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Wydawnictwa GUS — sierpień 2017 r. 
 
 

 Z sierpniowej oferty wydawniczej GUS warto 
zwrócić uwagę na publikację ukazującą się cy-
klicznie (co 3–4 lata) pt. „Uczestnictwo w sporcie 
i rekreacji ruchowej w 2016 r.”. Przedstawiono 
w niej wyniki badania ankietowego zrealizowanego 
przez GUS w październiku 2016 r. na próbie go-
spodarstw domowych biorących udział w badaniu 
budżetów. Ostatnia edycja tego ankietowania ukie-
runkowana była m.in. na poznanie preferowanych 
sposobów spędzania czasu przeznaczonego na 
sport i rekreację ruchową, ocenę stopnia zaanga-
żowania w aktywność fizyczną, oszacowanie wy-
datków przeznaczanych na cele sportowe oraz usta-
lenie poziomu wyposażenia w sprzęt sportowy.  

 Publikacja jest opracowaniem o charakterze tabelaryczno-analitycznym uzu-
pełnionym o opis kwestii metodologicznych, uwzgledniającym m.in. metodę, 
sposoby uogólniania wyników oraz objaśnienie podstawowych definicji i pojęć 
stosowanych w badaniu.  
 Komentarz analityczny zawiera charakterystykę gospodarstw domowych, 
w której uwzględniono cechy społeczno-demograficzne ich członków: wiek, 
płeć, stan cywilny, wykształcenie, dochód, źródło utrzymania czy miejsce za-
mieszkania. Uzyskane wyniki natomiast umożliwiają analizę postaw i umiejęt-
ności członków gospodarstw domowych związanych ze sportem i rekreacją ru-
chową, określenie motywów i barier uczestnictwa w zajęciach sportowych bądź 
rekreacyjnych. Podobnie jak poprzednio, w obecnym wydaniu zawarto informa-
cje o udziale osób niepełnosprawnych w tego rodzaju zajęciach. Analiza wy-
ników stanowi istotny element kompleksowej oceny uczestnictwa ludności  
w sporcie i rekreacji ruchowej, a stopień tego uczestnictwa może być interesują-
cym wskaźnikiem poziomu życia społeczeństwa oraz zmian, jakie zaszły w tej 
dziedzinie w ostatnich latach. 
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 Opracowanie zawiera zestaw tablic statystycznych, charakteryzujących zaan-
gażowanie członków gospodarstw domowych w aktywność sportową lub rekre-
ację ruchową według niektórych cech społeczno-demograficznych.  
 Publikacja ukazała się w polskiej wersji językowej (dodatkowo przedmowa 
i spis treści w języku angielskim), dostępna jest również na stronie internetowej 
GUS.  
 
 W sierpniu br. ukazały się także: „Biuletyn Statystyczny Nr 7/2017”, „Ceny 
robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — czerwiec 2017 r.”, 
„Ceny w gospodarce narodowej w 2016 roku”, „Handel zagraniczny. I— 
—XII 2016 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lip-
cu 2017 r.”, „Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2016 r.”, „Produk-
cja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2017 roku”, „Rachunki 
narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 
2012—2015”, „Regiony Polski 2017”, „Transport — wyniki działalności 
w 2016 r.”, „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON, I półrocze 2017 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne 
nr 8/2017 (675)”. 
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