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Wydawnictwa GUS — listopad 2016 r. 

 Z listopadowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację 
okolicznościową „Polska w OECD 1996—2016” oraz opracowanie jednorazo-
we „W drodze do spójności. Polskie regiony 2007—2013”. 

Pierwsza z nich to pozycja wydana z okazji 
20. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Jej głównym celem jest pokazanie przemian
w okresie naszego członkostwa w OECD. Jubi-
leusz jest dobrą okazją do przypomnienia waż-
nych wydarzeń z historii Polski, jak i samej
Organizacji. Zainspirował także statystyków do
analizy zmian sytuacji społecznej i gospodar-
czej w naszym kraju na tle państw członkow-
skich. Takich informacji dostarcza właśnie
wspomniana publikacja.

Wydawnictwo składa się z dwóch części. 
W pierwszej, przygotowanej we współpracy 

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Rozwoju, przedsta-
wiono tło historyczne oraz strukturę organizacyjną OECD. Zawiera ona m.in.: 
kalendarium najważniejszych wydarzeń, główne zasady funkcjonowania Organi-
zacji, aktualne wyzwania oraz ramy planowanych aktywności. W drugiej części 
wyodrębniono dwa obszary. Pierwszy skupia się na zagadnieniach społecznych, 
w którym wykorzystano zmienne tworzące wskaźnik poprawy jakości życia 
(Better Life Index). Znajdują się w nim również dane o: sytuacji demograficznej, 
edukacji, ochronie zdrowia, rynku pracy oraz środowisku naturalnym. Drugi ob-
szar obejmuje uwarunkowania makroekonomiczne, odnoszące się do sfery pro-
dukcji i usług, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki cyfrowej oraz wymia-
ny międzynarodowej. Opis analityczny wzbogacono elementami graficznymi oraz 
przekrojowym zbiorem informacji w formie rankingów, obrazujących sytuację 
społeczno-gospodarczą krajów OECD. 
 Publikacja wydana w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest również na stro-
nie internetowej GUS. 
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„W drodze do spójności. Polskie regiony 
2007—2013” to bogato ilustrowane opracowa- 
nie przedstawiające statystyczne podsumowanie 
przemian w Polsce i krajach Unii Europejskiej 
(UE) w okresie programowania polityki spójności 
w latach 2007—2013. Jego głównym celem jest 
porównanie międzyregionalne zjawisk społecz-
nych i gospodarczych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem sytuacji w Polsce w układzie regionów 
NUTS 2. W publikacji uwzględniono aspekty 
społeczno-ekonomiczne i środowiskowe związa-
ne bezpośrednio z celami polityki spójności go-
spodarczej, społecznej i terytorialnej, zawartymi 
w Narodowych Strategicznych Ramach Odnie-
sienia 2007—2013 oraz w Strategii na rzecz inte-
ligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyja-
jącego włączeniu społecznemu — Europa 2020.  

 Publikacja składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich to tło poszcze-
gólnych wymiarów polityki spójności. Zawarto w nim podstawowe informacje  
o sytuacji demograficznej jako czynniku warunkującym aktywność zawodową  
i społeczną. Kolejnym tematem jest infrastruktura transportowa zapewniająca 
mobilność mieszkańców oraz umożliwiająca rozwój handlu, przemysłu i usług. 
Uwzględniono tu również aspekty środowiskowe, mające istotne znaczenie za-
równo dla jakości życia społeczeństwa, jak i stymulowania wzrostu gospodar-
czego, opartego na nowoczesnych technologiach. 
 Rozdział drugi zawiera wprowadzenie do spójności gospodarczej, rozumianej 
jako zmniejszenie zróżnicowań w rozwoju między krajami i regionami UE. Cha-
rakterystyka sytuacji gospodarczej opiera się na badaniu trzech głównych dzie-
dzin dotyczących ogólnej sytuacji makroekonomicznej, zmian strukturalnych 
zachodzących w gospodarce oraz konkurencyjności gospodarki i przedsię-
biorstw. 
 W rozdziale trzecim omówiono istotę spójności społecznej, która powinna 
zmierzać do równomiernej poprawy warunków życia, wzrostu jakości kapitału 
ludzkiego oraz integracji społecznej. W rozdziale tym przedstawiono sytuację na 
rynku pracy oraz informacje o warunkach życia ludności i kapitale ludzkim. 
 Ostatni rozdział zawiera krótkie wprowadzenie do tematyki spójności teryto-
rialnej. Zwrócono w nim uwagę na brak przejrzystych kryteriów oceny spójności 
terytorialnej oraz jej wieloaspektowość. Analizy zjawisk dokonano według typo-
logii Eurostatu dla obszarów miejsko-wiejskich (podregiony przeważająco miej-
skie, pośrednie oraz przeważająco wiejskie), a jej wyniki powiązano z zagadnie-
niami poruszanymi we wcześniejszych rozdziałach.  
 Publikacja wydana po polsku, dostępna jest również na stronie internetowej 
Urzędu.  
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 W listopadzie br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności Pol-
ski w latach 2013—2015”, „Biuletyn Statystyczny Nr 10/2016”, „Ceny robót 
budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — wrzesień 2016 r.”, 
„Emerytury i renty w 2015 r.”, „Gospodarka finansowa jednostek samorzą-
du terytorialnego 2015”, „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2014 
i 2015”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 
2016 r.”, „Jakość życia w Polsce. Edycja 2016”, „Polski rynek ubezpieczenio-
wy 2015”, „Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r.”, „Produkcja 
i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r.”, „Produkcja ważniej-
szych wyrobów przemysłowych w październiku 2016 r.”, „Rocznik Demogra-
ficzny 2016”, „Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce 
i Polaków za granicą w 2015 r.”, „Ludność. Stan i struktura oraz ruch natu-
ralny w przekroju terytorialnym (stanu w dniu 30.06.2016 r.)”, „Szkoły wyż-
sze i ich finanse w 2015 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 11 (666)”. 
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