Załącznik X
Zmiany w stosunku do wcześniejszej wersji zeszytu metodologicznego
Annex X.
Changes in relation to the previous version of the methodological report

Rok
2018
2020

Nr rozdziału w
edycji
wprowadzenia
danej zmiany

Nr rozdziału w
najnowszej edycji

I.2.1.1.

I.2.1.1.

I.2.1.1.

I.2.1.1.

I.2.1.1.

I.2.1.1.

I.2.1.3.

I.2.1.3.

I. 2.1.5
I.2.2.

I.2.1.5
I.2.2.

I.2.4
I.2.4
I.2.4.
I.2.4.

I.2.4
I.2.4
I.2.4.
I.2.4.

III.1.
III.1.4
III.2.1.6.
III.2.1.6.1.

III.1.
III.1.4
III.2.1.6.
III.2.1.6.1.

Opis wprowadzonej zmiany
Pierwsza edycja Zeszytu
Doprecyzowanie zapisów dot. przeciętnej liczby
zatrudnionych - dodanie „co najmniej”
Doprecyzowanie obecnego zakresu
przedmiotowego badania o dwa zapisy: „liczba
pracowników otrzymujących wynagrodzenie
nieprzekraczającego minimalnego
wynagrodzenia” oraz „ osoby, z którymi została

zawarta umowa o praktykę absolwencką”

III.2.1.8.
III.2.1.8.1.
III.2.1.9.

III.2.1.8.

III.2.1.9.

III.2.1.8.

Uszczegółowienie informacji o sposobie
prezentowania danych o liczbie osób pracujących
w głównym miejscu pracy
Wykreślenie „liczbie i koszcie świadczeń z tytułu
wypadków przy pracy”
Doprecyzowanie zapisów dot. kosztów pracy
Uzupełnienie dot. wprowadzenia zmiany,
wynikające z wdrożenia rozporządzenia
ramowego dla statystyki społecznej, tj.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. oraz
jego aktów implementacyjnych.
Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Wykreślenie „a także gmin”
Zaktualizowanie nazwy ministerstwa
Dodanie akapitu o naliczaniu niektórych danych
na podstawie informacji z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych
Zmiana „źródeł” na „rejestrów”
Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Zmiana „(etaty)” na „(w etatach)”
Doprecyzowanie zapisów dot. przeciętnego
zatrudnienia w miesiącu poprzez dodanie „lub
urlop rodzicielski”
Wykreślenie punktu: 2.1.8. Dynamika zatrudnienia
Wykreślenie podpunktu: 2.1.8.1. Średnie tempo
wzrostu zatrudnienia
Aktualizacja numeracji; Zaktualizowanie definicji
osób podejmujących pracę po raz pierwszy
Zmiana „urlopów wychowawczych” na „urlopów
bezpłatnych”

IV.1.
IV.1

IV.1
IV.1

IV.1

IV.1

IV.1

IV.1

IV.1

IV.1

IV. 3.
IV. 4.3.
IV. 4.6.

IV.3.
IV. 4. 3.
IV.4.6.

IV. 4.6.3.
IV. 4.7.1.
IV. 4.8.

IV.4.6.3.
IV.4.7.1.
IV.4.8.

IV. 6.1.

IV.6.1.

IV. 6.3.

IV.6.3.

V.3

V.3

VI.3.1.2

VI. 3.1.2

VI.3.1.5

VI. 3.1.5

VI.3.1.7.1.

VI.3.1.7.1.

VI.3.1.7.2.1.

VI.3.1.7.2.1.

VI. 5

VI.5

VII.1.

VII.1.

VII.8.

VII.8.

VII.9.

VII.9.

VII. 10.1
IX.1.4.

VII.10.1
IX.1.4.

IX.2.1.

IX.2.1.

Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Uszczegółowienie definicji osoby bezrobotnej
zarejestrowanej w urzędzie pracy
Wykreślenie: „(przyznanej przez zagraniczny organ
emerytalny lub rentowy)”
Wykreślenie: „ustalonego przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o
podatku rolnym”
Dodanie zapisu:
- nie złożyły wniosku do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej albo po
złożeniu wniosku o wpis zgłosiły do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
wniosek o zawieszenie wykonywania działalności
gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie
upłynął, albo nie upłynął jeszcze okres do
określonego we wniosku o wpis do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, dnia podjęcia działalności
gospodarczej;
Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Doprecyzowanie zapisu dot. osób w szczególnej
sytuacji na rynku pracy
Zmiana aktu prawnego - aktualizacja
Dodanie „oraz”
Dodanie zapisu - przeciętną stopę bezrobocia w
kraju oraz na obszarze powiatów, na podstawie
której określany jest okres pobierania oraz kwota
wypłacania zasiłków.
Uzupełnienie o definicję stopy długotrwałego
bezrobocia w badaniu bezrobocia
rejestrowanego.
Wykreślono zapis - osób odbywających czynną
służbę wojskową
Uzupełnienie i doprecyzowanie zapisów dot.
wolnych miejsc pracy str.48 – US BDG
Doprecyzowanie zapisów dot. czasu pracy
nauczyciela akademickiego.
Uzupełnienie zapisów związane ze stanem
epidemii (US BDG)
Uzupełnienie zapisów związane ze stanem
epidemii
Uzupełnienie dot. czasu nieprzepracowanego
opłaconego przez zakład pracy związane ze
stanem epidemii (US BDG)
Doprecyzowanie i uzupełnienie zapisów dot.
czasu pracy w badaniu kosztów pracy związane
ze stanem epidemii
Dodanie doprecyzowania („czyli wynagrodzenia
brutto”)
Zaktualizowanie podanych w tablicy wartości
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto
w sektorze przedsiębiorstw
Zaktualizowanie zapisu o wskaźniku dynamiki
wynagrodzenia realnego
Aktualizacja danych z Z-12 za 2018 r.
Wykreślenie słowa przemysłowe, dodanie
(drgania mechaniczne)
Dodanie (drgania mechaniczne)

IX.3a).

IX.3a).

IX.3.1.

IX.3.1.

IX.3.1.4. - IX.3.1.6.
IX.3.1.10., IX.3.1.13. IX.3.1.16.
IX.4.
IX.5.

IX.3.1.4. - IX.3.1.6.
IX.3.1.10., IX.3.1.13. IX.3.1.16.

IX.6.3.4.
IX.7.

IX.5.3.4.
IX.6.

IX.4.

IX.8.
XI.
Załącznik 1
Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 1

Załącznik 3
Załącznik 4

XI.

Wykreślenie słowa przemysłowe, dodanie
(drgania mechaniczne)
Dodanie informacji „(nawet jeśli zastosowano
środki ochrony indywidualnej)”
Wykreślenie słowa przemysłowe
Zmiana aktu prawnego (na rozp. z dn. 9.01.2020)
Wykreślenie punktu 4. Osobozagrożenia
Wykreślenie informacji (tabeli) o
osobozagrożeniach
Zmiana aktu prawnego
Zmiana aktu prawnego, wykreślenie akapitu
dodatki pieniężne
Wykreślenie punktu 8. Odszkodowania z tytułu
wypadków przy pracy i chorób zawodowych
Rozdział w całości przeredagowany w stosunku
do pierwotnego - zweryfikowany przez US Poznań.
Dopisanie daty obowiązującego stanu prawnego
przedstawionych komunikatów i obwieszczeń
Prezesa GUS
Zaktualizowanie zapisów w kolumnie Cel dla
wierszy:
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez
wypłat nagród z zysku w sektorze przedsiębiorstw
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w
kwartale,
- Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w
sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z
zysku w kwartale/
Zmiana nazwy w pozycji z kolumny
Wielkość/Wskaźnik z „Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w województwach bez wypłat z
zysku lub nadwyżki bilansowej w spółdzielniach, z
uwzględnieniem sfery budżetowej, bez
dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty
Polskiej Spółki Akcyjnej i Telekomunikacja Polska
- Spółka Akcyjna w I i III kwartale roku” na
„Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w
gospodarce narodowej w województwach w
roku”, w tym samym wierszu w kolumnie Termin
udostępnienia z „do 31 maja oraz do 30 listopada”
na „do końca IV kwartału każdego roku”.
Dopisanie „na jednego zatrudnionego” w
kolumnie Cel w wierszu „Przeciętne
wynagrodzenie miesięczne w gospodarce
narodowej, pomniejszone o potrącone od
ubezpieczonych składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe oraz chorobowe w roku
poprzednim i w II półroczu roku poprzedniego”
Zmiana aktu prawnego i aktualizacja linku
Aktualizacja (wykreślenie roku 2018 i badań
modułowych – zastąpione linkiem do ich wykazu,
uogólnienie)

