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Wydawnictwa GUS — grudzień 2018 r.
Z grudniowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikacje cykliczne
Mienie gmin i powiatów w latach 2015—2017, Rachunek produktywności
KLEMS — Polska 2005—2016, a także na Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy i wynagrodzeń.
Pierwsza z nich, przygotowana przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu, stanowi kompendium wiedzy
o zasobach majątkowych gmin i powiatów, szczególnie przydatne dla jednostek samorządu terytorialnego.
Opracowanie zawiera uwagi metodologiczne, opis
uwarunkowań prawnych oraz syntezę. Wybrane zjawiska zilustrowano na wykresach i mapach. Część
tabelaryczna obejmuje tablicę przeglądową z danymi
na temat mienia gmin i powiatów w przekroju województw w latach 2000, 2005, 2010, 2015—2017 oraz
26 tablic tematycznych w przekrojach gmin. Przedstawione wskaźniki pozwalają porównać stopień zaspokajania potrzeb mieszkańców przez jednostki samorządu terytorialnego na
szczeblu gminy i powiatu poprzez wykonywanie zadań wynikających z ustaw
kompetencyjnych, w szczególności w zakresie: ochrony zdrowia, opieki społecznej, edukacji publicznej, kultury, infrastruktury komunalnej, utrzymania czystości
i porządku. Głównym źródłem danych są wyniki badań GUS, a część informacji
pochodzi ze źródeł administracyjnych.
Najnowsze wydanie Mienia gmin i powiatów…, podobnie jak wydanie poprzednie, jest dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronie internetowej GUS.
Rachunek produktywności KLEMS — Polska
2005—2016 to nowość wydawnicza w serii Analizy
statystyczne, która będzie się ukazywała co dwa
lata. Wcześniej informacje o rozwoju rachunku produktywności KLEMS dla polskiej gospodarki były
prezentowane na stronie internetowej GUS w ramach Prac studialnych, a także w postaci autorskich
artykułów naukowych.
Bieżąca edycja, obejmująca lata 2005—2016,
składa się m.in. z części metodologicznych (I i II),
poświęconych metodologii rachunku dekompozycji
przyrostu wartości dodanej brutto, będącego adaptacją do warunków polskich tego podstawowego elementu rachunku produktywności KLEMS, a także metodologii rachunku dekompozycji kontrybucji do przy-
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rostu wartości dodanej brutto szeroko rozumianego czynnika praca na podkontrybucje dających się wydzielić komponentów tego czynnika. Części III i IV
obejmują tablice wynikowe odpowiadające wspomnianym częściom metodologicznym. Zawierają one szczegółowe dane stanowiące produkt obliczeń według
agregacji (sekcje i działy) przyjętych w rachunku KLEMS.
Opracowanie wydano po polsku; dostępne jest na stronie internetowej Urzędu.
Zeszyt metodologiczny. Statystyka rynku pracy
i wynagrodzeń, będący przewodnikiem po statystyce
rynku pracy prowadzonej w ramach różnych badań,
stanowi aktualizację Zasad metodycznych statystyki
rynku pracy i wynagrodzeń wydanych w 2008 r. Czytelnicy w jednym opracowaniu znajdą informacje
o źródłach danych opisujących podobne zjawiska, jednak pokazane z różnej perspektywy.
Szczegółowe wskazówki metodologiczne będą sukcesywnie opracowywane i prezentowane w zeszytach
metodologicznych poświęconych poszczególnym badaniom. W każdym zeszycie znajdą się aktualnie
obowiązujące definicje i stosowane klasyfikacje. Elektroniczna wersja publikacji
będzie na bieżąco aktualizowana i uzupełniana o odpowiednie odniesienia (linki).
Zapis historii tych zmian, umożliwiający czytelnikom szybki dostęp do informacji,
bez konieczności przeszukiwania wcześniejszych opracowań, stanowi duże ułatwienie dla użytkowników danych w przypadku prezentacji i analizy dłuższych
szeregów czasowych.
Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej.














W grudniu 2018 r. ukazały się ponadto:
Bezrobocie rejestrowane. I—III kwartał 2018 roku,
„Biuletyn Statystyczny” nr 11/2018,
Budownictwo mieszkaniowe I—III kwartał 2018 roku,
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — październik
2018 r.,
Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2017 roku,
Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2017 roku,
Energia ze źródeł odnawialnych w 2017 roku,
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2017,
Gospodarka materiałowa w 2017 roku,
Handel zagraniczny. Polska w Unii Europejskiej,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r.,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 3/2018,
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 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 (grudzień 2018),
 Monitoring banków 2017,
 Nakłady i wyniki przemysłu w I—III kwartale 2018 r.,
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2018 r.,
 Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2018,
 Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2018,
 Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014—
—2018,
 Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2017 roku,
 „Wiadomości Statystyczne” nr 12/2018,
 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I—III kwartale 2018 r.,
 Zużycie paliw i nośników energii w 2017 roku.
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