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Plan prezentacji

O Inteligentny Rynek Pracy

O Dane, informacje i bazy GUS

O Dane i informacje MPiPS

O Inne (wybrane)źródła informacji

O Podsumowanie
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Inteligenty Rynek Pracy
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Dane ->wiedza-> mądrość
MądrośćMądrośćMądrośćMądrość

WiedzaWiedzaWiedzaWiedza

InformacjeInformacjeInformacjeInformacje

DaneDaneDaneDane

SygnałySygnałySygnałySygnały

Mądrość to umiejętność praktycznego 
wykorzystywania posiadanej wiedzy i 
doświadczenia (ze skutkiem 
pozytywnym)

Wiedza to ogół wiarygodnych informacji 
o rzeczywistości wraz z umiejętnością ich 
wykorzystania; „wiedza to prawdziwe, 
uzasadnione przekonanie” (Platon)

Informacje to właściwość pewnych 
obiektów, relacja między elementami 
zbiorów pewnych obiektów, której 
istotą jest zmniejszenie niepewności  
(nieokreśloności).

Dane to zbiory liczb i tekstów 
o różnych formach

Sygnały odwzorowują toczące się 
wokół życie. Część tych sygnałów 
mózg ignoruje jako nieistotne z 
subiektywnego punktu widzenia 
jednostki. Część zaś jest przetwarzana
przez mózg w celu rozpoznania źródła, 
z którego sygnały pochodzą, i podjęcia 
stosownych reakcji. Takie procesy 
zachodzą nieustannie. 4



Inteligencja (mądrość) rynku pracy

O Labour Market Intelligence (LMI) - Inteligencja 
Rynku Pracy

O Inteligencja Rynku Pracy obejmuje wszystkie 
ilościowe i jakościowe fakty, analizy i interpretacje 
dotyczące przeszłości, teraźniejszości oraz 
przyszłości. 

O LMI dotyczy  struktury, funkcjonowania rynku pracy 
oraz czynników, które mają na niego wpływ.
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Inteligencja (mądrość) rynku pracy
Labour Market Intelligence (LMI) - Inteligencja Rynku Pracy  
informuje społeczeństwo o:

O kondycji gospodarki i rynku pracy;

O wykształceniu, kwalifikacjach, szkoleniach i umiejętnościach 
zasobów ludzkich;

O aktualnym i przyszłym popycie/podaży na siłę roboczą;

O wolnych miejscach pracy oraz o szczegółach rekrutacji.
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Dane, informacje i wybrane bazy 
GUS/EUROSTAT
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Badania statystyki publicznej
O Program badań statystycznych statystyki 

publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w 
drodze rozporządzenia. Program badań 
statystycznych statystyki publicznej jest to wykaz 
ustalający zakres tematyczny, przedmiotowy i 
podmiotowy badań statystycznych oraz związane z 
nim obowiązki (przykład – PBSSP str. 110);

O PBSSP jest podstawowym dokumentem, do którego 
należy się odwołać w celu uzyskania informacji o 
danym badaniu. 
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Badania statystyki publicznej

O Badania statystyczne statystyki publicznej mogą być 
prowadzone jako badania pełne całej zbiorowości, w tym 
spisy powszechne, albo jako badania reprezentacyjne na 
wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości.

O Statystyka publiczna uprawniona jest do zbierania danych 
statystycznych ze wszystkich dostępnych źródeł :

� sprawozdawczość GUS,
� sprawozdania innych resortów,
� administracyjne systemy informacyjne,
� ekspertyzy, opracowania, szacunki własne.
Zasada ta jest ograniczona w odniesieniu do danych chronionych 
na podstawie ustaw tajemnicą zawodową, np. lekarską, 
adwokacką.
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Bank Danych Lokalnych
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Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie wg BAEL

Różnice:
O definicja osoby bezrobotnej (zakres populacji generalnej)
O niejednolite kryteria wieku bezrobotnych (np. BAEL- 15-74, BR – 18 r. życia do emerytury; 

BAEL – do bezrobotnych zaliczani są emeryci oraz młodociani)
O odmienne możliwości porównywania danych w statystyce międzynarodowej
O niemożność porównywania danych na poziomie powiatów – BAEL, bezrobocie rejestrowane – tak!
O różne okresy sprawozdawcze. Stopa bezrobocia rejestrowanego obliczana jest na koniec okresu 

sprawozdawczego, w BAEL – prezentowana jest kwartalnie
O definicja osoby bezrobotnej przyjęta w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozróżnia 

wielkość gospodarstwa rolnego, czego nie czyni BAEL
O według BAEL osoby, które znalazły pracę i oczekiwały na jej rozpoczęcie, kwalifikuje się do grona 

bezrobotnych. W przypadku bezrobocia rejestrowanego osoby o takim statusie są wyłączane z rejestrów 
urzędów pracy.

Mimo pewnych różnic, obie metody są interesującym i przydatnym źródłem wiedzy na temat zmian 
zachodzących na rynku pracy ☺

Podobieństwa:
O Zarówno statystyki bezrobocia rejestrowanego, jak i wyniki BAEL nie uwzględniają zjawiska bezrobocia 

ukrytego (głównie problem ten występuje w nadmiarze czynnych zawodowo w gospodarstwach rolnych 
oraz zbyt licznego zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, także dotyka osoby zatrudnione w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, pomimo zgłaszania przez nie chęci i możliwości pracy w pełnym wymiarze).
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Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie wg BAEL

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

stopa bezrobocia rejestrowanego 16,1 15,6 13,3 10,4 9,7 12,8 13,8 14,1 14,7 15,1

stopa bezrobocia wg BAEL 15,6 14,3 11,4 8,9 6,4 7,1 10,2 9,2 9,3 9,9
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GUS – Rynek pracy  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
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GUS – Rynek pracy  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
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STRATEG-system monitorowania rozwoju

STRATEG to system stworzony przez GUS na 
potrzeby programowania i monitorowania 
polityki rozwoju. 

o Zgromadzono w nim wskaźniki 
wykorzystywane do monitorowania 
realizacji strategii obowiązujących w 
Polsce (na poziomie krajowym, 
ponadregionalnym i wojewódzkim) oraz w
Unii Europejskiej (strategia Europa 2020).

o System udostępnia dane statystyczne istotne 
dla realizacji polityki spójności. 
Uzupełnieniem danych liczbowych są 
definicje pojęć i informacje metodologiczne 
oraz raporty i analizy tematyczne. 

o STRATEG oferuje funkcjonalne narzędzia 
ułatwiające analizę zjawisk w formie 
wykresów i map. 

17



STRATEG-system monitorowania rozwoju, 
przykład
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Eurostat
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Dane i informacje MPiPS
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MPiPS – analizy i raporty o sytuacji na rynku pracy w Polsce  
http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/raporty-sprawozdania/rynek-pracy/ 25



Zakres tematyczny opracowań MPiPS – rynek pracy

O Krajowe i zagraniczne szkolenia pracowników urzędów pracy w całości lub części finansowane z Funduszu Pracy, EFS lub innych środków UE w 
2011 roku

O Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie 
działalności gospodarczej (2011 r.)

O Zawody deficytowe i nadwyżkowe
O Terytorialne zróżnicowanie bezrobocia w Polsce
O Zarejestrowani bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności
O Bezrobotni pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy od momentu zarejestrowania się oraz długotrwale bezrobotni
O Nadwyżka i niedobór siły roboczej według sektorów ekonomicznych i sekcji polskiej klasyfikacji działalności
O Sytuacja kobiet i mężczyzn na rynku pracy
O Bezrobocie w Polsce
O Bezrobocie na wsi
O Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy
O Sytuacja na rynku pracy osób młodych
O Efektywność podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej
O Stan i struktura zatrudnienia w PUP i WUP
O Rynek Pracy w Polsce
O Zatrudnienie w Polsce
O Inne raporty z lat 2000-2008
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„Bezrobocie rejestrowane w Polsce” – statystyki w skali kraju i wg województw http://www.mpips.gov.pl/analizy-i-
raporty/bezrobocie-rejestrowane-w-polsce/
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Inne (wybrane) źródła wiedzy
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Diagnoza Społeczna
o Jest diagnozą warunków i jakości życia 

Polaków w ich własnym sprawozdaniu.

o Projekt uwzględnia w jednym badaniu 
wszystkie ważne aspekty życia poszczególnych 
gospodarstw domowych i ich członków -
zarówno ekonomiczne (np. dochód, zasobność 
materialną, oszczędności, kredyty), jak i 
pozaekonomiczne (np. edukację, leczenie, 
sposoby radzenia sobie z kłopotami, stres, 
dobrostan psychiczny, styl życia, zachowania 
patologiczne, uczestnictwo w kulturze, 
korzystanie z nowoczesnych technologii 
komunikacyjnych i wiele innych). W tym 
sensie projekt jest interdyscyplinarny.

o Zgodnie z pierwotnym zamysłem, badania w 
ramach Diagnozy Społecznej mają charakter 
panelowy -- w odstępach kilkuletnich 
wracamy do tych samych gospodarstw i osób. 
Pierwszy pomiar odbył się w 2000 r., następny 
trzy lata później. Kolejne trzy pomiary odbyły 
się w odstępach dwuletnich. Badanie zawsze 
prowadzone jest w marcu, co służyć ma 
wytrąceniu efektu sezonowości.
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Schemat informacji/wiedzy pozyskiwanej z obszaru 
rynek pracy – Diagnoza Społeczna

o Ogólne tendencje Ogólne tendencje Ogólne tendencje Ogólne tendencje (podstawowe wskaźniki);

o Struktura umów prowadzących do świadczenia Struktura umów prowadzących do świadczenia Struktura umów prowadzących do świadczenia Struktura umów prowadzących do świadczenia pracy pracy pracy pracy (dominacja umów na czas określony oraz 

samozatrudnienia);

o Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej Godzenie posiadania dzieci i pracy zawodowej – opinie o niektórych rozwiązaniach polityki 

społecznej (elastyczny czas pracy, lepsze możliwości zapewnienia opieki dzieciom, wyższe zasiłki, 

telepraca);

o Emigracja zarobkowa Emigracja zarobkowa Emigracja zarobkowa Emigracja zarobkowa – sytuacja emigrantów po powrocie do kraju (gł. przyczyna powrotu –

przyczyny ekonomiczne i rodzinne);

O Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy Doskonalenie zawodowe a status na rynku pracy (zaledwie blisko 10 proc. osób w wieku 25 lat i 

więcej uczestniczyło w latach 2011-2013 w jakiejkolwiek aktywności związanej z podnoszeniem 

swoich kwalifikacji zawodowych czy innych umiejętności; dokształcanie przyjmuje najczęściej 

formę kursów finansowanych przez pracodawcę);

O Inne Inne Inne Inne przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach przyczyny pozostawania kiedykolwiek bez pracy w latach 2000200020002000----2013 2013 2013 2013 (niedostosowanie 

kwalifikacji do wymagań pracodawcy ma generalnie niewielkie znaczenie jako przyczyna 

pozostawania bez pracy????, a więc co? – nauka, emerytura oraz kłopoty ze zdrowiem i 

trudności w poszukiwaniu pracy 

O Aktywność Aktywność Aktywność Aktywność edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku edukacyjna osób dorosłych a dynamika rynku pracypracypracypracy (przepływy: pracujący-

>bezrobotni->bierni);

O Aktywność edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracujących w okresie Aktywność edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracujących w okresie Aktywność edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracujących w okresie Aktywność edukacyjna a zmiana dochodów gospodarstw domowych osób pracujących w okresie 

2009200920092009----2013 2013 2013 2013 (np. kobiety, które w ciągu ostatnich 2 lat podnosiły swoje kwalifikacje, 

charakteryzują się niższym średnim dochodem w porównaniu z mężczyznami aktywnymi 

edukacyjnie.)
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Narodowy Bank Polski bada rynek pracy
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Narodowy Bank Polski bada rynek pracy
O publikacje->cykliczne materiały analityczne NBP->rynek pracy

O Kwartalny raport o rynku pracyKwartalny raport o rynku pracyKwartalny raport o rynku pracyKwartalny raport o rynku pracy

O Raporty z badań ankietowych rynku pracyRaporty z badań ankietowych rynku pracyRaporty z badań ankietowych rynku pracyRaporty z badań ankietowych rynku pracy
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Narodowy Bank Polski bada rynek pracy

Publikacje->cykliczne materiały analityczne NBP->rynek pracy

Kwartalny raport o rynku pracy->Raporty z badań ankietowych rynku 

pracy
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Wiedza PARP 
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Wiedza PARP
Wybrane badania zrealizowane w 2014r. w ramach zagadnienia kapitał 
ludzki

o Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport 
podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. - (link)

o Zapotrzebowanie na pracowników - (link)
o Aktywność zawodowa i wykształcenie Polaków - (link)
o Rozwijanie kompetencji przez dorosłych Polaków - (link)
o Przyszłe kadry polskiej gospodarki - (link)
o Kogo kształcą polskie szkoły? - (link)
o Rynek pracy w województwie podlaskim w świetle danych z badań 

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 - (link)
o Rynek pracy w województwie podkarpackim w świetle danych z badań 

Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 - (link)
o Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w świetle danych z 

badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2013 - (link)
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Zasoby Portalu Funduszy Europejskich
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Dane i informacje WUP w Białymstoku
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Podsumowanie
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Dziękuję za uwagę

Marta Sosnowska
Wydział Badań i Analiz
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