Analizuj�c sytuacj� z perspektywy pracownika, który chce otrzy-
mywa� jak najwy�sze wynagrodzenia do wyp�aty, jego gotowo�� do akceptacji 
obni�enia wysoko�ci wynagrodzenia netto jest tym ni�sza, im mniejsza jest ró�ni-
ca pomi�dzy wynagrodzeniem netto a dost�pn� form� pomocy spo�ecznej. Im 
�atwiej dost�pne s� zasi�ki, z których osoba bezrobotna mo�e skorzysta� w przy-
padku utraty czy braku pracy, tym bardziej spada gotowo�� pracownika do pracy.  

Razem ze wzrostem udzia�u pozap�acowych kosztów pracy w ca�kowitych 
kosztach pracy, maleje poda� pracy i oficjalny popyt na prac�, a wzrasta zatrud-
nienie w szarej strefie. Im wi�ksza jest skala zatrudnienia w szarej strefie, tym 
ni�sze s� wp�ywy bud�etowe i wi�ksze ryzyko dla stabilno�ci finansów publicz-
nych. Polityka podwy�szania pozap�acowych kosztów pracy, aby zrekompenso-
wa� ubytki w dochodach bud�etowych zwi�zanych ze wzrostem zatrudnienia 
w szarej strefie prowadzi do powstania b��dnego ko�a i w konsekwencji prowa-
dzi do wzrostu stopy bezrobocia19. 

2. Stopa bezrobocia od stycznia do pa�dziernika 2014 roku 

G�ówny Urz�d Statystyczny, co miesi�c, na swojej stronie internetowej, pu-
blikuje informacje dotycz�ce stopy bezrobocia. Dane upubliczniane s� z jedno-
miesi�cznym opó�nieniem ze wzgl�du na czas potrzebny do zebrania i przetwo-
rzenia materia�ów. Analizuj�c najnowsze dane, czyli od stycznia do pa�dziernika 
2014 r. przedstawione na rysunku 1 dostrzec mo�na, �e na pocz�tku roku stopa 
bezrobocia utrzymuje si� na wy�szym poziomie ani�eli w drugiej po�owie roku. 
Najwy�szy poziom stopy bezrobocia odnotowuje si� w styczniu i lutym na po-
ziomie 13,9%, natomiast najni�szy w pa�dzierniku i wynosi 11,3%.  

Obserwowany na rysunek 1 spadek stopy bezrobocia w sezonie zimowym 
zwi�zany jest mi�dzy innymi z sezonowo�ci� i okresow� zmienno�ci� warunków 
klimatycznych oraz cyklów produkcji. Zazwyczaj obserwuje si�, �e ze wzgl�du 
na dost�pno�� pracy, stopa bezrobocia maleje latem, a ro�nie w miesi�cach zi-
mowych. Wynika to z sezonowo�ci produkcji w niektórych dziedzinach gospo-
darki, np. w sektorze budowlanym, rolniczym czy turystycznym.  

 
 

                                                           
18  W. Wojciechowski, Sk�d si� bierze bezrobocie?, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa 2008, s. 8. 
19  Ibidem, s. 9. 
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Rysunek 1. Stopa bezrobocia w Polsce (do aktywnych zawodowo) w Polsce od stycznia 
do pa�dziernika 2014 (w %) 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS20. 

3. Stopa bezrobocia wed�ug województw w 2014 roku 

Stopa bezrobocia uzale�niona jest nie tylko od czynników sezonowych, ale 
równie� pod wzgl�dem regionalnym. W zwi�zku z tym, �e rynek pracy jest 
zró�nicowany pod wzgl�dem terytorialnym, nale�y dokona� analizy bezrobocia 
uwzgl�dniaj�c podzia� na województwa. Na podstawie danych opublikowanych 
przez ZUS, na rysunku 2 przedstawiono stop� bezrobocia w Polsce na koniec 
pa�dziernika 2014 r. w kolejno�ci od województwa z najwy�sz� stop� bezrobocia 
do województwa z najni�sz� stop� bezrobocia. Na podstawie zgromadzonych 
danych zauwa�y� mo�na, �e województwo warmi�sko-mazurskie odnotowuje 
najwy�sz� stop� bezrobocia na poziomie 18,1%. Z kolei najni�sz� stop� bezrobo-
cia na poziomie 7,7% zarejestrowano w województwie wielkopolskim. W sze�ciu 
województwach odnotowuje si� ni�sz� stop� bezrobocia w porównaniu do �red-
niej miesi�cznej stopy bezrobocia w Polsce w pa�dzierniku 2014 b�d�cej na po-
ziomie 11,3%. Nale�� do nich nast�puj�ce województwa: wielkopolskie, �l�skie, 
ma�opolskie, mazowieckie, dolno�l�skie i pomorskie.  

Analiza danych pod k�tem województw wykaza�a, �e najwy�sz� stop� bez-
robocia odnotowuje województwo warmi�sko-mazurskie. Pomimo wielu pro-
gramów strukturalnych region ten jest wci�� pozbawiony wa�nych inwestycji 
drogowych oraz wodno-kanalizacyjnych. Nie wsz�dzie mo�e powsta� i rozwija� 

                                                           
20  Strona oficjalna GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/ 

stopa-bezrobocia-w-latach-1990-2014,4,1.html [dostep: 30.11.2014]. 
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si� w równym stopniu przemys� ci��ki, lekki, czy wydobywczy. Zale�y to od 
po�o�enia geograficznego, renty geograficznej, �róde� pochodzenia surowców, 
szlaków komunikacyjnych, itd. Aby region s�yn�cy z licznych jezior i lasów móg� 
w pe�ni wykorzystywa� swoje walory regionalne, wymagane jest stworzenie 
dobrej infrastruktury drogowej i kolejowej, ponoszenie odpowiednich nak�adów 
na ochron� �rodowiska i mi�dzynarodowa promocja regionu. Poza komfortem w 
miejscu pobytu liczy si� równie� dost�pno��. To bezwzgl�dnie pomo�e w 
zmniejszeniu bezrobocia, chocia� nie uchroni przed sezonowo�ci�. Dla porówna-
nia mo�na oceni� mo�na cechy województwa �l�skiego w tym zakresie. Pomija-
j�c tradycje przemys�owe regionu, dzi�ki silnemu politycznemu lobbowaniu 
regionu nale�y on do jednego z najlepsz� infrastruktur� transportow� w kraju i 
poziomem dost�pno�ci, co skutecznie zwi�ksza jego konkurencyjno�� dla poten-
cjalnych inwestorów w stosunku do reszty kraju i plasuje w�ród regionów o naj-
ni�szym bezrobociu. 

 
Rysunek 2. Stopa bezrobocia w Polsce (do aktywnych zawodowo) wed�ug województw 
na koniec pa�dziernika 2014 (w %) 
�ród�o: Opracowanie w�asne na podstawie danych GUS21. 

Podsumowanie  

W jaki sposób przyczyni� si� do spadku bezrobocia? Pierwsz� propozycj� 
rozwi�zania mo�e by� próba zró�nicowania pensji minimalnej w zale�no�ci od 
regionu. Analiza stopy bezrobocia ze wzgl�du na podzia� województw wykaza�a 

                                                           
21  Strona oficjalna GUS, http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/ 

5473/1/33/1/miesieczna_informacja_o_bezrobociu_rejestrowanym_w_polsce_w_pazdzierniku_2014.
pdf [dostep: 30.11.2014]. 
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znaczne dysproporcje mi�dzy ró�nymi cz��ciami kraju. W zwi�zku z tym, obni-
�enie kosztów pracy w województwach o wysokiej stopie bezrobocia mo�e za-
ch�ci� pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy, co w konsekwencji 
przyczyni si� do obni�enia stopy bezrobocia. Jednak wskaza� nale�y na manka-
menty takiego rozwi�zania Obni�enie kosztów pracy w skali wybranych regio-
nów mo�e spowodowa� jednocze�nie spadek kosztów produkcji, a nast�pnie cen 
towarów, a co za tym idzie, wzrostu konkurencyjno�ci w stosunku do podmio-
tów z terenów utrzymuj�cych wy�sze koszty pracy. Istnieje równie� ryzyko, �e 
przedsi�biorcy zaczn� wykorzystywa� regiony uprzywilejowane i przenosi� 
swoje siedziby fikcyjnie, aby tym samym obni�y� koszty pracy. W wyniku tego 
nast�pi� mo�e zaburzenie konkurencji. Dlatego te� zró�nicowanie kosztów pracy 
w skali regionalnej mog�oby przynie�� pozytywne skutki tylko i wy��czenie 
w oparciu o dobrze zaplanowane regulacje prawne, które pomog�yby ograniczy� 
mo�liwe nadu�ycia.  

Kolejnym sposobem na obni�enie poziomu bezrobocia jest redukcja kosztów 
pracy, np. poprzez ograniczenie pomocy socjalnej, co w konsekwencji doprowa-
dzi do zmniejszenia wydatków pa�stwa. Wysoka dysproporcja pomi�dzy �wiad-
czeniami socjalnymi a minimalnym wynagrodzeniem netto dla pracownika rów-
nie� skutecznie zniech�ci do korzystania z tej formy utrzymania, a pracownicy 
pozbawieni cz��ci przywilejów socjalnych b�d� z wi�kszym szacunkiem odnosi� 
si� do przywileju pracy.  

Decyduj�cy g�os w kwestii wyboru sposobu i formy walki z bezrobociem ma 
rz�d. Niezale�nie od licznych pomys�ów, które ciesz� si� wi�kszym lub mniej-
szym uznaniem spo�ecze�stwa, warto pami�ta�, �e to przedsi�biorcy na podsta-
wie uwarunkowa� zewn�trznych, ostatecznie podejmuj� decyzj� o rodzaju, miej-
scu i sposobie prowadzenia dzia�alno�ci. Chc�c zach�ci� do inwestowania, usta-
wodawca musi zrobi� wszystko, aby stworzy� nie tylko jasne, ale i korzystne 
ramy prowadzenia biznesu. Nierzadko kojarzy si� to z konieczno�ci� stosowania 
preferencyjnych warunków w postaci obni�enia kosztów pracy, ale pami�ta� 
nale�y, �e to w�a�nie pracodawcy przez inwestycje s� warunkiem wzrostu go-
spodarczego, sta�ych wp�ywów do bud�etu i nikt inny jak w�a�nie przedsi�biorcy 
oferuj� nam miejsca pracy i wyp�acaj� wynagrodzenia.  
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Streszczenie 

W jaki sposób obni�y� poziom bezrobocia? W skali krajowej polityki gospodarczej 
i praktycznych instrumentów stosowanych na �wiecie wskazywanych jest wiele rozwi�-
za�. W niniejszym artykule przedstawiony zosta� jeden czynnik, który wywiera istotny 
wp�yw na stop� bezrobocia, a mianowicie koszty pracy. W tym celu dokonano analizy 
kosztów pracy w Polsce ponoszonych w 2014 r. przez pracodawc� z tytu�u zatrudnienia 
pracownika na umow� o prac� dla p�acy minimalnej. Nast�pnie przy wykorzystaniu 
najnowszych danych opublikowanych przez GUS, przedstawiony zosta� poziom i struk-
tura bezrobocia w Polsce od stycznia do pa�dziernika 2014 r. W dalszej cz��ci artyku�u 
przedstawiono zró�nicowanie poziomu stopy bezrobocia dla województw w Polsce 
opartych na danych na koniec pa�dziernika 2014 r. Na zako�czenie wskazane zosta�y 
propozycje, w jaki sposób mo�na stara� si� wp�yn�� na obni�enie stopy bezrobocia.  

S�owa kluczowe: bezrobocie, stopa bezrobocia, koszty pracy, rynek pracy 

LABOUR COSTS AND UNEMPLOYMENT IN POLAND IN 2014 
Summary 

How to reduce the level of unemployment? There are many solutions indicated on 
a scale of national economic policy and practical instruments used in the world. In this 
paper there was presented one factor that has a significant impact on the unemployment 
rate, namely labor costs. For this purpose, an analysis has been made in labor costs in-
curred in 2014 by the employer in respect of employment of a employee under an em-
ployment contract for minimum wage. Then, using the latest data released by the Cen-
tral Statistical Office, there was presented the level and structure of unemployment in 
Poland from January to October 2014. The next part of the paper presents different levels 
of unemployment rates for provinces in Poland based on data from the end of October 
2014. At the end there were proposals recommended in what way it is possible to try to 
help to reduce the unemployment rate. 


