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Wydawnictwa GUS — luty 2016 r. 

 

 Z lutowej oferty wydawniczej GUS warto 
zwrócić uwagę na publikację wydawaną co dwa 
lata — „Struktura wynagrodzeń według zawo-
dów w październiku 2014 r.”. Zawiera ona in-
formacje umożliwiające obserwację poziomu mie- 
sięcznych wynagrodzeń brutto w Polsce oraz ich 
struktury według cech demograficznych i zawo-
dowych. Opracowanie przygotowano w Departa-
mencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy 
GUS przy współudziale Centrum Informatyki 
Statystycznej (Zakład w Radomiu), Urzędu Staty-
stycznego w Bydgoszczy, Departamentu Metodo-
logii, Standardów i Rejestrów oraz Departamentu 
Programowania i Koordynacji Badań GUS. 

 Publikacja składa się z uwag metodycznych do badania, którego istotnym 
elementem są grupy zawodów, różnicujące w sposób zasadniczy wynagrodze-
nia, a także niezbędne do pełnej oceny struktury kwalifikacyjnej kadr. W ko-
mentarzu analitycznym dokonano ogólnej charakterystyki wyników badania, 
uwzględniającej m.in. analizę struktury zatrudnienia oraz zróżnicowanie prze-
ciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto. Materiał analityczny wzbogacono 
wykresami i tablicami. Wyniki badania zestawiono również w części tabela-
rycznej, która dostarcza informacji o strukturze i poziomie miesięcznych wy-
nagrodzeń brutto według płci, wieku, wykształcenia, stażu pracy, wykonywa-
nego zawodu oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (rodzaj działalności, 
sektor własności i wielkość zakładu). Dane w części tabelarycznej ujęto 
w skali ogólnokrajowej oraz w układzie województw. 
 Publikację wydano w wersji polsko-angielskiej, dostępna również na płycie 
CD oraz na stronie internetowej Urzędu. Wszystkie tablice udostępniono także 
w formacie MS Excel. 

 
 W lutym br. ukazały się również: „Biuletyn Statystyczny Nr 1/2016”, 
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — gru-
dzień 2015 r.”, „Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 
9 osób w 2014 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
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w styczniu 2016 r.”, „Metodologia oszacowania międzynarodowego han-
dlu usługami według cech przedsiębiorstwa (STEC)”, „Produkcja waż-
niejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2016 r.”, „Rocznik Staty-
styczny Przemysłu 2015”, „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospo-
darki narodowej w rejestrze REGON, 2015 r.” oraz „Wiadomości Staty-
styczne Nr 2 — luty 2016”. 
 

Oprac. Justyna Gustyn 
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