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ZASOBY PRACY W POLSCE  
W PERSPEKTYWIE 2050 ROKU 

Streszczenie: Najistotniejszym problemem polskiego rynku pracy w kolejnych latach 

b dzie kurczenie si  i starzenie zasobów pracy. Niniejsze opracowanie po wi cone zo-

sta o obecnej poda y pracy w Polsce oraz wp ywowi, jaki w najbli szych dekadach na 

potencjalne zasoby pracy wywiera  b d  zmiany demograficzne oraz aktywno  zawo-

dowa ludno ci. G ównym celem przedstawionej w pracy projekcji jest pokazanie skali 

zmian w liczbie i strukturze potencjalnych i realnych zasobów pracy w Polsce pod 

wp ywem starzenia si  ludno ci. Dla zobrazowania przysz ych rozmiarów i struktury 

realnych zasobów pracy przedstawiona zostanie projekcja pokazuj ca przewidywane 

zmiany w latach 2015-2050 przy ró nych wariantach poziomu aktywno ci zawodowej 

ludno ci.

S owa kluczowe: demografia, rynek pracy, prognoza zasobów pracy. 

Wprowadzenie 

Obserwowane obecnie przemiany procesów demograficznych s  g ównym 

czynnikiem zmian struktury wieku ludno ci na polskim rynku pracy. Najbardziej 

widocznym tego przejawem teraz i w kolejnych dekadach XXI w. b dzie 

zmniejszanie si  i starzenie owych zasobów. Procesy te s  bezpo rednio zwi za-

ne ze spadkiem poziomu dzietno ci oraz wzrostem redniej d ugo ci ycia.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza poda owej strony rynku pracy 

w Polsce oraz pokazanie, jaki wp yw na struktur  wed ug wieku ludno ci ak-

tywnej zawodowo b d  wywiera  zmiany demograficzne i aktywno  zawodo-

wa ludno ci w perspektywie 2050 r. Obok takich procesów jak rozrodczo ,
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umieralno  i migracje, czynnikiem kszta tuj cym wielko  zasobów pracy jest 

poziom aktywno ci zawodowej. Cz  osób b d cych w wieku produkcyjnym 

nie jest czynna zawodowo. Najcz ciej dotyczy to albo osób b d cych w nie-

mobilnej grupie wieku produkcyjnego (45-64 lata), których dezaktywizacja za-

wodowa zwi zana jest z przej ciem na rent  lub wcze niejsz  emerytur , albo 

osób m odych (15-24 lata), które coraz d u ej uczestnicz  w systemie edukacji, 

zdobywaj c wykszta cenie, co z kolei przek ada si  na pó niejsze wchodzenie na 

rynek pracy.  

Dla zobrazowania przysz ych rozmiarów i struktury realnych zasobów pracy1

przedstawione zosta y trzy scenariusze pokazuj ce przewidywane zmiany w latach 

2015-2050. W kolejnych wariantach projekcji wykorzystano jedynie informacje  

o kszta towaniu si  wspó czynników aktywno ci zawodowej: scenariusz pierwszy, 

zak adaj cy sta y poziom2 wspó czynników aktywno ci, kolejne dwa zak adaj

wzrost z roku na rok poziomu aktywno ci i osi gni cie redniego poziomu obec-

nie obserwowanego w krajach UE28. Podstaw  niniejszych projekcji jest najnow-

sza wersja prognozy GUS z 2014 r., dost pna na stronie internetowej 

www.stat.gov.pl/ludno , oraz informacje o poziomie aktywno ci zawodowej 

mieszka ców Polski z badania aktywno ci ekonomicznej ludno ci (BAEL).  

1.  Zmiany liczby i struktury ludno ci Polski do 2050 roku 

Ostatnia prognoza GUS, opublikowana w 2014 r., zak ada zmniejszenie si

liczby osób w wieku powy ej 15 lat o ok. 2,9 mln, tj. o 34%. Pocz wszy od trze-

ciej dekady obecnego stulecia obserwowa  b dziemy przyspieszenie tempa 

zmniejszania si  liczby ludno ci (rys. 1). W ostatnim dziesi cioleciu prognozy 

(lata 2040-2050) liczba ludno ci powy ej 15. roku ycia zmniejszy si  o ponad 

1,5 mln osób (tabela 1). 

Tabela 1.  Przewidywane zmiany w liczbie ludno ci Polski wed ug wieku  

w latach 2015-2050 (w osobach)  

Grupy wieku 2015-2050 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 

1 2 3 4 5 6 

Ogó em -2 860 423 -211 726 -49 887 -962 761 -1 536 559 

15-24 -1 487 890 -626 497 142 000 -554 004 -449 389 

1  Realne zasoby pracy to osoby aktywne zawodowo, na które sk ada si  ludno  pracuj ca oraz 

bezrobotna.  
2  W projekcji  jako sta y poziom aktywno ci zawodowej przyj to wspó czynnik aktywno ci za-

wodowej z 4. kwarta u 2014 r. oszacowany przez BAEL. 
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cd. tabeli 1     

1 2 3 4 5 6 

25-34 -2 712 788 -853 342 -1 472 187 151 442 -538 701 

35-44 -1 938 014 460 289 -1 125 577 -1 433 085 160 359 

45-54 -1 065 456 161 469 1 161 469 -1 072 975 -1 384 577 

55+ 4 343 725 577 197 1 144 918 1 945 861 675 749 

ród o:  Opracowane w asne na podstawie [www 1]. 

Rys. 1.  Ludno  Polski w wieku 15 lat i wi cej w latach 2015-2050 (w osobach) 

ród o:  Opracowane w asne na podstawie [www 1]. 

Zmniejszanie si  liczby ludno ci dotyczy  b dzie w najwi kszym stopniu 

osób w grupie wieku 25-34 lata (spadek o blisko 45%), natomiast dynamicznie 

zacznie wzrasta  zbiorowo  osób po 55. roku ycia (rys. 2). Do 2050 r. liczba 

osób po 55. roku ycia zwi kszy si  o ponad 4,3 mln, tj. o 37%. W ci gu najbli -

szych pi ciu lat obserwowa  b dziemy jeszcze wzrost liczby osób w grupach wie-

ku 35-44 i 45-54 lata. W przypadku osób w wieku 45-54 lata kulminacja przyrostu 

tej subpopulacji przypada  b dzie na trzeci  dekad  XXI wieku. Obserwowane 

niewielkie dodatnie przyrosty ludno ci w poszczególnych grupach wieku w kolej-

nych dziesi cioleciach prognozy zwi zane b d  z przesuwaniem si  wy ów de-

mograficznych lat 70. i 80. ubieg ego stulecia. W efekcie owych zmian b dziemy 

obserwowa  starzenie si  ludno ci w wieku produkcyjnym, co b dzie mia o nie-

korzystne konsekwencje dla rynku pracy i zabezpieczenia spo ecznego.  
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Rys. 2.  Ludno  Polski w wieku 15 lat i wi cej wed ug grup wieku  

w latach 2015-2050 (w osobach) 

ród o:  Opracowane w asne na podstawie [www 1]. 

2.  Realne zasoby pracy w latach 2015-2050 

Znaczenie zmian struktury wieku ludno ci dla rynku pracy b dzie jeszcze 

bardziej widoczne, je li uwzgl dni si  rzeczywisty poziom wykorzystania poten-

cjalnych zasobów pracy, czyli poziom aktywno ci zawodowej. W 2014 r. warto

wska nika aktywno ci zawodowej dla Polski kszta towa a si  poni ej redniego 

poziomu dla wszystkich krajów UE. Szczególnie niskim poziomem aktywno ci 

zawodowej charakteryzowa y si  osoby w starszych grupach wieku produkcyjne-

go oraz m odzie  (rys. 3). W Polsce wspó czynnik aktywno ci zawodowej dla 

osób w wieku 55-64 lata w czwartym kwartale 2014 r. wyniós  niespe na 47%. 

Zaledwie 36% kobiet b d cych w tym wieku jest aktywnych zawodowo, za  m -

czyzn 57% [www 2]. Dla porównania rednia dla 28 krajów UE to ok. 59%  

(64% m czyzn i 48% kobiet) [Eurostat, s. 156]. Kolejn  grup  stanowi  osoby 

m ode (15-24 lata), które coraz d u ej uczestnicz  w systemie edukacji, zdobywa-

j c wy sze wykszta cenie, co z kolei przek ada si  na pó niejsze wchodzenie na 

rynek pracy. Polska ma jeden z najni szych poziomów aktywno ci zawodowej 

m odzie y w ród krajów UE. W czwartym kwartale 2014 r. w rynku pracy uczest-

niczy o niespe na 34% osób w wieku 15-24 lata (38% – m czy ni, 28% – kobie-
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ty), dla porównania, rednia w UE28 w 2014 r. wynosi a niespe na 42%  

(44% – m czy ni, 39% – kobiety). 

Rys. 3.  Wspó czynnik aktywno ci zawodowej wed ug wieku i p ci  

w IV kwartale 2014 r.  

ród o:  Opracowane na podstawie [www 2]. 

W ostatnich 10 latach (2005-2014) tempo wzrostu poziomu aktywno ci3

zawodowej by o niewielkie (0,2%) i spowodowane by o g ównie wzrostem ak-

tywno ci zawodowej osób w niemobilnych grupach wieku produkcyjnego  

(rys. 4). Wzrost poziomu aktywno ci w ród osób na przedpolu emerytalnym 

wynika  g ównie z ogranicze  prawnych dotycz cych mo liwo ci przechodzenia 

na wcze niejsze emerytury oraz renty inwalidzkie [Strzelecki, 2012, s. 10].  

Rys. 4.  Tempo zmian poziomu aktywno ci zawodowej w latach 2005-2014 (w %) 

ród o:  Opracowane na podstawie [www 2]. 

3  Obliczone jako rednia geometryczna. 
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W latach 2005-2015 poziom aktywno ci zawodowej w ród m odzie y

(15-24 lata) obni a  si  z roku na rok przeci tnie o 0,6%. Spadek ten spowo-

dowany by  wzrostem zainteresowania m odych ludzi zdobywaniem wy szego

wykszta cenia, które z jednej strony mia o podnie  ich kwalifikacje zawodo-

we, z drugiej sta o si  sposobem na opó nienie momentu wej cia na rynek 

pracy i unikni cie bezrobocia.

Na podstawie informacji o przewidywanych zmianach liczby ludno ci we-

d ug wieku oraz przyjmuj c ró ny poziom aktywno ci zawodowej wed ug wieku 

w przysz o ci, zosta y przygotowane trzy warianty projekcji realnych zasobów 

pracy, oparte na powszechnie wykorzystywanej metodzie wspó czynników ak-

tywno ci zawodowej [Kotowska, 2010, s. 274]. W metodzie tej liczb  osób ak-

tywnych zawodowo w i-tej grupie wieku w danym roku kalendarzowym (t)

otrzymuje si  jako iloczyn wspó czynnika aktywno ci zawodowej w i-tej grupie 

wieku w danym roku kalendarzowym (t) oraz liczby osób b d cych w i-tej gru-

pie wieku w danym roku kalendarzowym (t).

Projekcja liczby osób aktywnych zawodowo dokonana zosta a na podstawie 

najnowszej prognozy demograficznej dla Polski z 2014 r. opracowanej przez 

G ówny Urz d Statystyczny (GUS) oraz wybranych za o e  o poziomie wspó -

czynników aktywno ci zawodowej4. Projekcja przygotowana zosta a dla dzie-

si cioletnich grup wieku dla lat 2015-2050.  

W pierwszym scenariuszu przyj to sta y w ca ym okresie prognozy poziom 

wspó czynników aktywno ci zawodowej5 we wszystkich wydzielonych grupach 

wieku. Takie podej cie do prognozowania realnych zasobów pracy pokazuje 

tylko wp yw zmian demograficznych przy za o eniu sta o ci innych czynników. 

Kolejny scenariusz zak ada  zmiany aktywno ci zawodowej mieszka ców 

Polski. W wariancie tym przyj to, e wspó czynniki w kolejnych latach pro-

gnozy b d  wzrasta  o 1% we wszystkich wydzielonych grupach wieku, do 

momentu osi gni cia poziomu wspó czynnika aktywno ci zawodowej zbli o-

nego do redniego poziomu obserwowanego w 2014 r. w 28 krajach UE [Euro-

stat, s. 156], a w kolejnych latach utrzymywa  si  na sta ym poziomie.  

Trzeci scenariusz zak ada , e wzorzec aktywno ci zawodowej w przypad-

ku osób po 55. roku ycia b dzie wzrasta  szybciej ni  w pozosta ych grupach 

wieku – o 2% z roku na rok – i po osi gni ciu zbli onego poziomu do tego wy-

st puj cego w 2014 r. w UE b dzie sta y. W przypadku pozosta ych grup wieku 

4  Wspó czynnik aktywno ci zawodowej ludno ci stanowi iloraz liczby osób aktywnych zawodo-

wo (pracuj cych i bezrobotnych) do ogó u ludno ci danej kategorii. 
5  W projekcji jako podstaw  oceny aktywno ci zawodowej przyj to wspó czynnik aktywno ci

zawodowej z 4. kwarta u 2014 r. oszacowany przez BAEL. 
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(15-24, 25-34, 35-44) poziom aktywno ci b dzie si  zmienia  tak samo, jak  

w przypadku drugiego scenariusza.  

Uzyskane wyniki projekcji wed ug wy ej wymienionych scenariuszy za-

mieszczone zosta y w tabeli 2.  

Tabela 2.  Przewidywane zmiany realnych zasobów pracy wed ug wieku  

i scenariuszy projekcji w latach 2015-2050 (w osobach) 

Ogó em 
Lata 

2015-2050 2015-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050 

Przyrost liczby aktywnych zawodowo w osobach 

Wariant 1 -4 313 433 -212 500 -988 735 -1 693 802 -1 418 396 

Wariant 2 -1 932 843 649 981 -444 220 -1 211 479 -927 125 

Wariant 3 -1 126 499 804 380 -4 187 -1 034 267 -892 425 

Grupy wieku 

Wariant 1 projekcji 

15-24 -498 443 -209 876 47 570 -185 591 -150 545 

25-34 -2 330 285 -733 021 -1 264 609 130 089 -462 744 

35-44 -1 697 700 403 213 -986 005 -1 255 382 140 474 

45-54 -855 561 185 193 932 660 -861 599 -1 111 815 

55+ 1 068 556 141 990 281 650 478 682 166 234 

Wariant 2 projekcji 

15-24 -332 554 -146 316 135 513 -150 398 -171 353 

25-34 -2 174 451 -533 534 -1 285 417 139 022 -494 523 

35-44 -1 524 832 630 362 -967 149 -1 337 735 149 690 

45-54 -711 988 392 794 990 037 -914 605 -1 180 214 

55+ 2 810 982 306 675 682 796 1 052 236 769 275 

Wariant 3 projekcji 

55+ 3 617 325 461 074 1 122 828 1 229 448 803 975 

ród o:  Opracowane w asne na podstawie [www 1] oraz informacji o poziomie aktywno ci zawo-

dowej dost pnych na [www 2].  

Z przedstawionych scenariuszy wynika, e b dziemy obserwowa  zmniej-

szanie si  wielko ci realnych zasobów pracy. Przy za o eniu sta ego poziomu 

aktywno ci zawodowej w ca ym okresie prognozy (na poziomie 4. kwarta u

2014 r., scenariusz 1), liczba aktywnych zawodowo zmniejszy si  mi dzy 2015 

a 2050 r. o ponad 4,3 mln osób. Najwi kszy spadek liczby aktywnych zawodo-

wo przypada  b dzie na trzeci  dekad  XXI w. Kolejne dwa scenariusze zak a-

daj  ró ne tempo wzrostu poziomu aktywno ci zawodowej ludno ci. Warianty 

projekcji zak adaj ce zbli anie si  wspó czynników aktywno ci zawodowej do 

redniego poziomu obserwowanego w 2014 r. w UE daj  nam pogl d na to, jak 



Dorota Ka u a-Kopias 96 

wzrost poziomu aktywno ci zawodowej agodzi  móg by w przysz o ci zmniej-

szanie si  zasobów pracy. Wed ug obu scenariuszy, do 2020 r. b dziemy obser-

wowa  wzrost realnych zasobów pracy (rys. 5). W wariancie drugim projekcji 

dodatni przyrost realnych zasobów pracy wynie  ma niespe na 650 tys. osób,  

w przypadku wariantu trzeciego ponad 804 tys. W zale no ci od scenariusza 

liczba osób aktywnych zawodowo w ca ym okresie prognozy zmniejszy aby si

o wielko ci od 1,1 mln (scenariusz 3) do 1,9 mln (scenariusz 2).  

Rys. 5.  Potencjalne i realne zasoby pracy w latach 2015-2050 (w osobach) 

ród o:  Opracowane w asne na podstawie [www 1] oraz informacji o poziomie aktywno ci zawo-

dowej dost pnych na [www 2]. 

Zmniejszenie si  liczby osób aktywnych zawodowo dotyczy  b dzie g ów-

nie ludno ci w wieku produkcyjnym mobilnym (15-44 lata), zw aszcza grup 

wieku charakteryzuj cych si  najwy szym poziomem aktywno ci zawodowej 

(25-44 lata)6. W najwi kszym stopniu ubytek b dzie dotyczy  osób w wieku 25- 

-34 lata, których liczba zmniejszy si  mi dzy 2015 a 2050 r. o 2,3 mln osób 

(wariant 1) lub o 1,7 mln (wariant 2). W tym samym czasie wzro nie liczba osób 

6  Dane zawarte w tabeli 2. 
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aktywnych zawodowo po 55. roku ycia, przy za o eniu sta ych wspó czynni-

ków aktywno ci zawodowej (wariant 1) o ok. 1 mln, za  przy wzro cie poziomu 

aktywno ci od 2,8 mln (wariant 2) do 3,6 mln (wariant 3). Innymi s owy, obser-

wowa  b dziemy w takim przypadku przyspieszone starzenie si  zasobów pracy 

w Polsce.  

Podsumowanie

W perspektywie 2050 r. obserwowa  b dziemy zmniejszanie si  liczby 

osób w wieku produkcyjnym. Jednocze nie b dziemy mieli do czynienia ze 

starzeniem si  zasobów pracy, b d cym nieuniknionym rezultatem zmian demo-

graficznych. Przedstawione w niniejszym artykule trzy warianty projekcji poka-

zuj  mo liwo  zmniejszenia ubytku realnych zasobów pracy poprzez oddzia-

ywanie na poziom aktywno ci zawodowej w Polsce. Zaprezentowane wyniki 

wskazuj , e – pomimo przewidywanego zmniejszania si  wielko ci poda y

pracy – wci  pozostaje znacz ca cz  zasobów, które mo na wykorzysta

poprzez stymulowanie wzrostu aktywno ci zawodowej g ównie w ród osób 

najstarszych (55 lat i wi cej). Reforma emerytalna, podnosz ca ustawowy wiek 

dezaktywizacji zawodowej oraz zaostrzenie przepisów odno nie do mo liwo ci 

uzyskania renty chorobowej, jest jednym ze sposobów wzrostu aktywno ci za-

wodowej i z agodzenia w pewnym stopniu ubytków realnych zasobów pracy. 

Jednak w d ugim okresie, jak zauwa a Strzelecki [2012, s. 26], nale y przepro-

wadzi  reformy zmierzaj ce do stymulowania wy szej aktywno ci zawodowej 

osób w wieku produkcyjnym. Wzrost aktywno ci zawodowej w ród osób na 

przedpolu emerytalnym do redniego poziomu, jaki jest obserwowany  

w UE, stanowi  b dzie du e wyzwanie, gdy  obecnie, mimo przyj tych usta-

wowo ogranicze  umo liwiaj cych dezaktywizacj , nale ymy do tych krajów 

UE, które maj  jeden z najni szych poziomów aktywno ci zawodowej w ród 

osób po 55. roku ycia. O niskiej aktywno ci zawodowej osób starszych decydu-

je m.in. równie  brak dywersyfikacji poziomu p acy minimalnej, niedostateczne 

upowszechnienie elastycznych form pracy, niski poziom uczestnictwa w szkole-

niach zawodowych [Urbaniak, 2007; Kry ska i Szukalski, 2013]. 

Wyniki bada  prowadzonych w pierwszej dekadzie XXI w. wskazuj , i

w przypadku osób po 55. roku ycia pewn  barier  w funkcjonowaniu tej grupy 

na rynku pracy stanowi  mog  szybkie i dynamiczne zmiany technologiczne, jak 

równie  stan zdrowia [Kotowska i Abramowska, 2008; Urbaniak i Wiktorowicz, 

2011; Ka u a, 2009; Ka u a-Kopias, 2012].  
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Ponadto, wraz ze starzeniem si  ludno ci, wzrasta  b dzie w spo ecze stwie 

odsetek osób bardzo starych (85 lat i wi cej), co nie pozostanie bez wp ywu na 

zaanga owanie – g ównie kobiet na przedpolu emerytalnym – w obowi zki opie-

ku cze nad starszymi rodzicami. Wyniki bada  [Furma ska-Maruszak, 2014; 

Kotowska i Baranowska, 2006; Kotowska i Wóycicka, 2008; Liwi ski, Giza-

Poleszczuk, Góra i Sztanderska, 2008] wskazuj  jednak, e nie wyst puje konflikt 

mi dzy aktywno ci  zawodow  a pe nieniem obowi zków opieku czych wobec 

osób starszych. Mo na wnioskowa , e przewidywane dalsze wyd u enie si

przeci tnego dalszego trwania ycia oraz malej ce rozmiary sieci wsparcia ro-

dzinnego wp yn  w jakim  stopniu na aktywno  zawodow  osób na przedpolu 

emerytalnym. 

M odsze pokolenie, aby mia o atwiejszy i szybszy dost p do pracy, b dzie

musia o wypracowa  odpowiednie kwalifikacje, co w konsekwencji prze o y si

na relatywnie pó niejszy moment jego wej cia na rynek pracy.  
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POLISH LABOUR MARKET RESOURCES IN PERSPECTIVE 2050 

Summary: The most important problem of the Polish labour market in the coming years 

will be shrinking and aging labour resources. This study was devoted to the current labour 

supply in Poland and impact that in the coming decades it will have on demographic 

changes and economic activity of the population. The main goal of the work is to show the 

scale projected changes in the number and structure of potential and real labour resources 

in Poland under the influence of population aging. To illustrate the future size and structure 

of real labour resources will be presented showing the projection of anticipated changes in 

the years 2015-2050 at the different options activity level of the population.  

Keywords: demography, labour market, labour resources forecast. 


