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Wydawnictwa GUS — maj 2018 r. 

 
 Z majowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację jednora-
zową Atlas statystyczny województwa mazowieckiego, a także opracowa- 
nia cykliczne Obszary wiejskie w Polsce w 2016 r. oraz Kształcenie doro-
słych 2016. 
 

 Atlas statystyczny województwa 
mazowieckiego wydano z okazji ju-
bileuszu 100-lecia Głównego Urzędu 
Statystycznego. W atrakcyjnej formie 
graficznej przedstawia on zróżnicowa-
nie przestrzenne zjawisk społecznych  
i gospodarczych woj. mazowieckiego 
— jednego z najbardziej różnorod-
nych wewnętrznie województw w Pol-
sce.  
 Za pomocą kartogramów i karto-
diagramów oraz wykresów przedsta-

wiono tematy związane z: kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz 
środowiskiem, a także niektóre informacje o regionach Unii Europejskiej (UE). 
Poglądowy charakter publikacji umożliwia obserwację zróżnicowania regional-
nego, stanowiącego największe wyzwanie polityki spójności UE. Dane dotyczą 
roku 2016, a w zakresie rachunków regionalnych — 2015. W celu zilustrowania 
zmian wybrane tematy ujęto w retrospekcji od 2000 r., a także uwzględniono 
prognozę ludności do 2040 r. Głównym źródłem danych są zasoby informacyjne 
statystyki publicznej. Zjawiska w porównaniach regionów UE zobrazowano na 
podstawie danych Eurostatu; ponadto wykorzystano zbiory ministerstw, urzędów 
oraz agencji centralnych i in. 
 Atlas wydano w wersji polsko-angielskiej; dostępny jest także na stronie inter-
netowej GUS. 
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 Ukazująca się co dwa lata publikacja Obszary 
wiejskie w Polsce w 2016 r. zawiera kompleksową 
charakterystykę obecnego stanu i przemian zacho-
dzących na obszarach wiejskich w latach 2006  
i 2016. Opracowanie, będące obszerną analizą zja-
wisk społeczno-gospodarczych oraz środowiskowych 
na tych terenach, ukazuje duże ich zróżnicowanie. 
Dynamikę zmian przedstawiono w odniesieniu do 
sytuacji w miastach. Materiał statystyczny wzboga-
cono ilustracjami graficznymi. 
 Obszary wiejskie zostały opisane w zakresie: cech 
demograficznych i społecznych, aktywności ekono-

micznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury technicznej i spo-
łecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produk-
cyjnych rolnictwa, środowiska naturalnego oraz źródeł finansowania. Ukazanie 
tak szerokiego spektrum informacji w przekrojach o różnym stopniu szczegóło-
wości było możliwe dzięki zastosowaniu identyfikatorów rejestru TERYT. Publi-
kacja, oprócz analizy, zawiera część tabelaryczną dla obszarów wiejskich wy-
różnionych na podstawie TERYT-u oraz innych krajowych i międzynarodowych 
klasyfikacji tych obszarów, w tym stosowanej przez Eurostat i OECD. Dane ujęto 
według województw (NTS 2) i podregionów (NTS 3). 
 Opracowanie wydano w wersji polsko-angielskiej; dostępne jest również na 
stronie internetowej Urzędu.  

 
 Publikacja Kształcenie dorosłych 2016 jest trze-
cią edycją wydawanego co sześć lat opracowania 
Kształcenie dorosłych, przygotowywanego przez 
GUS we współpracy z Urzędem Statystycznym  
w Gdańsku, na podstawie badania pod tym samym 
tytułem. Głównym celem badania było uzyskanie 
danych o uczestnictwie osób w wieku 18—69 lat  
w kształceniu formalnym, pozaformalnym oraz nie-
formalnym w powiązaniu z cechami społeczno- 
-demograficznymi i statusem na rynku pracy, a tak-
że informacji dotyczących znajomości języków ob- 
cych.  

 W opracowaniu przedstawiono analizę wyników w działach: Ogólna ocena 
aktywności edukacyjnej ludności, Dostęp do informacji o możliwości uczenia się, 
Kształcenie w systemie formalnym, Kształcenie dorosłych w systemie pozafor-
malnym, Trudności w uczestnictwie w kształceniu formalnym lub pozaformalnym 
oraz charakterystyka osób nieuczestniczących w żadnej formie kształcenia, 
Kształcenie nieformalne, Znajomość języków obcych oraz Kształcenie dorosłych 
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według województw. W grupach tematycznych uwzględniono m.in. rodzaje po-
dejmowanych działań edukacyjnych w ramach form kształcenia, czas poświęco-
ny na rozmaite formy edukacji, jej finansowanie i organizację, a także motywy 
kształcenia na danym poziomie oraz korzyści z tego wynikające. Materiał anali-
tyczny urozmaicono ilustracjami w postaci wykresów. Wyniki badania przedsta-
wiono także w tablicach zawierających zbiór szczegółowych danych o kształce-
niu osób dorosłych według grup wieku, płci, miejsca zamieszkania oraz statusu 
na rynku pracy. Tablice dostępne są również w formacie MS Excel.  
 W uwagach metodycznych Czytelnicy znajdą omówienie organizacji i metodo-
logii badania, w tym zastosowanych narzędzi badawczych, podstawowych defi-
nicji i pojęć, doboru próby oraz procedury uogólniania wyników. 
 Publikacja jest dostępna także na stronie internetowej GUS. 
 
 W maju br. roku ukazały się także:  
• „Biuletyn Statystyczny” nr 4/2018,  
• Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — marzec 

2018 r., 
• Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2018 r.,  
• Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 — 

kwiecień 2018,  
• Polska w liczbach 2018 (folder), 
• Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2017 roku,  
• Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2018 roku, 
• Skup i ceny produktów rolnych w 2017 roku, 
• Warunki pracy w 2017 roku, 
• Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I—XII 2017, 
• Wyniki produkcji roślinnej w 2017 roku, 
• „Wiadomości Statystyczne” nr 5/2018 (684). 
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