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Wydawnictwa GUS — październik 2016 r. 

 Z październikowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publi-
kację okolicznościową „Na ścieżce zrównoważonego rozwoju”, a także opra-
cowanie cykliczne „Sektor non-profit w 2014 r.” oraz folder „Kobiety i męż-
czyźni na rynku pracy 2016”. 

 „Na ścieżce zrównoważonego rozwoju” to 
nowa pozycja w ofercie wydawniczej, przygoto-
wana w celu realizacji zadań wyznaczonych przez 
ONZ, ujętych w Agendzie 2030. Publikacja jest 
adresowana do Czytelników, którzy chcą dowie-
dzieć się i zrozumieć, na czym polega idea zrów-
noważonego rozwoju oraz co ją łączy ze statystyką 
publiczną. Informacje zawarte w niej pozwolą na 
usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych 
działań oraz pomogą zrozumieć znaczenie różnych 
inicjatyw dla realizacji zasad zrównoważonego 
rozwoju. 

Publikacja składa się z czterech rozdziałów. 
W pierwszym wyjaśniono koncepcję zrównoważo-

nego rozwoju, korzyści wynikające z niego oraz przedstawiano najważniejsze 
inicjatywy podejmowane w ostatnich dziesięcioleciach. Kolejny rozdział został 
poświęcony obecnym wyzwaniom wynikającym z Agendy, a w trzeciej części 
publikacji omówiono rolę statystki publicznej w realizacji założonych celów. 
Z rozdziału czwartego Czytelnicy dowiedzą się, jakie działania podejmują GUS 
i urzędy statystyczne na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz jakie zadania stoją 
przed statystyką publiczną w tej dziedzinie. 
 Opracowanie ukazało się po polsku, dostępne jest również na stronie interne-
towej Urzędu. 
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 Publikacja „Sektor non-profit w 2014 r.” (wy-
dawana z dwuletnią częstotliwością) jest pierw-
szym wydawnictwem GUS opisującym całościowo 
działalność organizacji non-profit w Polsce. Przed-
stawiono w nim wyniki badań potencjału społecz-
no-ekonomicznego „trzeciego sektora” oraz jego 
rolę w usługach społecznych i budowaniu kapitału 
społecznego. Publikacja ma zaspokajać wzrastające 
zainteresowanie problematyką społeczeństwa oby-
watelskiego. Dostarcza też danych niezbędnych 
do oceny realizacji polityki publicznej dotyczącej 
wspierania gospodarki społecznej (ekonomii spo-
łecznej) oraz kapitału społecznego. Może również 
służyć do oceny monitorowania sytuacji organiza-

cji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. 
 W publikacji opisano wyniki badania „Fundacje i stowarzyszenia oraz jed-
nostki organizacyjne Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wy-
znaniowych”, „Działalność związków zawodowych i jej uwarunkowania spo-
łeczno-ekonomiczne”, „Partie polityczne”, a także „Organizacje pracodawców 
oraz samorządu gospodarczego i zawodowego”. 
 Publikacja poprzedzona jest rozdziałem metodologicznym, w którym podano 
definicje sektora non-profit, jego populację, sposób realizacji badań i uogólnie-
nia ich wyników. W trzech rozdziałach analitycznych przedstawiono zróżnico-
wanie sektora non-profit i jego potencjał, charakterystykę typów organizacji, 
a także zróżnicowania wojewódzkie. Opracowanie wzbogacono grafiką w posta-
ci tablic, wykresów oraz map. 
 Publikacja w formie tradycyjnej w polskiej wersji językowej, dostępna jest 
także na stronie internetowej Urzędu. Do opracowania dołączono szeroki zestaw 
tablic wynikowych w formacie MS Excel, które mogą być wykorzystywane do 
własnych analiz. 
 

 Folder „Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 
2016” (wydawany co 2 lata) zawiera zestaw danych 
statystycznych pozwalających na syntetyczną cha-
rakterystykę najważniejszych aspektów sytuacji ko-
biet i mężczyzn na rynku pracy w latach 2010–2015. 
Dane zaczerpnięto z reprezentacyjnego Badania Ak-
tywności Ekonomicznej Ludności, rejestrów bezro-
botnych prowadzonych w urzędach pracy, a także 
z badania struktury wynagrodzeń według zawodów 
oraz warunków pracy. 
 Publikacja ma charakter opracowania analityczne-
go, wzbogaconego tablicami oraz wykresami. Ko-
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mentarz opisuje w sposób syntetyczny ważniejsze zjawiska i procesy składające 
się na zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce, 
uwzględniając m.in. wiek, wykształcenie i status zatrudnienia. 
 Folder wydany został w wersji polsko-angielskiej i dostępny jest również na 
stronie internetowej GUS. 

 W październiku br. ukazały się także „Aktywność ekonomiczna ludności 
Polski II kwartał 2016 r.”, „Badanie organizacji i rozkładu czasu pracy 
w Polsce w 2015 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 9/2016”, „Ceny robót bu-
dowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Sierpień 2016 r.”, „Go-
spodarka materiałowa w 2015 r.”, „Gospodarka mieszkaniowa w 2015 r.”, 
„Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego 
Urzędu Statystycznego”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej 
kraju I—III kwartał 2016 r.”, „Infrastruktura komunalna w 2015 r.”, 
„Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorial-
nym (stan w dniu 30.06.2016 r.)”, „Obrót nieruchomościami w 2015 r.”, 
„Obwód kaliningradzki województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 
2016”, „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016”, „Pomoc spo-
łeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2015 r.”, „Pracujący w gospo-
darce narodowej w 2015 r.”, „Produkt krajowy brutto — rachunki regio-
nalne w 2014 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we 
wrześniu 2016 r.”, „Rocznik Demograficzny 2016”, „Rocznik Statystyczny 
Handlu Zagranicznego 2016”, „Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziem-
ców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r.”, „Wypadki przy pracy 
w 2015 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 10 (665)”. 
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