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INFORMACJE SYGNALNE 

31.12.2020 r. Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób  
z minimalnym wynagrodzeniem, „samozatrudnieni”, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło). Dane dla 2019 r.1 
 

 
Liczba osób zatrudnionych w gospodarce narodowej 
otrzymujących wynagrodzenia brutto 
nieprzekraczające obowiązującego minimalnego 
wynagrodzenia w grudniu 2019 r. wyniosła ok. 1,5 mln  
i w porównaniu do analogicznego miesiąca 
poprzedniego roku zwiększyła się o 1,4% (wobec 
spadku o 3,7% zaobserwowanego w grudniu 2018 r. 
w odniesieniu do roku poprzedniego). 
 

 

Liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem  

Najwięcej osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących w grudniu 2019 r. wy-
nagrodzenie brutto nieprzekraczające obowiązującego minimalnego, podobnie jak w latach 
wcześniejszych, zatrudnionych było w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych  
(401 tys.), a następnie w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (291 tys.), budownictwo  
(225 tys.), transport i gospodarka magazynowa (120 tys.) oraz administrowanie i działalność 
wspierająca (111 tys.). 

Udział osób zatrudnionych w gospodarce narodowej otrzymujących wynagrodzenie brutto 
nieprzekraczające obowiązującego minimalnego wynagrodzenia w liczbie osób zatrudnio-
nych na umowę o pracę w grudniu 2019 r. wyniósł ok. 13% i utrzymuje się na tym samym po-
ziomie od 2012 r. Najwyższy odsetek tych osób w analizowanym roku wystąpił w sekcji zakwa-
terowanie i gastronomia (35,6%), a następnie w sekcjach: budownictwo (31,3%), handel; na-
prawa pojazdów samochodowych i administrowanie i działalność wspierająca (po ok. 21%), 
pozostała działalność usługowa (19,4%) oraz transport i gospodarka magazynowa (15,0%). 

 

„Samozatrudnieni”  

Szacunkowa liczba osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które 
nie zatrudniały pracowników na podstawie stosunku pracy (tzw. „samozatrudnieni”) na koniec 
2019 r. wyniosła ok. 1,3 mln i w porównaniu do ubiegłego roku pozostała na podobnym pozio-
mie. W latach 2012-2015 liczba ta utrzymywała się na zbliżonym poziomie 1,1 mln osób. W latach 
2016, 2017 wzrosła o ponad 4%, a w 2018 r. o 8,3%. 

 

Umowy zlecenia i o dzieło  

Szacunkowa liczba osób, z którymi została zawarta umowa zlecenie lub umowa o dzieło,  
a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku pracy2 w 2019 r. wyniosła  
ok. 1,2 mln i porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się o ok. 8%.  

                                                           

1 Obliczeń dokonano wykorzystując dostępne w statystyce publicznej dane, tj. zarówno informacje pozyskane 
w ramach badań prowadzonych przez GUS (w tym sprawozdawczość przedsiębiorstw oraz wyniki badań reali-
zowanych poprzez gospodarstwa domowe), jak i dane pochodzące z systemów administracyjnych Ministerstwa 
Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2 Bez osób, które pobierały emeryturę lub rentę. 

1,4% 
Wzrost liczby osób zatrudnionych 
w gospodarce narodowej otrzymu-
jących wynagrodzenie brutto nie-
przekraczające obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia w 
grudniu 2019 (r/r). 
 

W 2019 r. płaca minimalna 
brutto została ustalona na 
2250,00 zł. W porównaniu do 
2018 r. wzrosła o 150,00 zł, tj.  
o 7,1%, natomiast w porówna-
niu do 2015 r. wzrosła o 500 zł, 
tj. o 28,6% 
 

Od 2016 r. do 2018 r. obserwo-
wano niewielki trend wzro-
stowy liczby tzw. „samozatrud-
nionych” 
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Tablica 1. Szacunkowa liczba osób w gospodarce narodowej, z którymi została zawarta umowa 
zlecenie lub umowa o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy3 

 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ogółem w mln osób 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,2 

 

Emeryci i renciści na rynku pracy  

Szacunkowa liczba osób, które w 2019 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie były 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wyniosła ok. 1,2 mln wobec ok. 1,0 mln w 2018 r.  

Szacunkowa liczba osób, które w 2019 r. otrzymywały emerytury lub renty i jednocześnie 
miały umowę zlecenie lub umowę o dzieło, a które nie były nigdzie zatrudnione na podstawie 
stosunku pracy wyniosła, podobnie jak w 2018 r., ok. 0,4 mln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 

                                                           
3 Bez osób, które pobierały emeryturę lub rentę. 
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Wydział Współpracy z Mediami  

Tel: 22 608 34 91, 22 608 38 04  

e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 

 @GUS_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

  

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 

Dyrektor dr Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 
 

Rozpowszechnianie: 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS 
Karolina Banaszek 
Tel: 695 255 011 
 

 

Powiązane opracowania 

Wpływ epidemii COVID-19 na wybrane elementy rynku pracy w Polsce w trzecim kwartale 2020 roku 

Popyt na pracę w trzecim kwartale 2020 roku 

Popyt na pracę - publikacja roczna 

Inne opracowania zawierające wyniki tych badań: stat.gov.pl → Obszary tematyczne → Rynek pracy  

 

Temat dostępny w bazach danych 

Dziedzinowe Bazy Wiedzy - Rynek pracy 

Strateg → Obszary tematyczne → Rynek pracy 

Bank Danych Lokalnych → Rynek pracy 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Popyt na pracę  

Wolne miejsca pracy 

Nowo utworzone miejsca pracy 
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