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Determinanty zmian na rynku pracy -
czyli:

Co wpływa na zmiany na rynku pracy 
w makro skali i jaki jest ich kierunek? 



Determinanty zmian na rynku pracy  -
makrotrendy

• Gospodarka oparta na wiedzy / gospodarka cyfrowa,

• Proces serwicyzacji gospodarki vs. próby 
„reindustrializacji”,

• Zmiany technologiczne – Przemysł 4.0, 
automatyzacja / robotyzacja / AI – sztuczna 
inteligencja

• Zmiany w potrzebach 
kwalifikacyjnych/kompetencyjnych (segmentacja, 
polaryzacja, SBTC)



Źródło: Raport Gumtree: Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017, DELAB UW.



Serwicyzacja vs reindustrializacja

• Serwicyzacja
Serwicyzacja gospodarki 
oznacza w ujęciu 
makroekonomicznym 
zwiększenie zatrudnienia w 
sektorze trzecim (usługach). 
Serwicyzacja konsumpcji 
gospodarstw domowych –
oznacza procentowy wzrost 
wydatków na usługi w 
strukturze wydatków 
gospodarstw domowych.

• Reindustrializacja
Stopniowe przechodzenie w 
strukturze gałęziowej 
przemysłu od gałęzi 
kapitałochłonnych (tzn. o 
dużym zapotrzebowaniu na 
surowce, energię i siłę 
roboczą) do gałęzi 
„intelektualnie intensywnych”, 
wymagających dużego 
zaangażowania nauki i wysoko 
wykwalifikowanej kadry 
pracowników.

Źródło: Wikipedia



Przyszłość pracy. Między „uberyzacją” a 
automatyzacją, Raport  DELAB UW, 2016. 



Źródło: Raport Gumtree: Aktywni+. Przyszłość rynku pracy 2017, 
DELAB UW.



Hipoteza 
rutynizacji pracy



Cechy współczesnego rynku pracy

Rynek 
pracy

Segmentacja

Dynamiczne 
zmiany 

technologiczne

Polaryzacja

Ograniczona 
elastyczność –

szczególnie 
podaży

Brak 
przejrzystości –

asymetria 
informacyjna



Segmentacja rynku pracy

1. Podział tradycyjny:
• rynki poszczególnych zawodów,
• rynki gałęziowo-branżowe,
• rynki lokalne (regionalne).

2. Teoria trójsegmentowego rynku pracy (C. Kerr):
• wolny rynek pracy (zewnętrzny),
• zinstytucjonalizowany rynek pracy (zawodowy i 

wewnątrzzakładowy)

3. Teoria dualnego rynku pracy (Doeringer i Piore):
• pierwotny (zamknięty)
• wtórny (otwarty)



Polaryzacja rynku pracy i SBTC

• Hipoteza polaryzacji rynku pracy

• Hipoteza zmiany technologicznej faworyzującej 
wysokie kwalifikacje (ang. skill-biased
technological change – SBTC) 



Hipoteza 
polaryzacji 
rynku pracy



Sytuacja na rynku pracy w Polsce –
czyli:

Jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest 
tak źle?



Sytuacja na polskim rynku pracy

Tytuły / doniesienia prasowe:

• „Sytuacja na rynku pracy jest dobra. GUS podał dane o 
wynagrodzeniu i zatrudnieniu” superbiz.se.pl (19.06.2017)

• „Coraz lepsza sytuacja na rynku pracy” Money.pl
(24.07.2017)

• „Dobra sytuacja na rynku pracy” mpips.gov.pl (24.08.2017)

• „Stabilna sytuacja na rynku pracy napędza polską 
gospodarkę” manager24.pl (14.09.2017)



Sytuacja na polskim rynku pracy

Dobra? Zła?



Bezrobocie 

najniższe od lat, 

ale…

…czy to 

wystarczy by 

mówić o „dobrej” 

sytuacji na rynku 

pracy?



Sytuacja na polskim rynku pracy

• Rynek pracy: ogół relacji pomiędzy podażą a 
popytem na pracę

• „Dobra sytuacja na rynku pracy”? Ale dla kogo?

• „Dobra sytuacja” – wtedy gdy rynek ‘zbliża się’ do 
stanu równowagi

• Mimo poprawy sytuacji na rynku pracy po stronie 
popytu na pracę – sytuacja po stronie podażowej 
pozostaje niekorzystna



Równowaga i nierównowaga na rynku 
pracy

Równowaga na rynku pracy - tzw. pełne zatrudnienie

Równowaga musi być rozpatrywana w kilku aspektach 
jednocześnie:

• Przestrzennym,
• Czasowym,
• Struktury kwalifikacyjnej podaży pracy,
• Struktury miejsc pracy.

Podaż Popyt



Stany „nierównowagi”: rynek 
pracodawcy

Sytuacja przewagi podaży nad popytem – bezrobocie.

Rynek pracy, na którym nie wszyscy szukający pracy mogą ją 
zdobyć jest nazywany rynkiem nabywcy pracy (rynkiem 

pracodawcy):
• Niskie koszty rekrutacji,
• Niższy poziom wynagrodzeń (możliwe obniżki),
• Niska fluktuacja – małe możliwości znalezienia pracy u 

konkurentów.

Podaż Popyt



Stany „nierównowagi”: rynek 
pracobiorcy

Sytuacja przewagi popytu nad podażą pracy – rynek 
pracobiorcy.

Rzadziej spotykany niż rynek pracodawcy, ma 
najczęściej charakter lokalny:

• Na pewnych rynkach terytorialnych,
• W pewnych segmentach rynku pracy.

Popyt Podaż



Źródło: Badanie ankietowe rynku pracy, Narodowy Bank Polski, Raport 2016. 

W latach 2012-

2015 wyraźny 

wzrost popytu 

na pracę we 

wszystkich

sektorach, 

szczególnie w 

sektorze usług…

…dotyczył jednak 

przede wszystkim 

pracowników 

produkcji, bez 

wyższych kwalifikacji.



Prognozowane zmiany w popycie na 
pracę w Polsce 2015-2025

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/poland



Prognozowane zmiany w popycie na pracę w Polsce 2015-
2025

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
/countries/poland



Źródło: Barometr Rynku Pracy VI, III kwartał 2016, Workservice.pl

Jedna trzecia firm 

miała problemy ze 

znalezieniem 

pracowników…

…w sektorze 

usługowym przede 

wszystkim w 

odniesieniu do 

pracowników 

średniego i niższego 

szczebla.



Wydłuża się 
też czas 
poszukiwania 
pracowników.

Źródło: Badanie ankietowe rynku pracy, Narodowy Bank Polski, Raport 2016. 





Źródło: Badanie 

ankietowe rynku pracy, 

Narodowy Bank Polski, 

Raport 2016. 

W ostatnich latach 

systematycznie 

spada 

podaż pracy, 

głównie ze 

względu na 

czynniki 

demograficzne …

…a zmiany te 

będą się 

pogłębiać w 

kolejnych 

latach.



Kluczowym 

problemem podaży 

pracy nie jest obecnie 

bezrobocie a poziom 

aktywności 

zawodowej…

…której przyczyny 

są zróżnicowane, 

również ze 

względu na płeć.



Rośnie liczba 

firm

prowadzących 

rekrutację…

…ale nie przez 

urzędy pracy. 

Preferowanymi 

formami są 

ogłoszenia i 

polecenia. 

Źródło: Badanie ankietowe rynku pracy, Narodowy Bank Polski, Raport 2016. 



Poszukiwanie nowych źródeł rekrutacji 
pracowników

• Migranci (głównie Ukraińcy)

• Tzw. grupy defaworyzowane (głównie 
pracownicy ze starszych grup wiekowych)

• Kandydaci pasywni

• Pokolenie Y (Millenialsi)



Która reklama 

AD 2016?



Poszukiwanie nowych źródeł rekrutacji 
pracowników

Kandydaci pasywni 
(bierni – ale nie mylić z „biernymi zawodowo”)



JEST ICH JUŻ 11 MILIONÓW NA RYNKU PRACY W POLSCE

Rekrutacja pracowników 
pokolenia Y / Millenials

Źródło: PSZK



Wyzwania dla Publicznych Służb 
Zatrudnienia - czyli:

Jak powyższe zmiany wpływają (i będą 
wpływać na funkcjonowanie PSZ? 



Wyzwania dla PSZ w ujęciu 
globalnym

Wyzwanie 1: Zmiana oczekiwań 
wobec PSZ

Wyzwanie 2: Zmiana 
postrzegania/ wizerunku PSZ

Wyzwanie 3: Realizacja oczekiwań 
- zwiększenie efektywności



Wyzwanie 1: Zmiana oczekiwań 
wobec PSZ

• Rosnące oczekiwania społeczne,

• Presja ze strony rządów / instytucji 
finansujących,

• Wyzwania związane z sytuacją rynku pracy 
(kryzys) – przy względnie trwałych (lub realnie 
malejących) budżetach na realizację,

• Zmiany w sposobie / zakresie dotarcia do 
klientów (indywidualnych / instytucjonalnych)

• Poszerzenie zakresu usług / ról PSZ



Wyzwanie 1: Zmiana oczekiwań 
wobec PSZ
Nowe zadania PSZ (i doradców/ pośredników pracy!):

• aktywne inwestowanie w kapitał ludzki nie tylko poszukujących pracy, ale 
też pracowników i środowisko pracy (prewencja bezrobocia), 

• rola antycypacyjna i wspierająca w odpowiedzi na 
zmienność/niestabilność karier zawodowych,

• holistyczne podejście do usług (koordynacja, stymulacja, zapewnienie 
jakości usług, budowanie partnerstw) oraz 

• rozwój usług i narzędzi internetowych (on-line).

Te nowe zadania muszą być wypełnione przez pracowników PSZ – co 
powoduje poszerzenie tradycyjnych ról zawodowych.



Wyzwanie 2: Zmiana postrzegania 
/ wizerunku PSZ

• PSZ powinien być postrzegany jako: 

– Zaufany partner (pracobiorców i pracodawców!)

– Doradca (nie tylko klienta, ale też ekspert w 
zakresie rekrutacji, prawa pracy, HR,…)

– Koordynator (a nie dostarczyciel!) usług: 
indywidualizacja, zróżnicowanie i kokreacja usług



Wyzwanie 2: Zmiana postrzegania 
/ wizerunku PSZ

Zmiana postrzegania PSZ poprzez:

• Budowanie zaufania pracodawców

• Zwiększenie dostępności usług PSZ

• Zmianę wizerunku PSZ jako dostarczyciela 
nowoczesnych usług (rewolucja cyfrowa w 
PSZ!)

• Postrzeganie PSZ jako eksperta i partnera



Przetwarzanie

ofert pracy

Prospektywni

pracodawcy

Transparentność

rynku pracy

Więcej ofert

pracy

Więcej

widocznych

CV

4,200 doradców dedykowanych pracodawcom

Diagnostyka regionalna
Ukierunkowana

analiza rynku pracy

Targi

kariery

online

Aplikacja

“Zatrudniam”

Zakres usług dla pracodawców



Wsparcie rekrutacyjne dla
wszystkich pracodawców

Intensywne wsparcie dla pracodawców
którzy tego najbardziej potrzebują

 Publikowanie ogłoszeń o pracę

 Definiowanie potrzeb

 Bespośredni dostęp do bazy danych profili

kandydatów online 

 Informacja o rynku pracy

 Preselekcja profili

 Doradztwo rekrutacyjne

 Adaptacja w miejscu pracy

 Symulacyjne techniki rekrutacyjne

Usługi dla pracodawców

Usługi online dla pracodawców:
→ Kalkulator składek dla pracodawców
→ Symulator zatrudnienia subsydiowanego
→ Aplikacja wyszukiwania profili
→ Wsparcie procesu wywiadów o pracę
→ Ocena kompetencji online 
→ Wywiady online poprzez videkonferencje
→ Monitoring kandydatów online
→ Targi pracy online



Wyzwanie 2: Zmiana postrzegania 
/ wizerunku PSZ

Doradztwo online – Estonia:

• Przez Skype

• Przez e-mail 



Wyzwanie 2: Zmiana postrzegania 
/ wizerunku PSZ

Belgia: nowoczesne technologie w PSZ



Wyzwanie 3: Realizacja oczekiwań –
zwiększenie efektywności
Wykorzystanie zarządzania efektywnością w PSZ jest 
powszechne, ale praktyki są zróżnicowane.
• Nunn i inni (2010) przeprowadził analizę porównawczą 31 

krajów, która dowiodła wykorzystania praktyk we 
wszystkich analizowanych krajach, ale stopień ich 
zaawansowania był bardzo zróżnicowany.

• Kaltenborn i inni (2011) analizowali wykorzystanie ZPC 
(MBO) w PSZ w Austrii, Francji, Niemczech, Holandii, 
Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. O ile praktyki te były 
wykorzystywane we wszystkich krajach, ich rodzaj i zakres 
zależał od wielu czynników, w tym był zdeterminowany w 
dużej mierze stopniem centralizacji PSZ.

Źródło: European Commission (2012), Performance management in Public Employment Services, Brussels, Author: Alex Nunn



Wyzwanie 3: Realizacja oczekiwań –
zwiększenie efektywności
Wyraźny trend wdrażania rozwiązań bardziej zaawansowane:

• Część z krajów wykorzystuje mierniki z zakresu analizy kosztów i 
korzyści (CBA) lub analizy użyteczności (CUA),

• Znacząco rośnie znaczenie mierników satysfakcji klienta – w 
kierunku koprodukcji usług (przykład: Greenhouse Szwecja),

• Uwzględnia się również badania satysfakcji i zaangażowania 
pracowników,

• Duże znaczenie mają porównania (benchmarking) – zarówno na 
poziomie krajowym jak i międzynarodowym,

• Wyraźnie widać trend w kierunku wykorzystania mierników 
zintegrowanych – np. Zrównoważonej Karty Wyników (BSC).



Wyzwanie 3: Realizacja oczekiwań –
zwiększenie efektywności

Wewnętrzne (zarządcze) wymagania 
efektywności i pomiaru 

New Public Management - NPM

Zarządzanie przez cele

Key performance indicators – KPI

Perspektywa pracowników i 
menedżerów

Zewnętrzne (społeczne) 
wymagania efektywności i 

pomiaru 

New Public Governance - NPG

Cele społeczne

Efekty zewnętrzne i dodane

Perspektywa klienta zewnętrznego

Zrównoważona 
karta wyników 

(BSC)
Satysfakcja 
(klientów i 

pracowników
Benchmarki



Wyzwanie 3: Realizacja oczekiwań –
zwiększenie efektywności
Determinanty zarządzania efektywnością w PSZ:
• Stopień centralizacji (rozproszenia – władzy i 

terytorialnego),
• Spójność rozwiązań (norm) prawnych,
• Umiejętność przełożenia norm na poziom 

zarządzania,
• Zróżnicowanie uwarunkowań lokalnych / 

regionalnych,
• Zdolność wdrożenia rozwiązań wynikających z 

zarządzania efektywnością / pomiaru.



Dziękuję za uwagę!

Kontakt:

lsienk@sgh.waw.pl


