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Wydawnictwa GUS — lipiec 2017 r.
Z lipcowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację cykliczną „Zielone Płuca Polski w 2015 r.” oraz wydanie jednorazowe „Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych”.
Pierwsza z nich, ukazująca się co 3 lata, to już
ósme wydanie publikacji opisującej statystycznie
„Zielone Płuca” Polski. Idea „Zielonych Płuc”,
sformułowana w 1983 r. przez Krzysztofa Wolframa, zakłada integrację ochrony środowiska z rozwojem gospodarczym i postępem cywilizacyjnym
w północno-wschodnim regionie kraju. Zaliczany
on jest do obszarów o nieskażonej przyrodzie
oraz niezwykłych walorach krajoznawczych i kulturowych w Europie. Opracowanie przygotowano
w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku.
Publikacja jest opracowaniem tabelarycznym
wzbogaconym grafiką. Przedstawiono w niej m.in.:
charakterystykę warunków naturalnych, zagrożeń
i ochrony środowiska, sytuacji demograficznej i społecznej, infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej oraz kultury i turystyki według województw oraz na
tle kraju w 2015 r. Niektóre informacje ujęto także według powiatów i gmin.
Ponadto w opracowaniu zamieszczono tablicę przeglądową zawierającą ważniejsze dane o tym ekoregionie z lat: 1993, 1996, 1999, 2003, 2006, 2009, 2012
i 2015.
Publikacja uwzględnia również uwagi metodyczne, w których przywołano
podstawowe definicje pojęć niezbędne do właściwej interpretacji danych. W porównaniu z poprzednią edycją opracowanie uzupełniono informacjami o ścieżkach rowerowych, zbiornikach bezodpływowych oraz indywidualnych przydomowych oczyszczalniach ścieków.
Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej i jest dostępna również na
stronie internetowej GUS. Wszystkie tablice udostępniono w formacie MS Excel, co ułatwia prowadzenie własnych analiz.
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„Kompendium wiedzy o rachunkach regionalnych” zawiera zbiór najważniejszych informacji
na temat rachunków regionalnych przeznaczonych
nie tylko dla statystyków. Ma ono na celu ułatwienie korzystania z informacji statystycznych o tym
bardzo zawężonym dziale statystyki.
W publikacji przedstawiono informacje merytoryczne: pojęcie regionu, jednostki i ich grupowanie,
transakcje, wycena, zakres zestawianych rachunków, niektóre kategorie makroekonomiczne, zasady
ich zestawiania, metody regionalizacji oraz źródła
danych. Ponadto Czytelnicy znajdą tam inne informacje związane m.in. z systemem rachunków oraz
obligatoryjnym zakresem rachunków regionalnych
w Unii Europejskiej. W kompendium opisano również podstawy prawne, dokumenty, podręczniki i klasyfikacje, bazy danych i publikacje oraz znaczenie
i wykorzystanie danych z rachunków regionalnych.
Publikacja ukazała się po polsku i jest dostępna również na stronie internetowej Urzędu.
W lipcu br. ukazały się także: „Mały Rocznik Statystyczny Polski 2017”,
„Aktywność ekonomiczna ludności Polski — I kwartał 2017 r.”, „Biuletyn
Statystyczny Nr 6/2017”, „Budownictwo — wyniki działalności w 2016 r.”,
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — maj
2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym
półroczu 2017 r.”, „Polska w Unii Europejskiej 2017” (folder), „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2017 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2017 r.”, „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2016 r.”, „Statistics in Transition — new series
Vol. 18 No. 2”, „Trwanie życia w 2016 r.”, „Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej w 2016 r.”, „Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2017”,
„Zwierzęta gospodarskie w 2016 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne
nr 7/2017 (674)”.
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