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Wydawnictwa GUS — lipiec 2018 r. 
 
 W lipcowej ofercie wydawniczej zwracają uwagę: Zeszyt metodologiczny. 
Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, publikacja okolicznościowa  
A picture of Poland. Statistics for SDGs oraz opracowanie cykliczne Ochrona 
zdrowia w gospodarstwach domowych w 2016 r.  
 
 

 Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności 
Ekonomicznej Ludności poświęcono w całości 
BAEL oraz towarzyszącym mu badaniom moduło-
wym. Opracowanie zapoczątkowuje cykl publikacji 
opisujących metody badań statystycznych z obsza-
ru rynku pracy, zamierzonych jako uzupełnienie  
i uszczegółowienie wiedzy zebranej w Zasadach 
metodycznych rynku pracy i wynagrodzeń (GUS, 
2008).  
 Zeszyt składa się z czterech rozdziałów. W pierw-
szym przedstawiono cel badania, jego podstawę 
prawną, zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz rys 

historyczny, a także sposób jego organizacji. Rozdział drugi dotyczy metodologii 
BAEL, w trzecim omówiono sposób prezentowania i udostępniania wyników,  
a czwarty poświęcono badaniom modułowym.  
 W Zeszycie zebrano podstawowe informacje o BAEL, a ściślej — o grupie 
badań dotyczących podobnego zagadnienia. Przedstawiono cel, jakiemu mają 
służyć, w odniesieniu do krajowych i międzynarodowych aktów prawnych lub 
rekomendacji. Publikacja zawiera ponadto obowiązujące definicje i stosowane 
klasyfikacje. W wersji elektronicznej przewidziano wprowadzanie na bieżąco 
aktualizacji i uzupełnień o odpowiednie odniesienia (w postaci linków). Zapisy na 
temat historii tych zmian umożliwią czytelnikom szybki dostęp do informacji, bez 
konieczności przeszukiwania wcześniejszych publikacji. Stanowi to duże uła-
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twienie dla użytkowników danych w przypadku prezentacji i analizy dłuższych 
szeregów czasowych. 
 Opracowanie jest dostępne na stronie GUS w polskiej wersji językowej. 
 
 

 W 2015 r. Polska została jednym ze 193 sygnata-
riuszy Rezolucji ONZ w sprawie Agendy 2030 na 
rzecz zrównoważonego rozwoju. Postępy we wdra-
żaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustaina-
ble Development Goals — SDGs) po raz pierwszy 
przedstawiono w lipcu 2018 r. podczas krajowych 
przeglądów na Forum Politycznym Wysokiego 
Szczebla ONZ. Z tej okazji GUS, jako koordynator 
monitorowania realizacji SDGs w Polsce, przygoto-
wał publikację A picture of Poland. Statistics for 
SDGs. Jej głównym celem jest przybliżenie czytelni-
kom z innych państw obrazu naszego kraju oraz roli, 

jaką Polska ma do odegrania w osiąganiu celów Agendy 2030. Dobór informacji 
zawartych w publikacji został podyktowany priorytetami rozwojowymi, które 
wskazano w dokumencie Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju w Pol-
sce. Raport 2018, przygotowanym na tegoroczny przegląd przez Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii. 
 Opracowanie, skierowane głównie do odbiorców zagranicznych, jest dostępne 
na stronie GUS wyłącznie w języku angielskim. 
 
 

 Publikacja pt. Ochrona zdrowia w gospodar-
stwach domowych w 2016 r. zawiera analizę wyni-
ków ósmej edycji badania popytu na usługi opieki 
zdrowotnej w gospodarstwach domowych, zrealizo-
wanego w 2017 r. Badanie dostarczyło informacji  
o problemach, jakie gospodarstwa domowe napoty-
kały przy korzystaniu z usług systemu opieki zdro-
wotnej w 2016 r. Waga ochrony zdrowia i występu-
jące od lat niedostatki w tej dziedzinie sprawiają, że 
temat jest istotny. 
 GUS od lat 90. XX w. prowadzi cykliczne badanie 
ankietowe dotyczące popytu gospodarstw domo-

wych na usługi opieki zdrowotnej. Wyniki, publikowane z częstotliwością od 
trzech do pięciu lat, stanowią wsparcie informacyjne m.in. w realizacji polityk  
w obszarze opieki zdrowotnej. Porównanie z wynikami badań z lat poprzednich 
umożliwia śledzenie zmian m.in. w sposobie korzystania z opieki zdrowotnej, 
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wielkości i strukturze wydatków gospodarstw domowych na ten cel, a także  
w subiektywnych ocenach jakości usług w tej dziedzinie. 
 Publikację przygotowano w wersji polsko-angielskiej; dostępna jest także na 
stronie internetowej Urzędu. Po raz pierwszy tablice statystyczne zamieszczone 
w Aneksie są edytowalne.  
 
 
 W lipcu br. roku ukazały się także:  
 Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2018 r., 
 Atlas statystyczny województwa lubelskiego, 
 Atlas statystyczny województwa opolskiego, 
 Atlas statystyczny województwa śląskiego, 
 Atlas statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego, 
  „Biuletyn Statystyczny” nr 6/2018,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — maj 2018 r., 
 Efekty działalności budowlanej w 2017 r.,  
 Efektywność wykorzystania energii w latach 2006—2016, 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w pierwszym półroczu 

2018 r.,  
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 — 

lipiec 2018,  
 Mały Rocznik Statystyczny Polski 2018, 
 „Poland Quarterly Statistics” No. 1/2018, 
 Polska w Unii Europejskiej 2018 (folder), 
 Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2018 r., 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2018 r., 
 Produkcja wyrobów przemysłowych w 2017 r., 
 Przemysł — wyniki działalności w 2017 r., 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 7/2018 (686), 
 Zwierzęta gospodarskie w 2017 r. 
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