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ZNACZENIE WIEDZY O RYNKU PRACY 

 

• Rynek Pracy to ważny element systemu gospodarki - wydarzenia 
na nim zachodzące mają wielowymiarowy charakter: ekonomiczny, 
społeczny, polityczny; rynek pracy może pełnić rolę barometru 
stanu gospodarki;  

• Diagnoza rynku pracy jest podstawą do prowadzenia skutecznej 
polityki, ułatwia podejmowanie decyzji społeczno-gospodarczych, 
jest podstawą do prognozowania; 

• Sytuacja na rynku pracy warunkuje decyzje nt. tworzenia miejsc 
pracy  lub zmiany branży, a jednocześnie wpływa na rozwój 
kapitału ludzkiego - warunkuje decyzje jednostkowe dotyczące 
wyboru karier zawodowych. 
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Zadaniem statystyki rynku pracy jest dostarczanie informacji 
służących opisowi stanu oraz systematycznemu monitorowaniu 
zmian w zakresie: 

• podstawowych wydarzeń na rynku pracy (skala zjawiska, 
natężenie  

     i kierunek zmian), 

• głównych czynników determinujących określone procesy zarówno 
po popytowej, jak i podażowej stronie rynku pracy, 

• społecznych konsekwencji procesu restrukturyzacji gospodarki 
oraz wpływu polityki społecznej na rynek pracy, i odwrotnie, 

a co za tym idzie - stworzenie podstaw do kreowania polityki rynku 
pracy 
(a także polityki gospodarczej i społecznej) i monitorowania jej 
wyników 
na różnych szczeblach podziału administracyjnego kraju, a także na 
arenie międzynarodowej (z kluczową rolą polityki europejskiej). 
 



  

   

SCHEMAT FUNKCJONOWANIA RYNKU PRACY 
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PODSTAWY PRAWNE PROWADZENIA BADAŃ  
PRZEZ STATYSTYKĘ PUBLICZNĄ  

 

 

• Ustawa o statystyce publicznej  

• Program Badań Statystycznych Statystyki Publicznej (PBSSP) 

• Regulacje międzynarodowe 
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…jest zróżnicowany w zakresie:  
• podmiotowym,  
• przedmiotowym,  
• źródeł pozyskiwania danych,  
• metody prowadzenia badania  
• oraz jego częstotliwości,   
a w przypadku badań poprzez przedsiębiorstwa  
– dodatkowo – w zależności od wielkości badanego podmiotu  
oraz rodzaju prowadzonej działalności. 

 SYSTEM BADAŃ RYNKU  PRACY 
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 SYSTEM BADAŃ RYNKU  PRACY 
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miesięcznie,  
kwartalnie, 
rocznie,  
cyklicznie,  
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jest ograniczona ze względu na: 

 

• reprezentatywność danych z próby 

ale także:  

• zmiany podstawy uogólniania wyników  

• zmiany w metodologii badania (ograniczenia porównań w 
czasie) 

•  zmiany klasyfikacji 

 

 

 

DOSTĘPNOŚĆ DANYCH REGIONALNYCH nt. RYNKU PRACY 
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PODEJMOWANE DZIAŁANIA ZWIĄZANE ZE ZWIĘKSZENIEM  
DOSTĘPNOŚCI DANYCH O RYNKU PRACY 

• Wykorzystanie Administracyjnych Źródeł Danych (AZD) 

(w szerszym zakresie umożliwiła do dopiero zmiana  
Ustawy o statystyce z 2016 r., która pozwoliła na dostęp do 
danych jednostkowych z AZD) 

 

• NSP 2021  i PSR 2020 – konsultacje społeczne 

 

• Realokacja prób do badań/zwiększanie prób lub kalibracja 
wyników 

         (przykład BAEL) 
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• System Monitorowania Rozwoju STRATEG  

• Stworzony przez GUS publicznie dostępny systemem 
wspierający proces monitorowania polityki rozwoju oraz 
realizacji spójności społecznej, 

• Udostępniony 30 września 2013 r. 

GDZIE SZUKAĆ DANYCH (REGIONALNYCH) O RYNKU PRACY 
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• System Monitorowania Rozwoju STRATEG  

• Stworzony przez GUS publicznie dostępny systemem 
wspierający proces monitorowania polityki rozwoju oraz 
realizacji spójności społecznej, 

• Udostępniony 30 września 2013 r. 

• Zasoby Systemu Monitorowania Rozwoju STRATEG:  

• Ponad 2 tysiące wskaźników (w tym z obszarem Rynek pracy 
powiązanych jest 319 wskaźników), 

• Łącznie z przekrojami terytorialnymi i wymiarami jest powyżej 
5 milionów rekordów (z czego w rynku pracy jest ponad 165 
tysięcy). 

GDZIE SZUKAĆ DANYCH (REGIONALNYCH) O RYNKU PRACY 
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• Sposoby wyszukania wskaźników związanych  
       z  rynkiem pracy:  

• Obszary tematyczne (zakładka Rynek Pracy), 

• Polityka spójności (poprzez wybór celu Włączenie społeczne), 

• Portret JTS (wybór jednostki wraz z przypisanymi wskaźnikami), 

• Strategie i Programy (wybór dokumentu z monitorującymi 
wskaźnikami), 

• Wyszukiwarka (wpisanie nazwy poszukiwanego wskaźnika). 

  GDZIE SZUKAĆ DANYCH (REGIONALNYCH) O RYNKU PRACY c.d. 
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  Dziękuję Państwu za uwagę! 

 

 

 


