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Pracodawcy na rozdrożu

Ostatni rok to dla firm w Polsce czas wyjątkowy. Z jednej strony, 
rozpoczynały go w formie, jakiej jeszcze nie notowały – z rekordowymi 
przychodami, dochodami, zatrudnieniem czy z rozbudowanymi 
mocami wytwórczymi. Z drugiej – musiały nagle zmierzyć się 
z wyzwaniami, jakich nie doświadczyły w takim nasileniu od dekad –
z silnym wzrostem niemal wszystkich kategorii kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstw.

Świetna sytuacja finansowa firm sprawiła, że pracodawcy – mimo 
presji kosztowej i rozpoczynającego się spowolnienia gospodarczego –
nie musieli redukować zatrudnienia, a raczej szukali oszczędności 
w innych obszarach. Spowolnienie jednak się pogłębia i w 2023 roku 
pracodawcy staną przed wyborem – czy na kolejne miesiące czy lata 
nadal zakładać wysoki popyt i utrzymywać rekordowo wysokie 
zatrudnienie? Czy może przyjąć, że sytuacja będzie się pogarszać 
i konieczne są zwolnienia.

Jakie wybory podejmą? Oto wyniki 14. edycji naszego badania 
prowadzonego wśród szefów średnich i dużych firm.

Życzymy przyjemnej lektury.
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Jak w najbliższych 12 miesiącach zmieni się zatrudnienie w Twojej firmie?

Odpowiedzi liderów średnich i dużych firm w Polsce

Zatrudnienie



Firmy planują redukcję zatrudnienia

Wykres 1. Jak Pana/Pani zdaniem zmieni się średni poziom 
zatrudnienia w Pana/Pani firmie w najbliższych 12 miesiącach? 
Odpowiedzi szefów średnich i dużych firm, w %

Jedynie 13% średnich i dużych firm planuje w 2023 roku podnieść zatrudnienie. To o dwie trzecie mniej niż 
przed rokiem. Odsetek firm planujących zwolnienia wzrósł natomiast do 23%.

Źródło:  Badanie International Business Report dla Grant Thornton
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Pracodawcy w Polsce z obawą spoglądają na 2023 rok. Jak wynika 
z najnowszej edycji naszego badania, w najbliższych 12 miesiącach 
pracodawcy planują raczej redukować niż tworzyć miejsca pracy. 
Jedynie 13% szefów średnich i dużych firm zapowiada, że zwiększy 
zatrudnienie. To zdecydowanie niższy wynik niż przed rokiem, kiedy 
wynosił on 36%. Grono firm, które planują redukcję zatrudnienia wzrósł 
natomiast dwukrotnie – z 12% do 23%. 

Wyniki te sugerują, że choć w 2022 roku sytuacja na polskim rynku 
pracy była wyjątkowo dobra (zatrudnienie utrzymało się na wysokim 
poziomie, a bezrobocie spadało), to rok 2023 może przynieść negatywne 
procesy. Pracodawcy – co pokazywały inne nasze badania (np. „Oferty 
pracy w Polsce” czy „Jak polskie firmy zareagują na kryzys?”) – w 2022 
roku roztaczali nad pracownikami parasol ochronny. Mimo wysokich 
kosztów (transportu, energii czy obsługi długu), utrzymywali wysokie 
zatrudnienie, licząc, że sytuacja się poprawi i zwolnienia nie będą 
konieczne. Presja kosztowa ciążąca na przedsiębiorcach jednak dalej się 
nasila, a spowolnienie gospodarcze pogłębia się, więc część firm może 
tracić optymizm i jednak decydować się na ograniczanie etatów.

https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/12/Oferty-pracy-w-Polsce-listopad-2022.pdf
https://grantthornton.pl/wp-content/uploads/2022/11/Reakcja-na-kryzys-BADANIE-Grant-Thornton.pdf


Rynek pracy przed silnym zakrętem

Wykres 2. Odsetek średnich i dużych firm w Polsce, które planują 
zwiększyć zatrudnienie w najbliższych 12 miesiącach, pomniejszony 
o odsetek tych, które planują zmniejszyć zatrudnienie (w pkt proc.)

Skłonność firm do zwalniania pracowników jest najsilniejsza w 14-letniej historii badania. 
A jeszcze w 2019 i 2021 roku cieszyliśmy się z rekordowego optymizmu badanych pracodawców.

Źródło:  Badanie International Business Report dla Grant Thornton

Choć nasze badanie prowadzimy od 2009 roku i przez ten czas 
polska gospodarka przechodziła co najmniej dwa poważne kryzysy 
gospodarcze (kryzys strefy euro w latach 2010-2012 i pandemia 
covid-19 w 2020 roku), to tak gwałtownego osłabienia nastrojów 
pracodawców jeszcze nie odnotowywaliśmy. Obecny wskaźnik netto 
prognoz zatrudnienia (odsetek firm planujących podnosić 
zatrudnienie minus odsetek planujących je obniżać) wynosi -10 pkt 
proc. i jest zdecydowanie najniższy, odkąd prowadzimy badanie. 
Przypomnijmy, że jeszcze niedawno – trzy lata temu i przed rokiem –
odnotowywaliśmy go na poziomie 24 pkt proc., który był rekordowo 
wysoki. 

Z tej perspektywy wydaje się, że obecny rekordowo niski poziom 
bezrobocia w Polsce (5,1% w październiku 2022 roku według 
zmodyfikowanej niedawno metodologii bezrobocia rejestrowanego) 
wydaje się w przyszłym roku nie do utrzymania. Oznaczałoby to, że 
trwający niemal nieprzerwanie od 2013 roku trend stopniowego 
obniżania się stopy bezrobocia w Polsce (łącznie o około 9 pkt proc. –
z ok. 14% do 5%) zostanie przerwany.

-3 -3 -4

1

1

15

11

9

17 23

24

7

24

-10

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



Choć na razie rekrutacje trzymają się mocno

Wykres 3. Liczba nowych ofert pracy opublikowanych na 50 
największych portalach rekrutacyjnych (w tys.)

Rok 2022 był zaskakująco pozytywny dla rynku pracy w Polsce. Liczba ofert pracy utrzymywała się przez 
wiele miesięcy nawet powyżej ścieżki z 2019 roku, a więc sprzed pandemii.

Źródło:  Badanie „Oferty pracy w Polsce” – Grant Thornton, Element

Pewnym pocieszeniem może być fakt, że polski rynek pracy 
w minionym roku wykazywał zaskakującą moc i nawet jeśli liczba 
miejsc pracy w 2023 roku zacznie się kurczyć, to będzie to spadek 
z bardzo wysokiego poziomu. W ostatnich miesiącach 2022 roku 
zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 6,51 mln osób, 
co jest najwyższym wynikiem w historii (a przynajmniej od 30 lat) i aż 
o około 500 tys. wyższym niż 5 lat temu.

Sam 2022 roku również był imponujący pod względem sytuacji na 
rynku pracy. Według danych zbieranych przez Grant Thornton i firmę 
Element, miesięcznie polscy pracodawcy umieszczali w Internecie 
około 300 tys. nowych ogłoszeń o pracę. Ścieżka, jaką liczba ofert 
pracy podążała w 2022 roku, była tylko nieznacznie niższa niż ta 
z rekordowego pod tym względem roku 2021. Warto dodać, że od kilku 
miesięcy przewyższa też ścieżkę z 2019 roku, a więc sprzed pandemii, 
czyli z czasów, kiedy polska gospodarka szybko się rozwijała i nie 
była jeszcze skrępowana ograniczeniami, z którymi zaczęła się 
mierzyć później: lockdownami, wojną w Ukrainie, szokowym skokiem 
cen energii czy wysokimi stopami procentowymi.
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Wzrosną co najmniej 
jak inflacja

Spadną

Jak w najbliższych 12 miesiącach zmienią się wynagrodzenia w Twojej firmie?

Odpowiedzi liderów średnich i dużych firm w Polsce

Wynagrodzenia



W wynagrodzeniach nadal odważnie

Wykres 4. Jak Pana/Pani zdaniem zmieni się średni poziom 
wynagrodzeń w Pana/Pani firmie w najbliższych 12 miesiącach? 
Odpowiedzi szefów średnich i dużych firm, w %

Pracodawcy częściej niż w poprzednich latach deklarują, że będą podnosić wynagrodzenia. Co prawda, 
podwyżki będą zwykle niższe niż inflacja, ale plany mimo wszystko wyglądają dość optymistycznie.

Źródło:  Badanie International Business Report dla Grant Thornton

Istotnego pogorszenia nastrojów pracodawców nie widać natomiast 
w obszarze wynagrodzeń. Odsetek średnich i dużych firm, które planują 
w ciągu roku podnosić nominalnie płace, wynosi obecnie 72%, wobec 
59% rok temu i 39% dwa lata temu. Co prawda, duża część firm (40%) 
planuje podnosić pensje o mniej niż będzie wynosił wskaźnik inflacji, 
co oznacza, że realnie dochody pracowników będą się obniżać. Jednak 
jednocześnie w porównaniu z poprzednim rokiem wyraźnie zmniejszyła 
się grupa pracodawców, którzy nie planują jakichkolwiek podwyżek płac 
(z 36% do 21%). Grupa firm, która będzie podnosić płace na poziomie 
inflacji lub powyżej niej zmniejszyła się zaś tylko w niewielkim stopniu 
(odpowiednio z 30% do 26% oraz z 8% do 6%).

Wydaje się więc, że zdecydowana większość firm – mimo trudnej 
sytuacji gospodarczej, silnej presji kosztowej oraz planowanej redukcji 
zatrudnienia – będzie próbowała choć w niewielkim stopniu podnosić 
wynagrodzenia pracownikom. Aby nie stracić konkurencyjności 
względem innych pracodawców oraz nie doprowadzić do odpływu 
kluczowych pracowników, firmy będą starały się choćby częściowo 
rekompensować pracownikom straty wynikające z wysokiej inflacji.

5

20

3

53

8
11

6

26

7

45

6
108

30

21

36

0
56

26

40

21

3 4

Wzrosną

silniej niż

inflacja

Wzrosną

równo z

inflacją

Wzrosną

mniej niż

inflacja

Pozostaną

bez zmian

Spadną Trudno

powiedzieć

2019 2020 2021 2022



1,5

3,5

5,5

7,5

9,5

11,5

13,5

15,5

5

15

25

35

45

55

65

75

Podwyżki płac sięgną 15%?

Wykres 5. Odsetek średnich i dużych firm, które planują podwyżki 
płac, pomniejszony o odsetek tych, które planują obniżki (szara linia, 
lewa oś, w pkt proc.) oraz faktyczna dynamika wynagrodzeń 
w sektorze przedsiębiorstw (niebieska linia, prawa oś, r/r, w proc.)

Jeśli pracodawcy zrealizują swoje plany, pracownicy mogą liczyć nawet na kilkunastoprocentowy wzrost 
wynagrodzeń. Istotną część tego wzrostu pochłonie jednak inflacja.

Źródło:  Badanie International Business Report dla Grant Thornton

Publikowany przez nas wskaźnik, obrazujący skłonność firm do 
zwiększania zarobków pracowników, był w ostatnich latach świetnym 
prognostykiem rzeczywistych zmian następujących w gospodarce 
i dobrze korelował z publikowanymi później oficjalnymi danymi 
Głównego Urzędu Statystycznego o wynagrodzeniach w sektorze 
przedsiębiorstw. 

Jeśli podobnie będzie w 2023 roku, możemy spodziewać się utrzymania 
wysokiej, dwucyfrowej dynamiki wynagrodzeń z 2022 roku, a może 
wręcz przebicia tegorocznego poziomu. Jeśli silna korelacja naszego 
wskaźnika się utrzyma, nominalny wzrost płac sięgnie około 15% 
rocznie. Oczywiście, biorąc pod uwagę obecne prognozy, według 
których inflacja w przyszłym roku wyniesie około 13-15%, realny wzrost 
płac będzie jedynie znikomy.

Odsetek firm planujących 
podwyżki płac (lewa oś)

Faktyczny wzrost 
wynagrodzeń (prawa oś)



Oszczędności w etatach, nie w pensjach

Wyniki naszego badania wyraźnie pokazują, że pracodawcy spodziewają 

się pogorszenia koniunktury gospodarczej i chcą na ten scenariusz 

odpowiedzieć m.in. obniżeniem kosztów pracy. Zamierzają jednak robić to 

redukując raczej zatrudnienie niż wynagrodzenia. Prawdopodobnie 

spodziewają się osłabienia popytu na ich produkty i usługi, a więc 

zakładają, że obecne moce produkcyjne są za wysokie w stosunku do 

przyszłych zamówień. Wolą więc obniżyć liczbę miejsc pracy, niż 

ograniczać wzrost wynagrodzeń, tracąc konkurencyjność płacową 

względem innych firm w branży i doprowadzając do odpływu kluczowych 

pracowników. Miejmy tylko nadzieję, że ta redukcja zatrudnienia będzie 

w skali całej gospodarki niewielka oraz jak najmniej drastyczna (np. że 

będzie odbywać się poprzez redukowanie wymiaru etatów czy 

odchodzenie pracowników na emeryturę, a nie poprzez zwalnianie 

pracowników i wzrost bezrobocia). Nieco uspokajający jest też fakt, że 

zatrudnienie w polskiej gospodarce jest obecnie rekordowo wysokie. Nawet 

gdyby bezrobocie wzrosło w sposób drastyczny, tzn. o połowę, byłoby to 

jedynie cofnięciem się polskiego rynku pracy o 3-4 lata, a nie zupełnie 

nową, dramatyczną sytuacją.

NASZYM ZDANIEM

Monika Łosiewicz
Menedżer ds. potencjału ludzkiego

Grant Thornton



O badaniu:

Badanie opisane w niniejszym raporcie prowadzone na zlecenie Grant 
Thornton International w ramach cyklu International Business Report. 
Co roku realizowane jest wśród 10 tys. właścicieli lub członków zarządu 
średnich i dużych przedsiębiorstw na świecie. 

W Polsce od 2020 roku badanie prowadzone jest metodą CATI 
(wywiady telefoniczne) przez firmę Biostat, co roku wśród właściciel 
i członków zarządu 100 średnich i dużych przedsiębiorstw. Ostatnia 
edycja badania prowadzona była w IV kwartale 2022 roku.



Zapraszamy do kontaktu

O nas

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-
doradczych na świecie, obecna w 140 krajach i zatrudniająca ponad 
62 tys. pracowników. 

W Polsce działamy od 29 lat. Zespół 900 pracowników wspiera naszych 
Klientów w takich obszarach jak audyt, doradztwo podatkowe, 
doradztwo transakcyjne czy outsourcing płac i kadr oraz outsourcing 
księgowości.

Jacek Kowalczyk
Dyrektor Marketingu i PR
Relacje Biznesowe
Grant Thornton
T +48 505 024 168
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