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Spadek realnych wynagrodzeń 

Zmiana zatrudnienia w maju w poszczególnych latach Dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw 
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 Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ok. 40% wszystkich 
pracujących) w maju wzrosło o 13,5% r/r (kons. 14,7%, PKOe 14,9%). 
Wzrost był nieco niższy niż w kwietniu (14,1% r/r), ale i tak był blisko 
wieloletniego rekordu. Niemniej, dynamika realnych płac r/r spadła poniżej 
zera po raz pierwszy od kwietnia-maja 2020, a wcześniej od okresu silnego 
spowolnienia gospodarczego w 2012. Jednocześnie dodatnia pozostaje realna 
dynamika funduszu płac, co w połączeniu ze zmianami podatkowymi od lipca 
daje pewne podstawy do wzrostu konsumpcji. Utrzymuje się dotychczasowa 
struktura branżowa podwyżek płac – najsilniejsze (23,5% r/r) występują 
w transporcie i gospodarce magazynowej, co wynika przede wszystkim ze 
zmian regulacyjnych. Tylko nieznacznie wolniej rosną płace w rolnictwie 
(22,4% r/r) oraz w branżach zmagających się z brakiem pracowników, którzy 
opuścili je w okresie pandemicznych restrykcji – kulturze, rozrywce i rekreacji 
(17,5% r/r) oraz HoReCa (16,5% r/r). W dwóch ostatnich branżach firmy 
szczególnie często sygnalizują, że wysokie koszty zatrudnienia są barierą 
rozwoju. W maju wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw po raz pierwszy od 
danych za styczeń był słabszy od oczekiwań, co można interpretować jako 
obniżenie ryzyka narastania presji płacowej w gospodarce narodowej. Tempo 
wzrostu płac w pozostałych segmentach (sfera budżetowa 
i mikroprzedsiębiorstwa) pozostaje niższe niż w sektorze przedsiębiorstw, 
a jednocześnie nie widzimy istotnych możliwości ich przyspieszenia (poza 
zaproponowaną podwyżką płacy minimalnej w 2023 o 14,6% r/r). 

 Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju wzrosło o 2,4% r/r, co było 
słabszym wynikiem niż oczekiwania (PKOe: 2,6% r/r). W ciągu miesiąca 
zatrudnienie spadło o 5,2 tys., nieco głębiej od wzorca sezonowego. Dane 
sugerują, że rosnąca aktywność zawodowa uchodźców z Ukrainy nie jest 
widoczna w miesięcznych danych z rynku pracy (zapewne pracują 
w rolnictwie, małych jednostkach lub na umowy zlecenie). Według MRiPS już 
240 tys. uchodźców pracuje na podstawie specustawy, co wskazuje, że 
pracuje już aż 43,8% uchodźców w wieku produkcyjnym (K 18-60, M 18-64). 
Jednocześnie wg ZUS na koniec maja liczba ubezpieczonych obcokrajowców 
wyniosła 990,5 tys. Ich obecność oraz bardzo szybki wzrost aktywności 
zawodowej łagodzi napięcia na krajowym rynku pracy.  
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Fundusz płac w sektorze przedsiębiorstw Wynagrodzenie na tle trendu sprzed pandemii 

  

Płace – gospodarka narodowa vs sektor przedsiębiorstw Bariera rozwoju przedsiębiorstw – koszty zatrudnienia  

  

Odsetek zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy w PESEL 
w relacji do liczby ludności w powiatach 

Liczba aktywnych ofert pracy na wybranych portalach 
rekrutacyjnych 

  

Źródło: GUS, Otwarte dane, Macrobond, Google Trends, PKO Bank Polski; obliczenia własne. 
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Jesteś zainteresowany otrzymywaniem raportów analitycznych PKO Banku Polskiego? Napisz do nas: DAE@pkobp.pl 

Nasze analizy znajdziesz również na Twitterze oraz na stronie internetowej Centrum Analiz PKO Banku Polskiego: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał zatwierdził(a): Urszula Kryńska  

Informacje i zastrzeżenia: 

Niniejszy materiał („Materiał”) ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy - Kodeks cywilny, ani rekomendacji do 

zawarcia transakcji kupna, sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia któregokolwiek instrumentu finansowego. Bank dołożył wszelkich racjonalnych 

i niezbędnych starań, aby informacje zamieszczone w Materiale były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.  

Informacje zawarte w Materiale nie mogą być traktowane jako propozycja nabycia którychkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa 

inwestycyjnego lub podatkowego ani jako forma świadczenia pomocy prawnej. Prognozy oraz dane zawarte w Materiale nie stanowią zapewnienia uzyskania 

określonych wyników jakichkolwiek transakcji finansowych ani przyszłych cen którychkolwiek instrumentów finansowych.  

Materiał nie stanowi badania inwestycyjnego ani publikacji handlowej w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 

2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia 

działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.  

Bank i jego spółki (podmioty) zależne oraz pracownicy tych podmiotów mogą być zainteresowani zawarciem lub być stroną transakcji finansowych, w tym 

zawartych na instrumentach finansowych, których wynik jest uzależniony od czynników (danych i informacji) wymienionych w Materiałach. 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-
38, REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł. 
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