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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — listopad 2017 r.
Z listopadowej oferty wydawniczej warto
zwrócić uwagę na „Atlas demograficzny
Polski”, a także na publikacje cykliczne
„Koszty pracy w gospodarce narodowej
w 2016 r.”, „Kapitał ludzki w Polsce
w latach 2012—2016”, „Kultura fizyczna
w latach 2015 i 2016”, „Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie
i współpraca” oraz „Charakterystyka
gospodarstw rolnych w 2016 r.”.
„Atlas demograficzny Polski” jest pierwszym od wielu lat opracowaniem
graficznym GUS przedstawiającym w szerokim zakresie najważniejsze procesy
demograficzne zachodzące w naszym kraju. Opracowanie jest jednocześnie podsumowaniem regionalnych konferencji demograficznych zorganizowanych przez
statystykę publiczną i Rządową Radę Ludnościową, których celem było zaprezentowanie wyzwań i problemów demograficznych polskich regionów. Obserwowane trendy demograficzne stanowią bardzo ważny kontekst realizowanej polityki
spójności Unii Europejskiej (UE).
Publikacja zawiera wykresy i mapy statystyczne przedstawiające stan oraz
zmiany demograficzne kraju w układzie województw, powiatów lub gmin, a także
wybrane dane dla krajów i regionów UE. Procesy demograficzne zaprezentowane
w Atlasie dotyczą lat 1950—2016 i uwzględniają prognozę ludności do 2040 r.
Bardziej szczegółowe dane przedstawiono dla 2016 r. w odniesieniu do 1990 r.
i 2000 r. Opracowanie zawiera również dział obejmujący podstawowe wyniki
spisów powszechnych od 1921 r. Głównym źródłem danych w publikacji są zasoby informacyjne statystyki publicznej, natomiast dla zobrazowania zjawisk
w porównaniach krajów i regionów UE — baza Eurostat.
Atlas wydano w formie tradycyjnej w wersji polsko-angielskiej, dostępny jest
również na stronie internetowej GUS.
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Pierwsza z publikacji cyklicznych „Koszty pracy
w gospodarce narodowej w 2016 r.”, ukazująca się
co 4 lata, zawiera informacje na temat poziomu
i struktury kosztów pracy poniesionych przez pracodawców w 2016 r. na rzecz pozyskania, wykorzystania, utrzymania i doskonalenia zasobów pracy w Polsce. Zakres i metodologia badania, będącego podstawą
wyników, oparte zostały na regulacjach UE. Istotnymi
walorami polskiego badania są spójność metodologiczna z zaleceniami Komisji Europejskiej i porównywalność wyników w skali międzynarodowej.
Opracowanie składa się z uwag metodycznych,
części analitycznej oraz tablic statystycznych. W uwagach metodycznych omówiono koncepcję badania, schemat losowania próby,
uogólniania wyników oraz podstawowe pojęcia stosowane w publikacji. W części analitycznej przedstawiono ogólną charakterystykę kosztów pracy w 2016 r.
oraz zmiany w strukturze i wielkości kosztów pracy w latach 2012—2016 opracowanych na podstawie badań kosztów pracy w 2012 r. i 2016 r., a w latach
2013—2015 w oparciu o szacunek kosztów pracy wykonywany na podstawie
badań bieżących z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń.
Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest również na
stronie internetowej Urzędu. W celu prowadzenia dalszych analiz tablice udostępniono w formacie MS Excel.
Publikacja „Kapitał ludzki w Polsce w latach
2012—2016” stanowi kontynuację opracowań umożliwiających ocenę kapitału ludzkiego w zależności od
potrzeb informacyjnych i dziedziny zainteresowań.
Publikacja jest istotnym źródłem informacji pozwalających na formułowanie programów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Opracowanie o charakterze tabelaryczno-analitycznym zawiera opis koncepcji badania stanu kapitału
ludzkiego, uwagi metodyczne oraz komentarz wzbogacony mapami i wykresami. Podstawowym założeniem
autorów tej publikacji jest dostarczenie Czytelnikom
zestawu wskaźników umożliwiających prowadzenie
samodzielnych badań i analiz w ujęciu lokalnym, regionalnym i krajowym w następujących dziedzinach: demografia, zdrowie, edukacja, rynek pracy, kultura,
nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania
rozwoju kapitału ludzkiego. Dane pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej,
a także ze źródeł pozastatystycznych.
Publikację wydano w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu. Poza tradycyjnymi tablicami zamieszczonymi w publikacji udostępniono również ich odpowiedniki w postaci elektronicznej w pliku
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MS Excel, które często mają poszerzony zakres przedmiotowy i obejmują bardziej
szczegółowe przekroje.
Kolejna publikacja pt. „Kultura fizyczna w latach 2015 i 2016”, opracowywana co 4 lata, stanowi
kontynuację serii „Kultura fizyczna w Polsce” oraz
„Kluby sportowe”. W tym wydaniu Czytelnicy znajdą podstawowe informacje dotyczące różnych aspektów kultury fizycznej, m.in. działalności klubów
i polskich związków sportowych, niektórych organizacji kultury fizycznej zajmujących się sportem powszechnym i wyczynowym, a także zasobów infrastruktury sportowej.
W publikacji scharakteryzowano działalność klubów sportowych w zakresie sekcji, dziedzin i dyscyplin sportowych, osób ćwiczących oraz kadry szkoleniowej. Przedstawiono również informacje o polskich związkach sportowych, dotyczące zawodników mających klasy sportowe
oraz sędziów sportowych, a także o działalności organizacji kultury fizycznej.
Ponadto opisano obiekty sportowe pod względem rodzajów i standardów. Obok
informacji o charakterze ogólnokrajowym wiele miejsca poświęcono prezentacji
zjawisk w ujęciu regionalnym. Obszerny zakres informacji statystycznych
w postaci tablic wzbogacono grafiką w formie wykresów i map. Opracowanie
uzupełniono informacjami o sporcie i rekreacji dzieci i młodzieży, osiągnięciach
polskich zawodników na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy w latach 2015 i 2016, a także zamieszczono imienny wykaz polskich medalistów imprez międzynarodowych w sportach olimpijskich w kategorii wiekowej
„senior”.
Opracowanie wydano w wersji polsko-angielskiej. Dostępne jest również na
stronie internetowej Urzędu.
Publikacja pt. „Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca”
wpisuje się w cykl wydawnictw prezentujących
wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non-profit oraz jego roli w tworzeniu
kapitału społecznego w Polsce. Jest ona odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie problematyką
społeczeństwa obywatelskiego. Dostarcza danych
niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania kapitału społecznego
i rozwoju ekonomii społecznej, a ponadto służy
monitorowaniu sytuacji organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
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Publikacja zawiera wyniki badania stowarzyszeń, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych, a także organizacji samorządu gospodarczego, zawodowego i pracodawców. Składa się z dwóch bloków tematycznych stanowiących
odrębne części opracowania — zarządzanie i współpraca. Część pierwsza została poświęcona problematyce zarządzania zasobami ludzkimi w podmiotach sektora non-profit i zarządzania informacją, ze szczególnym uwzględnieniem: charakterystyki zarządu, motywowania personelu, planowania działań, a także komunikacji z otoczeniem zewnętrznym. Uzupełnia ją zestawienie syntetycznych
wskaźników profesjonalizacji zarządzania. Drugi blok dotyczy współpracy organizacji non-profit z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami oraz
w ramach samego sektora non-profit. Prezentowane są w nim m.in. cele, formy
i bariery współpracy oraz potencjał kooperacyjny poszczególnych zbiorowości
tworzących sektor non-profit, dzięki wskaźnikom odnoszącym się do sieciowego
kapitału społecznego.
Opracowanie wydano w języku polskim. Dostępne jest również na stronie
internetowej Urzędu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, do publikacji dołączono szeroki zestaw tablic wynikowych w formacie MS Excel,
które mogą być wykorzystywane do własnych analiz.
„Charakterystyka
gospodarstw
rolnych
w 2016 r.” stanowi kontynuację serii wydanych po
powszechnych spisach rolnych przeprowadzonych
w latach 2002 i 2010 oraz reprezentacyjnych badaniach struktury gospodarstw rolnych z lat 2005,
2007 i 2013. Opracowanie zawiera wiele cennych
informacji zgromadzonych według rozmaitych kryteriów oraz z wykorzystaniem pełnego zbioru danych spisowych i reprezentacyjnych.
Publikacja składa się z uwag metodycznych, rozdziału analitycznego oraz części tabelarycznej. Na
wstępie omówiono podstawowe zasady, definicje
i pojęcia obowiązujące w badaniach, a także schemat
losowania próby. W uwagach analitycznych przedstawiono charakterystykę gospodarstw rolnych według wybranych kryteriów,
w tym podstawowe dane przedstawiono na tle wyników ostatniego Powszechnego Spisu Rolnego. Część tabelaryczna zawiera szeroki zakres danych liczbowych umożliwiających prowadzanie wieloprzekrojowych analiz, a także taki
dobór kryteriów grupowania gospodarstw rolnych, aby w jak największym stopniu zaspokoić potrzeby informacyjne odbiorców. Charakterystyka gospodarstw
rolnych uwzględnia m.in. cechy użytkowników, strukturę dochodów, grupy
obszarowe użytków rolnych, rodzaj prowadzonej działalności, skalę upraw, natężenie chowu, wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze, zasoby pracy oraz
typy rolnicze i klasy wielkości ekonomicznej. W publikacji przedstawiono kla-
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syfikację polskich gospodarstw rolnych według kryteriów stosowanych przez
Eurostat, co pozwala na porównanie z pozostałymi krajami UE. W aneksie tabelarycznym znaleźć można dane ogólnopolskie oraz w przekroju wojewódzkim.
Opracowanie ukazało się w wersji papierowej i dostępne jest również na stronie internetowej Urzędu. Przedmowę, spis treści i uwagi metodyczne przetłumaczono na język angielski.
W listopadzie br. ukazały się także: „Biuletyn Statystyczny Nr 10/2017”,
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — wrzesień
2017 r.”, „Emerytury i renty w 2016 r.”, „Gospodarka finansowa jednostek
samorządu terytorialnego 2016”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2017 r.”, „Leśnictwo 2017”, „Ochrona
środowiska 2017”, „Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 r.”, „Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r.”, „Produkcja
ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2017 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 11/2017 (678)”.
Oprac. Justyna Gustyn

