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Wydawnictwa GUS — grudzień 2016 r.
Z grudniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na trzy opracowania jednorazowe — „Działania prorodzinne w latach 2010—2015”, „Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2015” oraz „Finanse kultury
w latach 2007—2015”.
Pierwsza publikacja zawiera bogaty zestaw informacji dotyczących działań podejmowanych przez
państwo, samorząd lokalny oraz organizacje non
profit, mających na celu wsparcie rodzin z dziećmi
na utrzymaniu oraz z osobami niepełnosprawnymi.
Inspiracją do podjęcia tej tematyki były przede
wszystkim liczne zmiany regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, a także uwagi resortu pracy i polityki społecznej zgłaszane w pracach nad
programem badań statystycznych statystyki publicznej. Publikacja ma przyczynić się do zaspokojenia
oczekiwań i potrzeb polityków społecznych oraz
przybliżenia społeczeństwu działań podejmowanych
dla wspierania rodzin w Polsce.
Opracowanie rozpoczyna charakterystyka ogółu rodzinnych gospodarstw
domowych oraz analiza warunków ich życia. W analizie ujęto zwłaszcza te gospodarstwa i rodziny, które bezpośrednio lub pośrednio korzystały z różnych
form działań ukierunkowanych na wspieranie rodzin w latach 2010—2015. Badaniem objęto także dzieci korzystające z różnych działań opiekuńczych i wychowawczych charakterystycznych dla kolejnych etapów rozwoju dziecka. Ponadto uwzględniono dzieci i młodzież szkolną korzystające z finansowanych
przez państwo pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć rozwijających ich zdolności i zainteresowania. W działaniach wspierających rodziny wyróżniono formy
instytucjonalne oraz wsparcie materialne i ulgi na dzieci. Część opisową opracowania wzbogacają wykresy oraz tablice. Publikację przygotowano na podstawie danych uzyskanych bezpośrednio z badań statystyki publicznej oraz z rejestrów administracyjnych. Dodatkowo wykorzystano informacje ministerstw oraz
Banku Gospodarstwa Krajowego, dostępne na stronie internetowej lub przygotowane na potrzeby tej publikacji.
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Opracowanie wydano po polsku (dodatkowo przedmowa i spis treści w j. angielskim), dostępne jest również na stronie internetowej GUS. Dołączono do niego
obszerny zestaw tablic w formacie MS Excel, które mogą posłużyć do własnych
analiz.
W następnym wydawnictwie zawarto informacje
dotyczące działalności i wyników finansowych podmiotów prowadzących działalność na rynkach finansowych w Polsce na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na krajowym oraz światowych
rynkach finansowych. Głównym celem tej publikacji
jest rozszerzenie zakresu analitycznego i przedstawienie syntetycznego obrazu działalności tych przedsiębiorstw.
W opracowaniu przedstawiono sytuację wyspecjalizowanych segmentów rynku finansowego wraz
z pogłębioną analizą ich działalności, połączoną z prezentacją danych o ich sytuacji finansowej. Badaniu
poddano podmioty prowadzące działalność leasingową, faktoringową i pośrednictwa kredytowego. Opis segmentów rynku finansowego uzupełniono wynikami instrumentów finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Do tego celu wykorzystano dane pochodzące ze sprawozdań GUS
oraz dane NBP, KNF i GPW, a także dane i informacje publikowane przez instytucje międzynarodowe, w tym MFW oraz zrzeszenia europejskie, udostępniające
informacje na temat leasingu, faktoringu i pośrednictwa kredytowego.
Publikacja wydana po polsku, dostępna jest także na stronie internetowej Urzędu.
Trzecie opracowanie zawiera kluczowe dane dotyczące finansowania kultury w Polsce w latach
2007—2015. Istotną część publikacji stanowią analizy źródeł finansowania kultury — wydatki budżetu
państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także gospodarstw domowych, co pozwala na wgląd
w prywatną konsumpcję dóbr kultury.
Publikacja składa się z czterech rozdziałów.
W pierwszym przedstawiono charakterystykę podmiotów działających w dziedzinie kultury, zarówno
pod względem rozmieszczenia terytorialnego jak
i działalności merytorycznej. Rozdział drugi obejmuje informacje o wydatkach krajowych finansujących
działalność kulturalną oraz finansowaniu z Unii Europejskiej (UE) i z innych funduszy zagranicznych. Rozdział trzeci poświęcono
bilansowym wynikom finansowym instytucji kultury. W ostatniej części porów-
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nano wydatki na kulturę w Polsce i w krajach UE. Do opracowania publikacji
wykorzystano wiele źródeł, w tym dane GUS, Eurostatu oraz pozostające
w gestii ministerstw — m.in. sprawozdania budżetowe oraz informacje o wydatkach z funduszy unijnych.
Publikacja wydana po polsku (dodatkowo przedmowa i spis treści w j. angielskim), dostępna jest również na stronie internetowej GUS. Opracowanie uzupełniono zestawem tablic w formacie MS Excel, które mogą służyć do prowadzenia
analiz indywidualnych.
W grudniu 2016 r. ukazały się także: „Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2016”, „Bezrobocie rejestrowane. I—III kwartał 2016 r.”, „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2015 roku”, „Biuletyn Statystyczny Nr 11/2016”, „Budownictwo mieszkaniowe I—III kwartał
2016 r.”, „Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym
w 2015 r.”, „Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2013—
—2015”, „Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r.”, „Energia
ze źródeł odnawialnych w 2015 r.”, „Grupy przedsiębiorstw w Polsce
w 2015 r.”, „Handel zagraniczny I—IX 2016 r.”, „Informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2016 r.”, „Informacja o sytuacji
społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2016”, „Kapitał ludzki w Polsce
w 2015 r.”, „Leśnictwo 2016”, „Monitoring banków 2015”, „Nakłady
i wyniki przemysłu w I—III kwartale 2016 r.”, „Ochrona środowiska
2016”, „Poland Quarterly Statistics No. 3/2016”, „Rocznik Statystyczny
Gospodarki Morskiej 2016”, „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2016”,
„Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat
2012—2016”, „Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2015 r.”, „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I—III kwartale
2016 r.”, „Zużycie paliw i nośników energii w 2015 roku” oraz „Wiadomości
Statystyczne nr 12/2016 (667)”.
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