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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — czerwiec 2017 r.
Z czerwcowej oferty wydawniczej GUS warto
zwrócić uwagę na „Raport GUS 2016”, który
rozpoczyna serię corocznych publikacji o funkcjonowaniu polskiej statystyki publicznej. Raporty
będą miały na celu przybliżenie Czytelnikom codziennej pracy i osiągnięć statystyki polskiej. Znajdzie się w nich miejsce zarówno dla historii, teraźniejszości jak i przyszłości. Będą one przedstawiały
najciekawsze projekty i zmiany, jakie są wprowadzane w statystyce publicznej.
W tegorocznej edycji tematem przewodnim
jest zaangażowanie statystyki polskiej w obchody
20. rocznicy przystąpienia Polski do Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
Wiele miejsca poświęcono także ogólnej organizacji służb statystyki publicznej,
obejmującej m.in. budżet i zatrudnienie. Omówiono rozwiązania innowacyjne,
w tym System Monitorowania Rozwoju STRATEG oraz aplikację Wskaźniki
Zrównoważonego Rozwoju. W raporcie przedstawiono również niektóre publikacje oraz badania prowadzone przez służby statystyczne w 2016 r. m.in. dotyczące: ruchu transgranicznego, społeczeństwa informacyjnego, działalności badawczej i rozwojowej czy pomiaru jakości życia. Ponadto opisano nowe badania
i kierunki rozwoju. Zgodnie z trendami międzynarodowymi nowoczesna statystyka odchodzi od bezpośredniego zbierania danych i coraz częściej korzysta ze
źródeł administracyjnych, takich jak rejestry będące w dyspozycji ministerstw,
urzędów centralnych i jednostek lokalnych. Kolejnym krokiem będzie pozyskiwanie informacji z „Big Data” i różnorodnych zbiorów danych, których przetwarzanie i analiza jest trudna, ale jednocześnie wartościowa. Informacje zawarte w publikacji pozwolą Czytelnikom na odświeżenie wiedzy o zaangażowaniu
statystyki publicznej we współpracę międzynarodową, m.in. na forum Unii Europejskiej, OECD czy ONZ. Raport kończą informacje dotyczące aktywności
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pozazawodowej pracowników resortu, uwzględniającej działalność społeczną
i sportową.
Raport ukazał się po polsku (wersja anglojęzyczna w przygotowaniu), dostępny jest także na stronie GUS.
W czerwcu br. ukazały się „Biuletyn Statystyczny Nr 5/2017”, „Bezrobocie
rejestrowane. I kwartał 2017 r.”, „Budownictwo mieszkaniowe I kwartał
2017 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych.
Kwiecień 2017 r.”, „Efektywność wykorzystania energii w latach 2005—
—2015”, „Energia 2017” (folder), „Handel zagraniczny. I—III 2017 r.”,
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w maju 2017 r.”,
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 1/2017”,
„Nakłady i wyniki przemysłu w pierwszym kwartale 2017 r.”, „Poland
Quarterly Statistics No. 1/2017”, „Popyt na pracę w 2016 r.”, „Produkcja
ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2017 r.”, „Rachunki
kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2012—2016”, „Turystyka
w 2016 r.”, „Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2011—2015”,
„Wyniki produkcji roślinnej w 2016 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w I kwartale 2017 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 6/2017 (673)”.
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