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Cel artykułu 
 

Celem artykułu jest określenie głównych determinant płac w powiatach 
województwa podkarpackiego. W artykule przedstawiono również statystyczno-
opisową analizę przestrzennego zróżnicowania oraz dynamikępłac w powiatach 
omawianego województwa. 

Metody 
badawcze 

Prowadzone rozważania oparte zostały o analizy opisowe oraz statystyczno-
ekonometryczne z wykorzystaniem metod umożliwiających modelowanie szeregów 
przekrojowo-czasowych. Za podstawę analiz empirycznych posłużyły roczne dane 
statystyczne gromadzone przez Główny Urząd Statystyczny. Okres analizy obejmuje 
lata 2002-2015, zaś jednostkami statystycznymi są powiaty województwa 
podkarpackiego. Badany okres wynika z dostępności odpowiednich danych 
statystycznych w przekroju lokalnym (powiatowym). Dane zaczerpnięte z GUS 
wykorzystano zarówno do analizy tendencji rozwojowych głównych determinant 
płac, jak i do zilustrowania przestrzennego zróżnicowania i dynamiki płac. 

Wyniki  
i wnioski 

Najwyższy poziom płac, w województwie podkarpackim, notowany był w powiatach 
grodzkich które są centrami lokalnego oraz regionalnego rozwoju gospodarczego. 
Wysokie płace notowane były również w powiatach uprzemysłowionych. Najniższe 
płace występowały w powiatach o charakterze rolniczym. Ponadto  
z przeprowadzonych analiz wynika, że stopa bezrobocia oraz produkcja sprzedana 
przemysłu istotnie statystycznie wpływały na płace w omawianym województwie. 

Article aim 

The purpose of the article is to determine the main determinants of wages in the 
district of the Podkarpackie Voivodeship. The article also presents a statistical and 
descriptive analysis of spatial differentiation and wage dynamics in district of the 
voivodship described. 

Research 
methodology 

The considerations were based on descriptive and statistical-econometric analyzes 
with the use of methods for modelling cross-sectional time series. The statistical data 
collected by the Poland’s Central Statistical Office were used as the basis for 
empirical analyzes. The period of analysis is covering years 2002-2015, and the 
statistical units are district of the Podkarpackie Voivodeship. The studied period 
results from the availability of relevant statistical data in the local (district) section. 
Data taken from the Poland’s Central Statistical Office was used both to analyze the 
development trends of the main determinants of wages and to illustrate the spatial 
differentiation and dynamics of wages. 

Results 
&  

conclusions 

The highest level of wages, in the Podkarpackie voivodship, was recorded in district 
counties, which are local centers and regional centers of economic development. 
High wages were also recorded in industrialized district. The lowest wages occurred 
in agricultural district. In addition, it results from the conducted analyzes that the 
unemployment rate and sold production of industry statistically significantly 
affected wages in the analyzed voivodship. 
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1. Wprowadzenie 
 

Płace w Polsce, począwszy od lat 90. XX w., ulegały znacznym fluktuacjom. 

Zmiany, po stronie popytowej związane z wahaniami podstawowych zmiennych 

makroekonomicznych (PKB czy inwestycji) czy też z przeobrażeniami  

w strukturze produkcji oraz zmiany po stronie podaży, związane ze zmianami na 

rynkach przyczyniały się do zmian po stronie płac. W połowie pierwszej dekady 

XXI w. można było zaobserwować stabilizację oraz widoczne korzystne 

tendencje w relacji popytu i podaży na rynku towarowym i rynku pracy, co 

owocowało wzrostem płac w gospodarce. Światowy kryzys z roku 2008 wywołał 

spowolnienie gospodarcze, co z kolei spowodowało zmianę struktury zatrudnienia 

i tym samym płac. Sytuacja w polskiej gospodarce miała również istotny wpływ 

na lokalne rynki pracy, w tym również na powiatowe rynki  

w województwie podkarpackim. Począwszy od roku 2009 można zaobserwować 

stopniowe poprawienie się sytuacji na rynkach towarowym i rynku pracy, co 

również implikowało wzrost płac na lokalnych rynkach województwa 

podkarpackiego.  

W literaturze przedmiotu istnieje wiele opracowań dotyczących regionalnego 

zróżnicowania płac zarówno dotyczących polskiej gospodarki jak i gospodarek 

Unii Europejskiej. Wśród opracowań dotyczących polskiej gospodarki główny 

nacisk badań kładzie się na skutki transformacji systemowej lat 90. oraz fakt 

wstąpienia Polski w struktury Unii Europejskiej. Za podstawę analiz posłużyły 

koncepcje neoklasyczne oraz modele Nowej Geografii Ekonomicznej. 

Opracowanie Egger i in. [Egger i in. 2005, s. 63-71]poświęcone jest badaniu 

wpływu zmian strukturalnych w gospodarkach Europy Środkowo-Wschodniej na 

regionalne zróżnicowanie płac. Autorzy dochodzą do wniosku, że w części państw 

Europy Środkowo-Wschodniej miało miejsce pogłębienie się regionalnego 

zróżnicowania po stronie płac, wyjątkiem jest m.in. polska gospodarka, gdzie 

według autorów miał miejsce spadek regionalnego zróżnicowania płac. Do 

odmiennych wniosków dochodzą Misiak i in. [Misiak i in. 2011, s. 47-69] czy też 

Rokicki [Rokicki 2007, s. 221-242]. Wskazują oni, iż w Polsce występuje 

regionalne zróżnicowanie płac na poziomie województw. Ponadto owe 

zróżnicowanie jest wyższe na poziomie powiatów niż na poziomie województw 

[Misiak i in. 2011, s.21-22]. Znaczne zróżnicowanie płac na poziomie 

powiatowym potwierdzone zostało w opracowaniu Dykas [Dykas2017  

s. 151-160]. W opracowaniu tym tematem badań było kształtowanie się płac  

w polskich powiatach w latach 2002-2013, w swojej pracy autor dochodzi do 

wniosku iż dużą dyspersją charakteryzują się powiaty na terenie których,  

w wyniku transformacji, występowało bezrobocie strukturalne. 

Głównym celem artykułu jest statystyczna analiza głównych determinant płac 

w powiatach województwa podkarpackiego. W opracowaniu zbadano również 

interakcję pomiędzy płacami, stopą bezrobocia rejestrowanego oraz wydajnością 

pracy na lokalnych rynkach w województwie podkarpackim. Badania 

empiryczneoparte zostały o roczne dane statystyczne gromadzone przez Główny 
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Urząd Statystyczny. Okres analizy obejmuje lata 2002-2015, okres objęty 

badaniami wynika z dostępności odpowiednich danych statystycznych  

w przekroju lokalnym (powiatowym). 

 

 

2. Przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach województwa 

podkarpackiego  
 

Mapa zamieszczona na rysunku 1 przedstawia przestrzenne zróżnicowanie 

przeciętnych płac w powiatach województwa podkarpackiego. Okres analiz 

obejmuje lata 2002-2015. Z mapy tej możemy wyciągnąć następujące wnioski:  

• do grupy powiatów o najniższych wartościach płac w analizowanym okresie 

czasu wchodziły powiaty o charakterze rolniczym tj., strzyżowski (2305,06 

zł), niżański (2327,77 zł), łańcucki (2351,05 zł), krośnieński (2357,59 zł) oraz 

kolbuszowski (2378,21 zł) [por. Tokarski 2013, s. 112-114]; 

• niskie wartości omawianej zmiennej makroekonomicznej zostały odnotowane 

w powiatach: lubaczowskim (2392,64 zł), brzozowskim (2406,07 zł), Krośnie 

(2418,84 zł), rzeszowskim (2441,85 zł) oraz przemyskim (2442,38 zł);  

• w powiatach: przeworskim (2445,63 zł), sanockim (2499,80 zł), ropczycko-

sędziszowskim (2525,22 zł), Tarnobrzegu (2526,47 zł) oraz w powiecie 

jasielskim (2540,65 zł) występowały przeciętne wartości płac; 

• wysokie płace w analizowanym okresie czasu zostały odnotowane  

w powiatach: bieszczadzkim (2545,57 zł), dębickim (2584,70 zł), 

jarosławskim (2610,18 zł), leżajskim (2629,51 zł) oraz w Przemyślu (2664,57 

zł); 

• najwyższe (jak na warunki województwa podkarpackiego) płace 

występowały w powiatach: leskim (2634,81 zł), mieleckim (2642,77 zł), 

tarnobrzeskim (2700,93 zł) oraz stalowowolskim (2710,66 zł). Ponadto do 

grupy o najwyższych płacach w województwie podkarpackim należał 

Rzeszów (3053,50 zł) [por. Adamczyk i in. 2009, s. 87-108]. 

Rysunek 1. Przestrzenne zróżnicowanie płac w powiatach województwa 

podkarpackiego w latach 2002-2015 (zł, ceny stałe 2009) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start,  

dostęp: 10.02.2018 

2305 - 2392 2392 - 2455 2455 - 2545 2545 - 2672 2672 - 3108
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Na mapie – rysunku 2 – zostało zilustrowane średnie tempo wzrostu płac  

w powiatach województwa podkarpackiego. Okres analiz obejmował lata  

2002-2015.  

Z mapy tej możemy wyciągnąć następujące wnioski:  

• najniższe tempo wzrostu płac zostało odnotowane w powiatach: krośnieńskim 

(0,0186), leżajskim (0,0201), przeworskim (0,0209), Tarnobrzegu (0,0226) 

oraz kolbuszowskim (0,0236); 

• niskie wartości przeciętnych stóp wzrostu płac w województwie 

podkarpackim wykazywały powiaty: Krosno (0,0236), sanocki (0,0240), 

jasielski (0,0249), strzyżowski (0,0251) oraz tarnobrzeski (0,0255); 

• powiaty: dębicki (0,0259), łańcucki (0,0261), lubaczowski (0,0265), 

ropczycko-sędziszowski (0,0267) i Przemyśl (0,0267) w analizowanym 

okresie czasu znajdowały się w grupie o przeciętnym tempie wzrostu płac; 

• w badanym przedziale czasu powiatami o wysokiej wartości przeciętnych 

stóp wzrostu płac były: niżański (0,0272), stalowowolski (0,0274), leski 

(0,0274), mielecki (0,0288) oraz brzozowski (0,0291);  

• najwyższy wzrost płac w województwie podkarpackim w analizowanym 

okresie czasu został odnotowany w powiatach: przemyskim (0,0295), 

rzeszowskim (0,0315), bieszczadzkim (0,0319), jarosławskim (0,0325) oraz 

w Rzeszowie (0,0330). 

Rysunek 2. Stopa wzrostu płac w powiatach województwa podkarpackiego 

w latach 2002-2015 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, 

dostęp: 10.02.2018 

0.019 - 0.024 0.024 - 0.026 0.026 - 0.027 0.027 - 0.029 0.029 - 0.033
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Rysunek 3. Dendogram podobieństwa powiatów województwa 

podkarpackiego ze względu na płace  

 

 

* (lata 2002-2015, odległość euklidesowa) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp: 10.02.2018. 

Na podstawie drzewa skupień zobrazowanego na rysunku numer 3 

przedstawiającego podobieństwo powiatów województwa podkarpackiego ze 

względu na płace możemy dojść do następujących wniosków. Największym 

podobieństwem pod względem analizowanej zmiennej charakteryzowały się 

następujące pary powiatów: ropczycko-sędziszowski z Tarnobrzegiem, 

brzozowski z przemyskim, leski z mieleckim, krośnieński z łańcuckim oraz 

bieszczadzki z jarosławskim. Ponadto analiza skupień powiatów województwa 

podkarpackiego ze względu na płace pozwala na wyodrębnienie 4 głównych 

klasterów podobieństwa. Pierwszy klaster zawiera powiaty:leski, mielecki, 

leżajski, tarnobrzeski oraz powiat grodzki Przemyśl.Kolejny klaster tworzą 

powiaty: brzozowski, przemyski oraz rzeszowski. Trzeci klaster zawiera powiaty: 

kolbuszowski, krośnieński, łańcucki oraz lubaczowski. Ostatni klaster tworzą 

powiaty: bieszczadzki, jarosławski, dębicki, jasielski, ropczycko-sędziszowski, 

sanocki, przeworski oraz Tarnobrzeg. 

 

 

3. Determinanty płac w ujęciu teoretycznym 
 

Określając czynniki, któremogą determinować płace posłużyć się można 

następującym rozumowaniem [por. Dykasi in. 2013, s. 243-245; Dykas 2017,  

s. 151-152], będącym zestawianiem modelu płac efektywnościowych Solowa 

(1979) i neoklasycznego modelu wzrostu gospodarczego Solowa (1956) i jego 

uogólnień w postaci dwukapitałowego modelu wzrostuMankiwa, Romera, Weila 

(1992) orazn-kapitałowego modelu Nonnemana, Vanhoudta (1996). 

W przytoczonym modelu płac efektywnościowych Solowa, typowe 

przedsiębiorstwo, dąży do maksymalizacji funkcji zysku opisanej wzorem: 

 

( ) ( )( ) ititititit wLwFLw −=  , ,   (1) 
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przy czym:  

• itw  to płace w i-tym powiecie w okresie t (gdzie i=1,…,25; t=2002,…,2015); 

• itL  to liczba pracujących w i-tym powiecie w okresie t; 

• ( )itw  to tak zwana efektywność typowego pracownika. 

• W modelu płac efektywnościowych zakłada się, iż jest ona rosnącą funkcją 

płac, co można zapisać jako następującą nierówność: 0
dw

d
; 

• ( )( )itit LwF   to funkcja produkcji opisująca zależność między jednostkami 

efektywnej pracy (rozumianej jako iloczyn efektywności typowego 

pracownika ( )itw  i liczby pracujących itL , a produktem. 

Można pokazać, że warunki konieczne maksymalizacji funkcji zysku 

( )itit Lw ,  sprowadzają się do następującego równania: 

( )
( )

1=
it

it

it

it

w

w

dw

wd




.   (2) 

Z zależności (2) wynika, iż warunek konieczny maksymalizacji funkcji zysku 

( )itit Lw , sprowadza się do tego, że elastyczność wysiłku typowego pracownika 

względem płac realnych równa jest jedności. Zatem warunek konieczny będzie 

spełniony wtedy gdy wzrost płac o % będzie pociągał za sobą wzrost 

efektywności o % . 

W kolejnym etapie można przyjąć następującą funkcję efektywności typowego 

pracownika, jako względne odchylenie płac w i-tym powicie od płacy progowej 

itx  (czyli minimalnej płacy, którą akceptuje typowy pracownik), co możemy 

zapisać jako:  

( )


 






 −
=

it

itit
it

x

xw
w ,    (3) 

gdzie ( )1,0 . 

Ponadto można założyć, że płaca progowa itx opisana jest przez następujące 

równanie: 

( ) titit wuax −= 1 ,    (4) 

przy czym ( )1,0a ; itu to stopa bezrobocia w i-tym powiecie w okresie  

t natomiast tw  to średnia płaca w całej gospodarce w okresie t. 
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Z równań (3) oraz (4) wynika, iż (po pierwsze) efektywność typowego 

pracownika jest rosnącą funkcją względnego odchylenia płacy wi-tym powiecie 

od płacy progowej funkcjonującej na tym rynku oraz (po drugie) płaca progowa 

jest rosnącą funkcją przeciętnej płacy w całej gospodarce, zaś malejącą funkcją 

stopy bezrobocia. 

Z równań (2)-(4) otrzymać można następujące równanie: 

( )
1

1
=

−−



titit

it

wuaw

w
, 

stąd otrzymuje się zależność: 

itit u
a

w
 −

−
−

=
11

1~ ,   (5) 

przy czym 
t

it
it

w

w
w =~

 jest płacą względną będącą płacą w i-tym powiecie w roku 

t do średniej płacy w całej gospodarce, którą można aproksymować logarytmem 

naturalnym z płacy w i-tym powiecie. Z równania (5) wynika również, że płaca 

względna jest malejącą funkcją stopy bezrobocia. 

Ponadto założyć można, iż płace w długim horyzoncie czasowym kształtują 

się zgodnie z krańcowym produktem pracy, co wynika z modeli wzrostu 

gospodarczego Solowa (1956), Mankiwa, Romera, Weila (1992) lub Nonnemana, 

Vanhoudta (1996) [Tokarski 2011, s. 199-258]. Stąd przy potęgowej funkcji 

produkcji typu Cobba-Douglasa, logarytm naturalny z płac jest proporcjonalny do 

logarytmu z wydajności pracy. Zatem można dodatkowo założyć, że płace są 

proporcjonalne do wydajności pracy.  

Korzystając z powyższych rozważań równanie (5) można rozszerzyć do 

następującego równania: 

( ) ( )ititit yuw lnln 210 +−=  .  (6) 

Zatem głównymi determinantami płac wynikającymi z analizowanych modeli 

są wydajność pracy oraz stopa bezrobocia. 
 

 

4. Determinanty płac - wyniki analiz empirycznych  
 

Mając na uwadze teoretyczne rozważania dotyczące głównych determinant 

kształtowania się płac oszacowano dla województwa podkarpackiego, na 

poziomie powiatowym, parametry następującego równania: 

( ) ( )ititit yuw lnln 210 +−=  , (7) 

gdzie: 

• 0  to stała bez bezpośredniej interpretacji ekonomicznej; 

• 
1  mierzy siłę wpływu stopy bezrobocia na płace względne w i-tym powiecie 

w roku t; 
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• 
2  mierzy siłę wpływu produkcji sprzedanej na pracującego1 na płace  

w powiecie i w roku t. 

Z równania (7) wynika, że we wszystkich powiatach województwa 

podkarpackiego zakłada się taki sam poziom płac. Założenie to wydaje się być 

zbyt restrykcyjne, z tego względu równanie (7) rozszerzono wprowadzając tzw. 

efekty ustalone (fixedeffect)2. Tym samym równanie (7) zapisano następująco: 

( ) ( )itit

j

jjit yudw lnln 21

25

2

0 +−+= 
=

 , (8) 

gdzie: 

• dj to zmienna zerojedynkowa dla każdego j-tego powiatu niebazowego; 

• 0  to stała bez bezpośredniej interpretacji ekonomicznej dla powiatu 

bazowego; 

• j  pozwala określić o ile różniłaby się płaca w j-tym powiecie niebazowym 

gdyby założyć kształtowanie się pozostałych zmiennych 

makroekonomicznych na takim samym poziomie jak w powiecie bazowym.  

 

Tabela 1 zawiera zestawienie oszacowań parametrów równań (7) oraz (8). 

Tabela 1. Oszacowane parametry równań płac na poziomie powiatów  

w województwie podkarpackim 

Zmienna objaśniająca Równanie (7) Równanie (8) 

Stała 
0,0823 

(0,0000) 

0,9287 

(0,0000) 

ityln  0,0632 

(0,0000) 

0,0672 

(0,0013) 

itu  -0,0484 

(0,087) 

0,0705 

(0,0021) 

Powiat bazowy Rzeszów 

R2 

Skor. R2 

0,54 

0,52 

0,86 

0,86 

F 

(P(F)) 

153,683 

(0,0000) 

W-F 

P(W-F) 

36,9824 

(0,0000) 

Liczba obserwacji 350 375 

Próba 2002-2015 2002-2015 
 

* W nawiasach podano poziom istotności. R2-współczynnik determinacji; skor. R2-skorygowany współczynnik 
determinacji. F oznacza wartość statystki F, W-F to test F-Walda dla oszacowań GLS z efektami ustalonymi.  

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
1 Z uwagi na dostępność danych statystycznych na poziomie powiatowym w opracowaniu 

wydajność pracy zastąpiono produkcją sprzedaną przemysłu na pracującego. 
2 Szerzej na temat procedury uzmiennienia stałej (fixedeffect) np. [Pindyck, Rubinfeld 1991]. 
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Z oszacowań tych płyną następujące wnioski natury ekonomicznej: 

• z oszacowań parametrów równania (7), czyli równania bez efektów 

ustalonych wynika, że gdyby produkcja sprzedana przemysłu na pracującego 

w powiatach omawianego województwa wzrosła o 1%, to spowodowałoby to 

wzrost płac o ok. 0,063%. Natomiast uwzględniając efekty ustalone, równanie 

(8), wzrost produkcji sprzedanej przemysłu na pracującego o 1% powodował 

w latach 2002-2015 wzrost płac względnych o ok. 0,067%; 

• rozważając wzrost stopy bezrobocia okazuje się, że wzrost owej stopy  

o 1 punkt procentowy w równaniu (7) powodował spadek płac względnych  

o ok. 0,048%. Natomiast w oszacowaniach, w których dokonano 

uzmiennienia stałej, wzrost stopy bezrobocia powodował wzrost płac, jest to 

co prawda sprzeczne z teoretycznymi rozważaniami na temat ujemnego 

wpływu stopy bezrobocia na płace. Jednak dodatnia zależność między stopą 

bezrobocia, a płacami w oszacowaniach z efektami ustalonymi może być 

wynikiem specyfiki części powiatów omawianego województwa. W latach 

2002-2015 średnie płace w części powiatów województwa podkarpackiego 

kształtowały się na niższym poziomie niż średnia płaca dla całej gospodarki, 

sięgając przy tym płacy minimalnej, której wzrost w rozważanym okresie 

miał miejsce, niezależnie od wzrostu stopy bezrobocia. Ponadto w powiatach 

na terenie których funkcjonowały PGR-y (bieszczadzki, leski, sanocki, 

krośnieński i jasielski) przy wysokim poziomie bezrobocia, niejednokrotnie 

bezrobocia strukturalnego, płace były determinowane głównie przez sektor 

publiczny, zaś ich związek z produkcją sprzedaną przemysłu na mieszkańca 

był niewielki. 

Ponadtozmienność stóp bezrobocia oraz zmienność produkcji sprzedanej 

przemysłu na pracującegow powiatach województwa podkarpackiego były 

objaśniane w około 52% nie uwzględniając efektów indywidualnych oraz w ok. 

86% przyjmując procedurę uzmienniania stałej. 

 

 

5. Podsumowanie i wnioski 
 

Przeprowadzone w artykule badania potwierdzają hipotezę o tym, iż poziom 

oraz dynamika zmian płac są istotnie zróżnicowane w powiatach województwa 

podkarpackiego. Najwyższy poziom płac notowany był w powiatach grodzkich, 

które pełnią rolę lokalnego (Krosno, Przemyśl, Tarnobrzeg) oraz regionalnego 

(Rzeszów) rozwoju gospodarczego. Ponadto wysoki, jak na warunki 

województwa podkarpackiego, poziom płac notowany był w uprzemysłowionych 

powiatach omawianego województwa. Do tej grupy zaliczyć możemy powiaty: 

stalowowolski, mielecki, dębicki czy sanocki. Najniższe płace występowały  

w powiatach o charakterze rolniczym, tj. krośnieńskim, strzyżowskim, 

kolbuszowskim oraz niżańskim. Z przeprowadzonych badań wynika, iż płace  

o 1% powodował wzrost powiatowych płac w województwie podkarpackim  

o ok. 0,07-0,06%,natomiast wzrost stopy bezrobocia o 1 punkt procentowy 
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powodował spadek płac względnych o ok. 0,5%. Wprowadzenie zaś efektów 

ustalonych zmieniło kierunek oddziaływania stopy bezrobocia na płace  

w powiatach województwa podkarpackiego. Dodatnia zależność między stopą 

bezrobocia, a płacami w oszacowaniach z efektami ustalonymi może być 

wynikiem następującej zależności, otóż w omawianym okresie średnie płace  

w części powiatów województwa podkarpackiego kształtowały się na niższym 

poziomie zbliżonym do poziomu płacy minimalnej, której wzrost miał miejsce 

niezależenie od zmian po stronie stóp bezrobocia.  
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