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PREMIA P ACOWA Z TYTU U ZATRUDNIENIA
W SEKTORZE PUBLICZNYM W POLSCE1

Streszczenie: Przeci tne wynagrodzenie w sektorze publicznym przewy sza wynagro-

dzenie uzyskiwane przez pracowników sektora prywatnego. Jednak w du ej mierze 

ró nica ta mo e by  zwi zana ze specyfik  struktury zatrudnienia w tym sektorze. Sek-

tor publiczny charakteryzuje si  wy szym przeci tnym poziomem wykszta cenia swoich 

pracowników oraz d u szym rednim sta em pracy, co – w kontek cie teorii kapita u

ludzkiego – pozwala wyja nia  obserwowane wy sze przeci tne p ace w sektorze pu-

blicznym. Celem tego artyku u jest ustalenie, w jakim stopniu obserwowane ró nice  

w p acach s  wynikiem zró nicowanej struktury zatrudnienia. Wykorzystano w nim 

dane z BAEL do 2013 r. oraz metod  dekompozycji zaproponowan  przez Blindera  

i Oaxac , aby pokaza , e premia netto z tytu u pracy w sektorze publicznym (przy kon-

troli struktury zatrudnienia) jest ujemna. Dotyczy to zw aszcza kobiet, osób z wy szymi 

kwalifikacjami oraz najm odszych pracowników. 

S owa kluczowe: wynagrodzenie, premia p acowa, sektor publiczny, dyskryminacja 

p acowa.

Wprowadzenie 

Mimo dynamicznego wzrostu zatrudnienia w sektorze prywatnym w okre-

sie transformacji systemowej, szeroko rozumiany sektor publiczny pozostaje 

stosunkowo du ym pracodawc  w Polsce. W I kwartale 2015 r. zatrudnia  on  

1  Artyku  przygotowany w ramach projektu „Premia p acowa z zatrudnienia w sektorze publicz-

nym w Polsce: znaczenie struktury zatrudnienia”, który zosta  sfinansowany ze rodków Naro-

dowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/D/HS4/03852. 
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3 mln 833 tys. osób, co stanowi o 24,2% ogó u pracuj cych w Polsce i 30,7% 

pracuj cych najemnie [GUS, 2015].  

W okresie ostatnich 25 lat sektor ten przeszed  g bok  restrukturyzacj .

Dotyczy a ona zarówno struktury róde  popytu na prac  wed ug typu dzia alno-

ci gospodarczej, jak i wykonywanych zawodów i form zatrudnienia oraz – po 

stronie poda y pracy – wzrostu poziomu i zmiany struktury dziedzinowej wy-

kszta cenia pracowników. Zmiany te znalaz y odzwierciedlenie w strukturze 

wynagrodze .

Rola sektora publicznego w funkcjonowaniu rynku pracy w Polsce nie ogra-

nicza si  wy cznie do osób zatrudnionych w tym sektorze. Jednym z g ównych 

kana ów oddzia ywania sektora publicznego na rynek pracy w sektorze prywat-

nym jest mechanizm ustalania wynagrodze . Zarówno z powodów instytucjonal-

nych, jak i stricte ekonomicznych (mechanizm arbitra u), wysoko  i struktura 

wynagrodze  w sektorze publicznym oddzia uj  na wynagrodzenia w sektorze 

prywatnym. Powi zanie to ma dalekosi ne skutki, wp ywaj c na konkurencyj-

no  gospodarki, poziom inflacji i inne zmienne makroekonomiczne. Z drugiej 

strony, funkcjonowanie sektora publicznego, a w szczególno ci jako wiadczo-

nych przez niego us ug w relacji do kosztów jego funkcjonowania, w istotny spo-

sób wp ywa na efektywno  ca ej gospodarki, tempo wzrostu gospodarczego oraz 

dobrobyt spo eczny. Wynagrodzenia w sektorze publicznym s  tak e istotn  kate-

gori  z punktu widzenia sytuacji finansów publicznych. Stanowi  bowiem jedn

z g ównych pozycji wydatkowych bud etu centralnego oraz bud etów jednostek 

samorz du terytorialnego. Wszystkie te argumenty czyni  wynagrodzenia w sek-

torze publicznym ciekawym obszarem bada  ekonomicznych. 

Cho  w opinii publicznej wiele dzia ów sektora publicznego postrzega si

jako oferuj ce relatywnie niskie wynagrodzenia (rekompensowane w pewnym 

stopniu innymi korzy ciami z zatrudnienia), dane statystyczne i badania doty-

cz ce ró nych krajów wskazuj , i  nie jest to opinia uzasadniona. Po pierwsze, 

generalnie obserwowan  prawid owo ci  jest, e przeci tne wynagrodzenie  

w sektorze publicznym przekracza rednia p ac  w sektorze prywatnym. W Pol-

sce w 2013 r. przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze publicz-

nym wynios o 4249,19 z  i stanowi o 125,4% przeci tnego wynagrodzenia  

w sektorze prywatnym [GUS, 2014]2. Podobna relacja utrzymuje si  od wielu 

lat. Samo porównanie rednich wynagrodze  nie pozwala na wyci gni cie wnio-

sku, i  maj c do wyboru zatrudnienie w sektorze publicznym lub prywatnym, 

2  Co ciekawe, gdyby uwzgl dni  jedynie sektor prywatny b d cy w asno ci  krajow , relacja ta 

wzros aby a  do 147,7% [GUS, 2014].
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wy sze wynagrodzenie otrzymamy w tym pierwszym. Jak si  wydaje, w znacz-

nym stopniu ró nica rednich wynika z odmienno ci struktur zatrudnienia w obu 

sektorach – sektor publiczny zatrudnia osoby o wy szym poziomie wykszta ce-

nia (a cz sto tak e starsze) ni  sektor prywatny. Jednak badania dotycz ce ró -

nych gospodarek wskazuj , i  nawet po uwzgl dnieniu ró nic strukturalnych 

sektor publiczny oferuje pewn  dodatni  premi  p acow  (w szczególno ci ko-

bietom i osobom o ni szych kwalifikacjach). Jej skala jest jednak zró nicowana,

zmienna w czasie i zale na od instytucjonalnych cech konkretnego rynku pracy. 

G ównym celem niniejszego artyku u jest odpowied  na pytanie o wysoko

(oraz strukturalne zró nicowanie) premii p acowej netto z zatrudnienia w sekto-

rze publicznym w Polsce wier  wieku od pocz tku transformacji systemowej. 

Badania ró nic w wynagrodzeniach mi dzy sektorem publicznym i prywat-

nym wpisuj  si  w nurt szerszej dyskusji na temat mobilno ci zasobów pracy. 

Stwierdzenie barier w dzia aniu mechanizmu arbitra u mo e prowadzi  do 

wniosku, e albo wyst puj  istotne bariery w mobilno ci zasobów pracy, albo 

istniej  pozap acowe korzy ci z zatrudnienia, wyrównuj ce obserwowan  luk

p acow . Oba wnioski stanowi  ciekawy punkt wyj cia do dalszych bada  nad 

zjawiskami obserwowanymi na polskim rynku pracy.  

Artyku  sk ada si  z trzech cz ci. W pierwszej przedstawiono wybrane 

w tki, które pozwalaj  na gruncie teoretycznym wyja ni  ró nice p ac w sekto-

rach prywatnym i publicznym. W cz ci drugiej omówiono najwa niejsze wyni-

ki bada  empirycznych w tym zakresie, dotycz ce krajów wysoko rozwini tych, 

jak i krajów transformacji systemowej, w tym Polski. W cz ci trzeciej zawarto 

analiz  empiryczn  wynagrodze  w sektorze publicznym w Polsce. Obejmuje 

ona przedstawienie zmian struktury zatrudnienia w sektorze publicznym w okre-

sie 1995-2013 oraz analiz  statystyczn  wzgl dnych wynagrodze  w wybranych 

przekrojach. W tej cz ci artyku u zawarto tak e badanie wysoko ci premii  

z zatrudnienia w sektorze publicznym z wykorzystaniem dekompozycji Blinde-

ra-Oaxaki [Blinder, 1973; Oaxaca, 1973]. ród em wykorzystanych informacji 

by y dane pochodz ce z Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci (BAEL) 

GUS z lat 1995-2013 oraz inne publikowane dane GUS. Artyku  ko czy sekcja 

podsumowuj ca wnioski z analiz empirycznych oraz formu uj ca sugestie co do 

dalszych bada  premii z zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce.  
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1.  Podstawy teoretyczne ró nic w poziomie wynagrodze
w sektorach publicznym i prywatnym 

Specyfika sektora publicznego powoduje, i  mechanizmy ustalania wyna-

grodze  s  w nim odmienne ni  w sektorze prywatnym. Po pierwsze, struktura 

dzia alno ci gospodarczej w sektorze publicznym jest szczególna. W Polsce 

ponad 70% zatrudnionych w sektorze publicznym pracuje w jednej z trzech sek-

cji, to jest: (a) administracji publicznej i obronie narodowej; obowi zkowym 

zabezpieczeniu spo ecznym, (b) edukacji oraz (c) opiece zdrowotnej i pomocy 

spo ecznej. Udzia  tych sekcji w zatrudnieniu ogó em wynosi nieco ponad 24%. 

Wielko  wydatków na dobra i us ugi wytwarzane w tej cz ci gospodarki jest  

w znacznym stopniu determinowana za pomoc  mechanizmu pozarynkowego 

(decyzje polityczne) i nie jest obarczona tak du ym ryzykiem zmienno ci, jak  

w przypadku popytu na dobra sprzedawane na warunkach rynkowych. Co praw-

da w ci gu ostatnich 25 lat dosz o do cz ciowej prywatyzacji dzia alno ci

z zakresu edukacji i opieki zdrowotnej, jednak nadal w dzia ach tych dominuje 

sektor publiczny. W innej sytuacji s  firmy z sektora publicznego z innych dzia-

ów gospodarki (jak np. górnictwo, przetwórstwo przemys owe czy transport), 

cho  i tam – ze wzgl dów instytucjonalnych – presja dostosowa  do zmian sytu-

acji na rynku mo e by  mniejsza ni  w podobnych firmach dzia aj cych w sek-

torze prywatnym.  

Po drugie, podmioty sektora publicznego i prywatnego ró ni  si  celem 

swojego funkcjonowania: o ile – zgodnie z tradycyjn  teori  firmy – organizacje 

w sektorze prywatnym nastawione s  na maksymalizacj  zysku w d ugim okre-

sie, w sektorze publicznym cele te cz sto s  inne. Mog  by  nimi: dostawa dóbr 

i us ug publicznych, zapewnienie spójno ci spo ecznej, realizacja celów socjal-

nych i politycznych. Niektóre z tych celów (w szczególno ci te zwi zane z redy-

strybucj ) mog  by  osi gane bezpo rednio poprzez polityk  p acow . W przy-

padku sektora publicznego mamy te  cz sto do czynienia ze s abszym nadzorem 

w a cicielskim  ni  w sektorze prywatnym. Mo e to powodowa  mniejszy na-

cisk na efektywno  ekonomiczn  i przek ada  si  na lu niejszy zwi zek mi dzy

zmianami produktywno ci a wynagrodzeniami. 

Po trzecie, sektor publiczny charakteryzuje si  wy szym ni  przeci tnie  

w gospodarce uzwi zkowieniem, co tak e mo e sprzyja  ustalaniu w nim wy -

szych p ac ni  w sektorze prywatnym. Cho  brakuje dok adanych danych na ten 

temat, informacje sonda owe pozwalaj  stwierdzi , i  w Polsce uzwi zkowienie

w sektorze publicznym jest wy sze ni  w prywatnym. Cz onkostwo w zwi z-

kach zawodowych deklaruje sze ciu na stu doros ych Polaków, co stanowi  
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ok. 11% pracowników najemnych [CBOS, 2015]. W populacji zatrudnionych  

w firmach pa stwowych i instytucjach publicznych odsetek ten przekracza 22%. 

Z drugiej strony, wskaza  mo na kilka czynników ograniczaj cych dyna-

mik  wynagrodze  w sektorze publicznym. Po pierwsze, p ace w jednostkach 

publicznych poddane s  kontroli spo ecznej, która w szczególno ci przek ada si

na niech  do oferowania bardzo wysokich wynagrodze  osobom zajmuj cym

stanowiska kierownicze czy maj cym szczególnie wysokie kwalifikacje. Po 

drugie, na niektórych lokalnych rynkach pracy, zw aszcza ma ych, sektor pu-

bliczny dysponuje si  monopsonistyczn , która pozwala utrzymywa  p ace na 

umiarkowanym poziomie [Mueller, 1998]. Poza tym sektor publiczny ma mo -

liwo ci kompensowania ni szych p ac innymi korzy ciami z zatrudnienia, za-

równo materialnymi, jak i pozamaterialnymi [Gajderowicz, 2015]. 

W sektorze prywatnym i publicznym wykorzystywane s  ró ne rozwi zania 

instytucjonalne w zakresie ustalania p ac i zatrudniania. Mimo podejmowanych 

w wielu krajach reform sektora publicznego zmierzaj cych do wprowadzenia 

cz ciowo mechanizmów rynkowych, nadal utrzymuj  si  ró nice w zasadach 

rekrutacji, awansu i wynagradzania pracowników w obu sektorach. Wynikaj

one m.in. z ró nic w zakresie obowi zywania umów zbiorowych oraz si y

zwi zków zawodowych. W takich krajach jak Francja czy W ochy nadal obo-

wi zuje tradycyjny mechanizm zatrudniania pracowników oparty przede 

wszystkim na silnie sformalizowanych wymogach. Cech  tego systemu jest 

tak e du a stabilno  zatrudnienia oraz sztywne zasady awansu zawodowego  

i p acowego (opartego przede wszystkim na sta u pracy). W krajach o bardziej 

liberalnej gospodarce, jak np. Wielka Brytania, zakres dzia ania mechanizmów 

rynkowych jest wi kszy, a zasady rekrutacji pracowników s  bardziej zdecentra-

lizowane. W takich warunkach p ace w sektorze prywatnym stanowi  punkt 

odniesienia dla p ac w sektorze publicznym. Polska wydaje si  przypadkiem 

po rednim mi dzy dwoma systemami. Zw aszcza w przypadku najm odszych 

pracowników uwidaczniaj  si  zmiany zasad zatrudniania oraz awansu. Kwestie 

roli ró nic instytucjonalnych dla zró nicowania p ac w sektorze publicznym  

i prywatnym podejmowali m.in. Makepeace i Marcenaro-Gutierrez [2006] oraz 

Burgess i Metcalfe [1999]. 

2.  Badania premii p acowej z zatrudnienia w sektorze publicznym 

Badania dotycz ce premii z tytu u zatrudnienia w sektorze publicznym ma-

j  d ug  tradycj  i przesz y wyra n  ewolucj  metodologiczn . Poni szy prze-
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gl d zawiera odwo ania do wybranych bada  i ma na celu przedstawienie wy-

branych wyników dotycz cych poszczególnych gospodarek, ró ni cych si  uwa-

runkowaniami instytucjonalnymi. 

Wiele bada  przeprowadzonych na danych dotycz cych krajów wysoko 

rozwini tych wskazuje na wyst powanie dodatniej premii p acowej z tytu u

zatrudnienia w sektorze publicznym (m.in. Smith [1976, 1977]; Ehrenberg  

i Schwarz [1986]; Hartog i Oosterbeek [1993]; Poterba i Rueben [1994]; Dust-

mann i Van Soest [1997, 1998]; Mueller [1998]; Disney i Gosling [1998]; Blac-

kaby i in. [1999]; Bender [2003]; Melly [2004, 2005]; Heitmueller [2006]; 

Dell’Aringa i in. [2007]; Foley i O’Callaghan [2009]). Jednocze nie jednak ana-

liza uzyskanych wyników potwierdza, i  premia ta istotnie ró ni si  wysoko ci ,

w zale no ci od zastosowanej metodologii oraz okresu i kraju poddanego anali-

zie. Próbuj c podsumowa  uzyskane w badaniach wyniki, stwierdzi  mo na, e

dla osób z niskimi poziomami wynagrodze  zarobki, które uzyskuj  w sektorze 

publicznym s  wy sze  ni  te, które mog yby uzyska  w sektorze prywatnym. 

Odwrotna prawid owo  jest obserwowana dla osób o wzgl dnie wysokich wy-

nagrodzeniach. Wi kszo  bada  wskazuje, e podj cie zatrudnienia w sektorze 

publicznym jest szczególnie korzystne dla kobiet i osób z ni szymi poziomami 

wykszta cenia.

Tak e w badaniach dla krajów transformacji systemowej stosowano ró ne

podej cia metodologiczne, a ich wspóln  cech  jest fakt, i  uzyskane wyniki s

w du ym stopniu sprzeczne z wynikami uzyskanymi dla krajów wysoko rozwi-

ni tych (m.in.: Flanagan [1995] dla Czech, Newell i Socha [1998], Adamchik  

i Bedi [2000], Newell [2001], Newell i Socha [2007] dla Polski, Lehmann  

i Wadsworth [2000] oraz Brainerd [2002] dla Rosji, Hámori [2008] i Laušev 

[2010] dla W gier). W pierwszych latach transformacji obserwowano ujemn

premi  z zatrudnienia w sektorze publicznym (wynosz c  nawet ok. 20%).  

Z up ywem czasu w kolejnych badaniach wskazywano na coraz mniejsz  war-

to  bezwzgl dn  luki, a w wielu badaniach nawet uzyskano jej dodatni  war-

to . Jedno z najcz ciej cytowanych w literaturze  bada  w tym zakresie dotyczy 

Polski [Adamchik i Bedi, 2000]. Pos uguj c si  metod  regresji prze cznikowej, 

autorzy wykazali, e zarobki w 1996 r. by y w Polsce istotnie wy sze w sektorze 

prywatnym. Efekt ten by  szczególnie silny w przypadku osób z wy szym wy-

kszta ceniem. Dla m czyzn z 5-letnim sta em pracy i wy szym poziomem wy-

kszta cenia premia z tytu u zatrudnienia w sektorze publicznym wynios a -18%, 

a dla kobiet a  -23%. W badaniu Sochy i Weisberga [2002] wykazano, e wyna-

grodzenia w sektorze prywatnym w 1995 r. by y wy sze o ok. 10% w porówna-

niu z sektorem publicznym. Z kolei w badaniu Newella i Sochy [2007] stwier-
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dzono istnienie istotnej i ujemnej premii p acowej z zatrudnienia w sektorze 

publicznym w latach 90., która jednak nie potwierdzi a si  w danych zebranych 

po roku 2000.  

W jednym z najnowszych bada  odnosz cych si  do Polski Grotkowska  

i Wincenciak [2014], wykorzystuj c dane z BAEL za 2010 r. i pos uguj c si  mi-

cerowsk  regresj  p ac z korekt  Heckamana oraz regresj  kwantylow  pokazali, 

i  przy kontroli cech indywidualnych pracowników oraz miejsca pracy wyst puje 

ujemna premia p acowa zwi zana z zatrudnieniem w sektorze publicznym wyno-

sz ca ok. -4,7%. „Kary” p acowej zwi zanej z prac  w sektorze publicznym do-

wiadczaj  w szczególno ci kobiety, osoby z wykszta ceniem wy szym oraz oso-

by otrzymuj ce wy sze wynagrodzenia.  

3.  Restrukturyzacja zatrudnienia w sektorze publicznym  
w okresie transformacji   

Po stronie popytu najwa niejsz  zmian , jaka zasz a na polskim rynku pra-

cy, jest restrukturyzacja dzia alno ci gospodarczej (patrz rys. 1). W tym zakresie 

sektor publiczny wyró nia dominacja us ug nierynkowych w zatrudnieniu. We-

d ug danych z BAEL za 2013 r.3, ok. 7 na 10 zatrudnionych w sektorze publicz-

nym  pracuje w jednej z trzech sekcji PKD (administracja, ochrona zdrowia  

i edukacja). Z kolei zatrudnieni w sektorze prywatnym wykonuj  najcz ciej 

prac  w zakresie przemys u, budownictwa i us ug rynkowych. Interesuj ce 

wnioski przynosi porównanie struktur dzia alno ci z 2013 r. z okresem z pocz t-

ku okresu transformacji (1995 r.4): w sektorze publicznym nast pi  przede 

wszystkim znacz cy spadek udzia u zatrudnionych w przemy le i budownictwie 

(z 36,7% do 11,8%) oraz pewien spadek udzia u zatrudnienia w us ugach ryn-

kowych (z 23,1% do 17,1%). Sektor ten wyra nie wyspecjalizowa  si  w us u-

gach nierynkowych. Z kolei sektor prywatny do wiadczy  mniej gwa townych 

zmian, polegaj cych przede wszystkim na wzmocnieniu roli us ug rynkowych.  

3  Na moment przeprowadzania badania nie by y dost pne pó niejsze dane jednostkowe. 
4  W artykule, z uwagi na zapewnienie porównywalno ci danych, nie korzystano z danych 

sprzed 1995 r. 
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Tabela 1.  Struktura zawodowa pracowników najemnych  

w sektorze publicznym i prywatnym: rok 1995 i 2013 

Poziom wykszta cenia 

1995 2013  

Sektor  

publiczny  

(%)

Sektor  

prywatny  

(%)

Sektor  

publiczny  

(%)

Sektor  

prywatny  

(%)

Wy sze 16,94 7,48 52,16 24,6 

Policealne i rednie zawodowe 33,58 26,81 24,75 28,42 

rednie ogólne 7,32 6,96 6,88 10,60 

Zasadnicze zawodowe 29,35 43,24 13,73 30,07 

Gimnazjalne, podstawowe i ni sze 12,81 15,51 2,47 6,30 

Ogó em 100,00 100,00 100,00 100,00 

ród o: Obliczenia w asne, BAEL, 2. kwarta .

Analiza struktury zatrudnionych o danym poziomie wykszta cenia z punktu 

widzenia sektora w asno ci pracodawcy pokazuje, i  sektor publiczny pozostaje 

g ównym ród em popytu na wy sze kwalifikacje w Polsce. W 2013 r. 50,4% 

zatrudnionych z wy szym wykszta ceniem pracowa o w sektorze publicznym. 

Nale y jednak zauwa y , i  w 1995 r. udzia  ten wynosi  a  79,5%. Widoczne 

jest zatem stopniowe przesuwanie si  popytu na prac  osób z najwy szymi kwa-

lifikacjami w stron  sektora prywatnego. 

4.  Wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce  

4.1. Dane  

Przedstawiona poni ej analiza wynagrodze  wykorzystuje dane dotycz ce 

wynagrodze  zebrane w Badaniu Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci realizo-

wanym od 1993 r. przez GUS. Badaniem obj ci s  cz onkowie gospodarstw 

domowych w wieku 15 lat i wi cej w wylosowanych mieszkaniach (z pewnymi 

wy czeniami)5. Poni ej przedstawiona analiza obejmuje lata 1995-2013, przy 

czym najwa niejsza cz  dotycz ca dekompozycji premii p acowej z zatrud-

nienia w sektorze publicznym oparta zosta a na danych z 2013 r. 

5  Szczegó y dotycz ce metodologii realizacji badania znale  mo na w zeszytach zawieraj cych 

wyniki badania, publikowanych raz na kwarta . Najnowszy zeszyt odnosi si  do I kwarta u 2015 r. 

[GUS, 2015]. 
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BAEL zbiera standardowe dane dotycz ce cech spo eczno-ekonomicznych, 

zasobu kapita u ludzkiego, pracy zawodowej, poszukiwania pracy, przyczyn 

bierno ci zawodowej itd. Je li chodzi o sektor w asno ci, a  do IV kwarta u

2001 r. stosowano podzia  na 4 typy w asno ci, to jest: prywatn , spó dzielcz ,

publiczn  i komunaln . W kolejnych latach wyró niono tylko w asno  pu-

bliczn  i prywatn . Na potrzeby porównawcze w przypadku danych do 2001 r. 

zastosowano agregacj , cz c w asno  prywatn  i spó dzielcz  w jedn  katego-

ri , za  publiczn  i komunaln  – w drug .

Z kolei informacje o zarobkach uzyskano na podstawie pytania: „Prosz

poda  wysoko  swoich zarobków netto w poprzednim miesi cu w g ównym 

miejscu pracy (w z otych, w przeliczeniu na pe ny miesi c)”. Dane te odnosz

si  do wynagrodze  netto (po opodatkowaniu), deklarowanych przez responden-

tów. Jest to istotne zastrze enie, niezb dne do prawid owej interpretacji uzyska-

nych wyników. Na potrzeby badania dokonano przeliczenia wynagrodze  mie-

si cznych na wynagrodzenie godzinowe, pos uguj c si  przy tym informacj

o deklarowanej przez respondenta przeci tnej liczbie godzin przepracowanych  

w tygodniu (przyjmuj c, e miesi c sk ada si  z 4 tygodni). Istotnym problemem 

w analizie wynagrodze  na podstawie BAEL s  odmowy odpowiedzi na pytanie 

o wysoko  zarobków. O ile w pierwszych latach zbierania danych odsetek od-

mów odpowiedzi by  niewielki (w 1995 r. 17,4%), o tyle w kolejnych latach 

wzrós  znacz co (w 2007 r. a  do 35,0%). Z tego wzgl du, pocz wszy od 2008 r., 

w kwestionariuszu uwzgl dniono pytanie o wskazanie przedzia u, w którym 

mieszcz  si  zarobki danej osoby, które zadawane jest osobom odmawiaj cym 

odpowiedzi na pytanie o wysoko  swoich zarobków. Pozwoli o to zwi kszy

liczb  zebranych informacji na temat wynagrodze  (w 2013 r. odsetek odmów 

odpowiedzi wynosi  26,1%). Dodatkowym problemem jest fakt, i  odmowy 

odpowiedzi maj  charakter nielosowy (cz ciej odpowiedzi na pytanie o wyso-

ko  zarobków odmawiaj  osoby o wy szych zarobkach). Na szcz cie analiza 

korelacji wykaza a, i  cz sto  odmów odpowiedzi nie jest skorelowana z sekto-

rem w asno ci pracodawcy. W 2013 r. udzia  osób, które odmówi y odpowiedzi 

na pytanie o wynagrodzenie, wyniós  26,3% w ród zatrudnionych w sektorze 

prywatnym oraz 25,7% w sektorze publicznym. 

4.2. Zmiany struktury wynagrodze

Najprostszym sposobem zobrazowania zró nicowania p ac w obu sektorach,  

a tak e ró nic mi dzy sektorami, jest przedstawienie rozk adu logarytmów nominal-

nych p ac godzinowych netto (rys. 3). Widzimy, e funkcja g sto ci rozk adu p ac
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dla sektora publicznego jest wyra nie przesuni ta w prawo w stosunku do rozk adu 

p ac dla sektora prywatnego. Zgodnie z oczekiwaniami, zaobserwowano wi ksze 

skupienie p ac w sektorze publicznym (CV = 0,52) ni  prywatnym (CV = 0,71). 

Rys. 3.  Funkcja g sto ci rozk adu logarytmów nominalnych p ac godzinowych netto  

w sektorze publicznym i prywatnym, II kwarta  2013 

ród o:  Obliczenia w asne na podstawie danych BAEL. 

Rys. 4 prezentuje warto ci nominalnych p ac godzinowych netto pracowni-

ków najemnych (z wy czeniem rolnictwa) w sektorze prywatnym i publicznym 

w latach 1995-2013. Ilustruje on sygnalizowan  wcze niej obserwacj  o dodat-

niej premii brutto z zatrudnienia w sektorze publicznym: we wszystkich anali-

zowanych latach rednia stawka godzinowa by a w sektorze publicznym wy sza 

ni  w prywatnym. Szczególn  dynamik  wzrostu owej relacji zaobserwowano  

w latach 2000-2004. Lata 2003-2004 to okres najwy szych historycznie stóp 

bezrobocia w Polsce, co z pewno ci  dzia a o hamuj co na p ace, zw aszcza  

w sektorze prywatnym. Zwi zek p ac i faz cyklu koniunkturalnego uwidoczni

si  ponownie w 2008 r., kiedy spowolnienie gospodarcze i obawy przed oddzia-
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Tabela 2.  Mediana godzinowych wynagrodze  netto (nominalne)  

wed ug wyró nionych cech w sektorze publicznym i prywatnym, 1995 i 2013 

Grupa pracowników 

1995 2013 

Publiczny Prywatny 
Publiczny 

/prywatny 
Publiczny Prywatny 

Publiczny 

/prywatny 

Ogó em 2,50 2,08 1,20 13,75 10,00 1,38 

M czy ni 2,68 2,25 1,19 15,00 11,25 1,33 

Kobiety 2,27 1,88 1,21 12,50 9,38 1,33 

Wiek do 24 lat 2,00 1,84 1,09 11,25 9,38 1,20 

Wiek 25-44 lata 2,50 2,19 1,14 15,00 11,25 1,33 

Wiek 45-59/64 lat/a 2,60 2,25 1,16 15,00 10,40 1,44 

Wiek powy ej 59/64 lat 3,06 1,88 1,63 16,90 10,31 1,64 

Wykszta cenie wy sze 3,88 3,77 1,03 17,26 15,00 1,15 

Wykszta cenie policealne 

i rednie zawodowe 
2,50 2,25 1,11 12,50 10,00 1,25 

Wykszta cenie rednie 

ogólne 
2,50 2,19 1,14 11,25 10,00 1,13 

Wykszta cenie zasadnicze 

zawodowe 
2,25 2,00 1,13 10,00 9,50 1,05 

Wykszta cenie gimnazjal-

ne i ni sze 
1,88 1,88 1,00 8,75 8,25 1,06 

Wielkie grupy zawodowe 

1 i 2 
3,69 3,50 1,05 17,50 18,13 0,97 

Wielkie grupy zawodowe 

3-5 
2,38 2,00 1,19 11,88 9,38 1,27 

Wielkie grupy zawodowe 

6-9 
2,24 2,08 1,08 10,00 10,00 1,00 

N 39 812 21 659 --- 27 414 54 292 --- 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie danych BAEL. 

Jak zaznaczono ju  wcze niej, samo stwierdzenie wy szych p ac przeci t-

nych w sektorze publicznym (mierzonych redni  czy median ) nie uprawnia 

nas do wyciagni cia wniosku o tym, i  osoba poszukuj ca pracy (o danych cha-

rakterystykach demograficznych i kwalifikacyjnych) uzyska wy sze wynagro-

dzenie w tym sektorze. Mo na bowiem podejrzewa , e czynnikiem odgrywaj -

cym istotne znaczenie s  wykazane powy ej ró nice w strukturze wykszta cenia,

wieku i p ci – w sektorze publicznym pracuj  cz ciej osoby lepiej wykszta cone 

i starsze. Zgodnie z teori  kapita u ludzkiego powinno to skutkowa  wy szymi 
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p acami z tytu u wy szego zwrotu z edukacji oraz do wiadczenia zawodowego. 

Istotne mo e by  równie  zró nicowanie sektora dzia alno ci gospodarczej czy 

te  wielko ci firm (firmy publiczne s  przeci tnie wi ksze). Z drugiej strony,  

w sektorze publicznym cz ciej pracuj  kobiety, które do wiadczaj , stwierdzo-

nej w wielu badaniach, dyskryminacji p acowej. 

Istnieje kilka metod, które pozwalaj  poradzi  sobie z problemem niejed-

norodno ci strukturalnej populacji zatrudnionych w sektorze publicznym  

i prywatnym. Jedn  z nich jest dekompozycja premii z zatrudnienia w sektorze 

publicznym za pomoc  metody zaproponowanej niezale nie przez Blindera 

[1973] i Oaxac  [1973].  

4.3. Dekompozycja premii brutto z tytu u zatrudnienia  
w sektorze publicznym  

Rozwa my nast puj cy liniowy model wynagrodze :

lnwi = β0 + Xi + εi

gdzie wi oznacza p ac  godzinow  netto, za  wektor Xi zawiera zmienne obja-

niaj ce p ace. Zgodnie z podej ciem Mincera [1974] opartym na teorii kapita u

ludzkiego w ród regresorów uwzgl dniono charakterystyki demograficzne, edu-

kacyjne respondenta oraz informacje o cechach pracodawcy. Pe n  list  regreso-

rów zawiera tabela 3. 

Dekompozycja Blindera-Oaxaki wymaga oszacowania powy szego modelu 

osobno dla populacji pracuj cych w sektorze publicznym (grupa A) oraz pry-

watnym (grupa B). Ró nic  w p acach mo emy zdekomponowa  nast puj co:

lnwA – lnwB = ( A – B)β Α + ( βο
Α − βο

Β + Β( βΑ − βΒ )),

gdzie A oraz B oznaczaj rednie warto ci zmiennych obja niaj cych odpo-

wiednio dla pracuj cych w sektorze publicznym i prywatnym. Pierwszy wyraz 

po prawej stronie to sk adowa ró nicy p ac wynikaj ca z ró nicy w cechach 

strukturalnych (tzw. cz  wyja niona), za  drugi sk adnik to cz  wynikaj ca  

z ró nicy w oszacowanych warto ciach parametrów przy zmiennych wyja niaj -

cych (cz  niewyja niona, rezydualna).  
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Tabela 3.  Zmienne wykorzystane w modelach regresji p ac szacowanych  

na potrzeby dekompozycji Blindera-Oaxaki 

Zmienna Definicja 

P aca p aca godzinowa netto 

P e
1 – m czyzna* 

2 – kobieta 

Wiek wiek respondenta w latach 

Wiek2 kwadrat wieku respondenta 

Sta  sta  w bie cym miejscu pracy w miesi cach

Sta 2 kwadrat sta u w bie cym miejscu pracy 

Poziom wykszta cenia 

1 – wy sze 

2 – rednie zawodowe lub policealne 

3 – rednie ogólnokszta c ce 

4 – zasadnicze zawodowe 

5 – gimnazjalne i poni ej*

Klasa miejsca zamieszkania 

0 – wie *

1 – miasto do 20 tys. mieszka ców 

2 – miasto 20-100 tys. mieszka ców 

3 – miasto pow. 100 tys. mieszka ców 

Grupa zawodowa 

1 – Wielkie Grupy Zawodów  1, 2 (wg KZiS) 

2 – Wielkie Grupy Zawodów  3, 4, 5 (wg KZiS) 

3 – Wielkie Grupy Zawodów  6, 7, 8, 9* (wg KZiS)

Wielko  firmy 

1 – zatrudnienie do 10 osób* 

2 – od 11 do 49 

3 – od 50 do 100 

4 – wi cej ni  100 

Uwaga:  Gwiazdk  oznaczono kategorie bazowe dla zmiennych dyskretnych. W badaniu wykorzystano 

równie  zmienne zerojedynkowe dla sekcji PKD wed ug dwucyfrowej klasyfikacji z 2007 r. 

oraz zmienne zerojedynkowe dla 16 województw. 

ród o:  Opracowanie w asne.

Z uzyskanych oszacowa  wynika, e obserwowana dodatnia premia p aco-

wa z pracy w sektorze publicznym jest w zasadzie wynikiem wy cznie ró nicy 

w strukturze zatrudnienia. Zarówno ogó em, jak i w ka dej z badanych subpopu-

lacji si y roboczej, cz  premii brutto wyja niona struktur  zatrudnienia prze-

kracza 100%. Oznacza to, e osoby o danych cechach, pracuj ce w sektorze 
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publicznym, zarabia yby wi cej, gdyby podj y zatrudnienie w sektorze prywat-

nym, a ich praca zosta aby wyceniona wed ug stawek obowi zuj cych w tym 

sektorze. Jest  to wynik wyra nie inny ni  potwierdzany w literaturze dotycz cej

krajów wysoko rozwini tych, ale zgodny z wcze niejszymi wynikami dla Polski. 

Negatywna premia p acowa netto (czyli swoista dyskryminacja p acowa, rozu-

miana w kategoriach statystycznych) ujawnia si  szczególnie w przypadku ko-

biet, osób z wykszta ceniem wy szym oraz osób m odych. Osoby z wykszta ce-

niem zasadniczym zawodowym do wiadczaj  dodatniej premii p acowej netto  

z tytu u zatrudnienia w sektorze publicznym. 

Tabela 4.  Dekompozycja Blindera-Oaxaki ró nicy w p acach  

mi dzy sektorem publicznym i prywatnym: wyniki 

Ogó em M czy ni Kobiety 

Wykszta -

cenie

wy sze 

Wykszta -

cenie ZSZ  

i poni ej

Osoby  

do 30. roku 

ycia 

Ró nica 0,2266 0,2276 0,2787 0,1270 0,0259 0,1310 

[0,000] [0,000] [0,000] [0,000] [0,035] [0,000] 

Cz  wyja niona 0,2460 0,2434 0,3194 0,1833 0,0133 0,1572 

[0,000] [0,000] [0,000] [0,000] [0,041] [0,000] 

Cz  niewyja niona -0,0193 -0,0158 -0,0407 -0,0562 0,0126 -0,0262 

[0,000] [0,088] [0,020] [0,012] [0,119] [0,009] 

Cz  wyja niona (%) 108,6 106,9 114,6 136,5 93,8 120,0 

Uwaga: W nawiasach kwadratowych podano warto ci p-value. 

Podsumowanie 

Celem niniejszego artyku u by o oszacowanie wysoko ci i okre lenie cech 

premii p acowej z zatrudnienia w sektorze publicznym w Polsce w 2013 r., pra-

wie wier  wieku po pocz tku transformacji systemowej. Zadanie to zrealizo-

wano, stosuj c metod  dekompozycji Blindera-Oaxaki. Analiza wyników po-

zwala stwierdzi , i  w Polsce obserwujemy ujemn  premi  z tytu u zatrudnienia 

w sektorze publicznym. Oznacza to, i  mimo e przeci tne wynagrodzenie jest 

w tym sektorze wyra nie wy sze ni  w sektorze prywatnym, wynika to przede 

wszystkim z koncentracji w populacji zatrudnionych w tym sektorze osób posia-

daj cych charakterystyki wy ej wynagradzane na rynku pracy (np. z wy szymi 
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kwalifikacjami, starsze, pracuj ce w wi kszych firmach). Badanie wskazuje, i

porównuj c sytuacj  dwóch osób o identycznych cechach pod wzgl dem p ci,

wieku, wykszta cenia itd., w lepszej pod wzgl dem wysoko ci wynagrodzenia 

znajdzie si  osoba zatrudniona w sektorze prywatnym. Jest to wynik wyra nie 

odmienny od rezultatów uzyskiwanych w badaniach dla krajów wysoko rozwi-

ni tych, cho  typowy dla krajów transformacji systemowej. Efekt ten szczegól-

nie silnie ujawnia si  dla kobiet, osób m odych i tych z wy szymi poziomami 

wykszta cenia.

Wnioski z badania otwieraj  wiele kolejnych obszarów badawczych. Jeden 

z nich dotyczy kwestii pozap acowych korzy ci z zatrudnienia. Skoro obserwu-

jemy ch  do podejmowania zatrudnienia w sektorze publicznym (mimo ujem-

nej premii netto zwi zanej  z takim zatrudnieniem), naturaln  hipotez  s  istotne 

pozap acowe korzy ci. Mog  mie  one charakter materialny, jak i niematerialny 

w postaci wi kszego poczucia bezpiecze stwa zatrudnienia, poczucia presti u

wynikaj cego z wykonywania okre lonego zawodu, perspektyw rozwoju zawo-

dowego czy mo liwo ci realizacji misji yciowej. Inn  hipotez  wart  zbadania 

s  silne bariery w mobilno ci zasobów si y roboczej w Polsce. 
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PUBLIC SECTOR WAGE PREMIUM IN POLAND 

Summary: The average salary in the public sector in Poland exceeds received by private 

sector employees. However, to a large extent a public sector wage premium may be 

attributed to the specificity of the employment structure in the sector. The public sector 

is characterized by a higher average level of education of its employees and longer ten-

ure, which – in the context of human capital theory – may explain the observed higher 

average wages in the public sector. The purpose of this article is to establish to what 

extent the observed differences in wages are the result of diverse employment structures 

in both sectors. It uses data from the Labour Force Survey for 2013, and the method of 

decomposition proposed by Blinder and Oaxaca, to show that the net public sector wage 

premium (while controlling the structure of employment) is negative. This result refers 

particularly to women, employees with the highest qualifications and young people. 

Keywords: wages, wage premium, public sector, wage discrimination. 


