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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — maj 2017 r.
Z majowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na folder „Jakość
życia osób starszych w Polsce” oraz publikacje cykliczne „Osoby młode na
rynku pracy w 2016 r.” i „Transport drogowy w Polsce w latach 2014
i 2015”.
Folder zawiera informacje pochodzące z wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw
domowych „Badanie spójności społecznej”, przeprowadzonego w I połowie 2015 r. Szczegółowe
wyniki tego badania znajdują się w publikacji „Jakość życia w Polsce w 2015 r. Wyniki Badania
spójności społecznej”.
W folderze przedstawiono wskaźniki zarówno
opisujące obiektywnie warunki życia, jak i subiektywnie dotyczące stanów emocjonalnych, systemu
wartości czy stylów życia osób w wieku 65 i więcej lat. Czytelnicy znajdą w nim
informacje dotyczące m.in.: sytuacji materialnej, stanu zdrowia, znajomości
języków obcych, czytelnictwa, korzystania z komputera i Internetu, spędzania
czasu wolnego, spożywania alkoholu i palenia tytoniu, aktywności w społeczności lokalnej, kontaktach społecznych, zaangażowania w działalność organizacji,
zaufania do ludzi i instytucji, systemu wartości, życia religijnego oraz odczuwanego dobrobytu. Dane te zestawiono z informacjami obejmującymi populację
osób mających ukończone 16 lat.
Folder ukazał się w polskiej wersji językowej, dostępny jest także na stronie
GUS.
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Publikacja „Osoby młode na rynku pracy
w 2016 r.” została opracowana na podstawie
uogólnionych wyników modułu w BAEL (Badanie
Aktywności Ekonomicznej Ludności). Poprzedni
moduł „Wejście ludzi młodych na rynek pracy”
zrealizowano w 2009 r.
Publikacja zawiera część analityczną i aneks tabelaryczny. W sześciu rozdziałach przedstawiono
informacje na temat sytuacji na rynku pracy osób
w wieku 15—34 lata, w szczególności w zakresie:
posiadania doświadczeń zawodowych zdobytych
w okresie nauki, podejmowania dalszej edukacji,
przyczyn przerwania i niekontynuowania edukacji,
metod znalezienia obecnej pracy, gotowości do
długich dojazdów w celu podjęcia pracy oraz skłonności do zmiany miejsca
zamieszkania w celu znalezienia pracy.
Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu. Tablice udostępniono w formacie MS Excel w celu prowadzenia dalszych analiz.
Publikacja „Transport drogowy w Polsce w latach 2014 i 2015” to już czwarta edycja opracowania wydawanego co dwa lata. Opracowanie ma na
celu zachęcenie Czytelników do pogłębionej analizy tego ważnego działu gospodarki. Może to przyczynić się także do przyszłego kształtu polityki
transportowej.
Dane przedstawiono w postaci tablic i wykresów, poprzedzonych uwagami metodycznymi oraz
komentarzem. Cześć metodyczna obejmuje informacje ogólne o badaniu (w tym wyjaśnienie definicji pojęć, niezbędnych do właściwej interpretacji
wyników). W komentarzu zamieszczono syntetyczną analizę wyników badań statystycznych transportu, uzupełnioną danymi pochodzącymi ze źródeł administracyjnych.
Część tabelaryczna natomiast dostarcza informacji o wynikach ekonomicznych podmiotów prowadzących działalność związaną z zapewnieniem transportu drogowego pasażerskiego (zbiorowego) i towarowego, o drogach publicznych, pojazdach samochodowych i ciągnikach, ruchu pojazdów na drogach,
przewozach (ładunków i pasażerów), o zużyciu paliw i wpływie transportu drogowego na środowisko oraz o wypadkach drogowych. Dane przedstawiono
w skali kraju oraz w układzie wojewódzkim. Opracowanie wzbogacono również
informacjami o transporcie drogowym w krajach Unii Europejskiej, pochodzącymi z Eurostatu.
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Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest na stronie
internetowej Urzędu. Wszystkie tablice dostępne są także w wersji elektronicznej — w formacie MS Excel.
W maju br. ukazały się: „Biuletyn Statystyczny Nr 4/2017”, „Ceny robót
budowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Marzec 2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2017 r.”,
„Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
(stan w dniu 31.12.2016 r.)”, „Polska w liczbach 2017” (folder), „Produkcja
upraw rolnych i ogrodniczych w 2016 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2017 r.”, „Skup i ceny produktów rolnych
w 2016 r.”, „Turystyczna baza noclegowa w Polsce w 2016 r.”, „Użytkowanie
gruntów i powierzchnia zasiewów w 2016 r.”, „Warunki pracy w 2016 r.”,
„Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I—XII 2016”, „Zmiany
strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski w 2016 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne”
nr 5/2017 (672).
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