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Notatka informacyjna

Wybrane zagadnienia rynku pracy
Poniżej przedstawiamy wyniki obliczeń Głównego Urzędu Statystycznego dla 2014 r. dotyczące:
- wypłat wynagrodzeń w wysokości co najwyżej ustawowego minimum,
- „samozatrudnienia”,
- zawierania umów zlecenia lub o dzieło.
Obliczeń tych dokonano wykorzystując dostępne w statystyce publicznej dane, tj. zarówno
informacje pozyskane w ramach badań prowadzonych przez GUS (w tym sprawozdawczość
przedsiębiorstw oraz wyniki badań realizowanych poprzez gospodarstwa domowe), jak
i dane pochodzące z systemów administracyjnych Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.



1,36 mln osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymywało wynagrodzenie
brutto nie przekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia (1 680 zł), co
stanowi ok. 13% ogółu zatrudnionych na umowę o pracę (podobnie jak w 2012
i 2013 roku)
Poniżej dane w podziale na grupy sekcji PKD 2007 oraz wg województw:
Wyszczególnienie

Liczba osób pobierających w grudniu wynagrodzenie
nieprzekraczające minimalnego wynagrodzenia
w tys.

Ogółem ...............................................................
Przemysł .............................................................

zatrudnienie
ogółem =100

1364
13
według grup sekcji PKD 2007
314
11

Budownictwo .......................................................

185

30

Handel; naprawa pojazdów samochodowych
oraz zakwaterowanie i gastronomia ...................

455

24

Transport i gospodarka magazynowa ................

88

14

Działalność w zakresie usług administrowania
i działalność wspierająca ....................................

99

24

Pozostałe rodzaje działalności ...........................

223

6

Dolnośląskie .......................................................

95

12

Kujawsko-pomorskie............................................

64

14

Lubelskie .............................................................

55

14

Lubuskie ..............................................................

33

15

Łódzkie ................................................................

101

17

Małopolskie .........................................................

131

16

Mazowieckie .......................................................

232

10

Opolskie ..............................................................

27

14

Podkarpackie ......................................................

64

15

Podlaskie ............................................................

28

13

Pomorskie ...........................................................

83

15

Śląskie ................................................................

165

13

Świętokrzyskie ....................................................

39

17

według województw

Warmińsko-mazurskie ........................................

43

16

Wielkopolskie ......................................................

151

14

Zachodniopomorskie ..........................................

53

15



1,1 mln – szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą, które na koniec 2014 r. nie zatrudniały pracowników na podstawie
stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”), tj. na tym samym poziomie jak w ostatnich
dwóch latach.



1,3 mln – szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi w 2014 r.
została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie są nigdzie
zatrudnione na podstawie stosunku pracy oraz bez osób, które pobierają emeryturę lub
rentę. Oznacza to zmniejszenie o ok. 7% w stosunku do 2013 r.
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