ZAŁĄCZNIK 1
PODSTAWOWE
WIELKOŚCI I WSKAŹNIKI Z ZAKRESU RYNKU PRACY I
WYNAGRODZEŃ UKAZUJĄCE SIĘ W KOMUNIKATACH PREZESA GUS
Stosownie do postanowień ustawy o statystyce publicznej, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest
zobowiązany do ogłaszania podstawowych wielkości i wskaźników.
Wielkości i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą opracowane w oparciu o
zgromadzone w wyniku badań dane statystyczne, publikowane są w „Biuletynie Statystycznym", który jest
wydawany 16 lub 17 dnia roboczego po każdym miesiącu sprawozdawczym.
Ponadto Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych przepisów jest zobowiązany do
ogłaszania wielkości i wskaźników, które publikowane są w formie obwieszczeń lub komunikatów Prezesa
GUS w „Monitorze Polskim" lub Dzienniku Urzędowym GUS.
Podstawowe wielkości i wskaźniki:
http://stat.gov.pl/metainformacje/opis-wskaznikow-gus/wielkosci-i-wskazniki-oglaszane-gus/

Wskaźnik/ Wielkość

Termin
udostępnienia

Uwagi

1) ogłaszane co miesiąc

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw

Obwieszczenie
w terminie: około
15 dni po każdym
miesiącu.

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie bez wypłat
nagród z zysku w sektorze
przedsiębiorstw

Komunikat
w terminie: około
15 dni po każdym
miesiącu

Służy m.in. do określenia kwoty dziennego
świadczenia
pieniężnego
przysługującego
żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe,
rekompensującego utracone wynagrodzenie ze
stosunku pracy lub stosunku służbowego albo
dochód z prowadzonej działalności gospodarczej,
które mógłby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń
wojskowych; wysokość wynagrodzenia za grudzień
służy do celów określonych w ustawie – Prawo
pocztowe.
Służy m.in. do określenia kwoty środków pieniężnych
na rachunkach oszczędnościowych wolnych od
zajęcia
na
podstawie
sądowego
lub
administracyjnego tytułu wykonawczego oraz do
określenia
kwoty
wypłaty
z
rachunku
oszczędnościowego zmarłego posiadacza osobie
wskazanej w umowie.

2) ogłaszane co kwartał
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw, włącznie
z wypłatami z zysku,
w kwartale

Obwieszczenie
w terminie: około
15 dni po każdym
kwartale

Służy do określenia dolnej granicy podstawy
wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób
spełniających warunki do objęcia ubezpieczeniem
społecznym lub ubezpieczeniem społecznym
rolników, które są osobami prowadzącymi
działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi.

Wskaźnik/ Wielkość
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłat
nagród z zysku
w kwartale
Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne brutto
w gospodarce narodowej
w kwartale

Termin
udostępnienia
Obwieszczenie
w terminie: około
15 dni po każdym
kwartale

Uwagi

Służy określeniu wysokości kredytu lub udzielonej
przez bank pożyczki studenckiej.

Komunikat w terminie
do 7 roboczego dnia Służy celom określonym w ustawie o emeryturach
drugiego miesiąca po i rentach z FUS.
kwartale

3) ogłaszane co pół roku
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

Obwieszczenie
w terminie: do
31 maja oraz
do 30 listopada

Służy celom określonym w ustawie o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

4) ogłaszane raz w roku
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw
w poprzednim roku

Obwieszczenie
w terminie: około
15 stycznia

Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w sektorze
przedsiębiorstw bez wypłaty
nagród z zysku
w roku poprzednim

Obwieszczenie
w terminie: około
15 stycznia

Przeciętne wynagrodzenie
miesięczne w gospodarce
narodowej
w poprzednim roku
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
Kwota bazowa
Realny wzrost przeciętnego
wynagrodzenia
w poprzednim roku

Stanowi jedno z kryteriów uznania odpłatnej
działalności pożytku publicznego
organizacji
pozarządowych oraz pomiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i wolontariacie za działalność
gospodarczą.
Służy do określenia przez ministra właściwego do
spraw zdrowia wynagrodzenia przysługującego
członkom Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół
Pielęgniarek i Położnych, a także do ustalenia
wysokości opłaty za wpis do Centralnego Rejestru
Pielęgniarek i Położnych.

Komunikat
w terminie do
7 roboczego dnia
lutego

Służy celom określonym w ustawie o emeryturach
i rentach z FUS.

Obwieszczenie
w terminie
do 20 lutego

Służy do ustalania odpisu podstawowego na fundusz
świadczeń socjalnych w zakładach pracy.

Komunikat
w terminie do
7 roboczego dnia
lutego
Komunikat
w terminie do
7 roboczego dnia
lutego

Służy celom określonym w ustawie o emeryturach
i rentach z FUS.
Służy celom określonym w ustawie o emeryturach
i rentach z FUS.

Wskaźnik/ Wielkość
Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie, bez wypłat
z zysku, w IV kwartale
poprzedniego roku
Przeciętna stopa bezrobocia
w kraju oraz na obszarze
powiatów według stanu na
dzień 30 czerwca danego roku

Termin
udostępnienia

Uwagi

Komunikat
w terminie do
7 roboczego dnia
lutego

Służy do ustalenia górnej granicy pomocy finansowej
udzielanej ze środków publicznych grupom
producentów rolnych wpisanych do rejestru grup do
dnia 30 kwietnia 2004 r.

Obwieszczenie
w terminie do
30 września

Służy do ustalania długości okresu pobierania
zasiłków przez bezrobotnych na obszarze działania
powiatowych urzędów pracy.

