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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 

 

Wydawnictwa GUS — luty 2018 r. 

 
 Z lutowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę 

na Badania przedsiębiorstw niefinansowych. 

Zeszyt metodologiczny oraz publikację cykliczną 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w paź-

dzierniku 2016 r. 

 

 W Zeszycie metodologicznym, zaopiniowanym 

przez Komisję Metodologiczną GUS, przedstawiono 

informacje o źródłach danych wykorzystywanych 

w kwartalnych i rocznych badaniach przedsiębiorstw 

niefinansowych, a także o wynikach opracowywanych 

na podstawie tych badań i formach ich prezentacji. 

Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób wykorzystujących wyniki badań 

przedsiębiorstw niefinansowych. Jest pomocna zwłaszcza w ich analizie i interpre-

tacji.  

 W kolejnych rozdziałach Zeszytu... przedstawiono m.in. historię badań przed-

siębiorstw niefinansowych prowadzonych przez GUS, główny ich cel, zakres 

przedmiotowy i podmiotowy, metodę oraz podstawowe zasady organizacji ba-

dań i sposoby publikacji wyników. Opisane badania prowadzi Departament 

Przedsiębiorstw, który odpowiada za metodologię oraz opracowanie, analizę 

i prezentację wyników. Zgromadzone dane są podstawą badań uwzględniają-

cych potrzeby użytkowników, w tym związane z wymogami wynikającymi z roz-

porządzeń Unii Europejskiej. 

 Zeszyt dostępny jest na stronie GUS w polskiej wersji językowej.  
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 Struktura wynagrodzeń według zawodów 
w październiku 2016 r., ukazująca się co dwa 
lata, zawiera informacje umożliwiające obser-
wację kształtowania się miesięcznych i godzi-
nowych wynagrodzeń brutto w Polsce oraz ich 
struktury według cech demograficznych i zawo-
dowych.  
 Publikacja składa się z czterech części. 
W pierwszej dokonano ogólnej charakterystyki 
wyników badania, uwzględniającej m.in. analizę 
struktury zatrudnienia oraz zróżnicowanie prze-
ciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto. 
Wyniki badania struktury wynagrodzeń, jako 
jedyne źródło, umożliwiają także opracowanie 
rozkładów według wysokości wynagrodzenia 

oraz podstawowych mierników zróżnicowania płac. Istotnym elementem bada-
nia jest możliwość zaprezentowania poziomu i struktury wynagrodzeń według 
grup zawodowych. Materiał analityczny wzbogacono wykresami i tablicami. 
Druga część zawiera uwagi metodyczne do badania, którego istotnym elemen-
tem są grupy zawodów różnicujące w sposób zasadniczy wynagrodzenia. Są 
one niezbędne do pełnej oceny struktury kwalifikacyjnej kadr. W kolejnej czę-
ści Czytelnicy znajdą słownik podstawowych terminów używanych w publikacji. 
Wyniki badania zamieszczono również w części tabelarycznej, która dostarcza 
informacji o strukturze i wielkości miesięcznych wynagrodzeń brutto według 
płci: wieku, wykształcenia, stażu pracy, wykonywanego zawodu oraz cech 
charakteryzujących zakłady pracy (rodzaj działalności, sektor własności i wiel-
kość zakładu). Dane w tej części ujęto w skali ogólnokrajowej oraz w układzie 
województw.  
 Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej. Dostępna jest również na 
stronie GUS. Dołączono do niej zestaw tablic w formacie MS Excel, które mogą 
być wykorzystywane do dalszych analiz. 
 
 W lutym br. roku ukazały się także: „Biuletyn Statystyczny” (nr 1/2018), 
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — grudzień 
2017 r., Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2016 r., Działalność 
przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2016 roku, Informacja 
o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2018 r., Koniunktura 
w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 (luty 2018), Pro-
dukcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2018 roku, Rocznik 
Statystyczny Pracy 2017, Rocznik Statystyczny Przemysłu 2017, Użytkowanie 
gruntów i powierzchnia zasiewów w 2017 roku, Zmiany strukturalne grup pod-
miotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2017 rok oraz „Wiadomo-
ści Statystyczne” (nr 2/2018 (681). 
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