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Wydawnictwa GUS. Czerwiec 2019 
 

 W czerwcowej ofercie wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację 
okolicznościową Polska w Unii Europejskiej. Portret statystyczny, opraco- 
wanie cykliczne Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach 
bazowych w 2015 r. oraz raport Zastosowanie metodologii UE do zdefinio- 
wania obszarów rynku pracy w Polsce.  

 
 Polska w Unii Europejskiej. Portret sta- 
tystyczny to pozycja wydana z okazji pięt- 
nastej rocznicy przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej (UE). Jubileusz jest dobrą okazją 
do podsumowania zmian społecznych i makro- 
ekonomicznych, jakie w tym czasie zaszły w na- 
szym kraju i innych państwach członkowskich. 
 Wydawnictwo w oparciu o dane statystyczne 
opisuje wybrane zagadnienia społeczne, gospo- 
darcze i środowiskowe, ukazując drogę, jaką 

Polska i UE wspólnie przeszły od 2004 r. Publikacja wskazuje również niektóre 
wyzwania rozwojowe, jakie stoją dziś przed Polską i innymi krajami Unii. 
 Przemiany społeczno-gospodarcze przedstawiono na podstawie zasobów 
informacyjnych gromadzonych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego 
(ESS). Danym liczbowym i opisom najciekawszych tendencji towarzyszą krótkie 
informacje o niektórych badaniach prowadzonych w ramach tego systemu. 
Publikacja stanowi ciekawe źródło informacji na temat integracji europejskiej 
i zachęca do dalszego zapoznawania się z bogactwem zasobów ESS, którego 
częścią jest GUS. 
 Publikację wydano w wersji polsko-angielskiej; jest ona dostępna również na 
stronie internetowej GUS.  

 
 Bilans przepływów międzygałęziowych w bie- 
żących cenach bazowych w 2015 r. to publikacja 
wydawana co pięć lat, prezentująca wyniki badań 
z zakresu rachunków narodowych w Polsce. Zawiera 
informacje o całości zasobów gospodarki polskiej 
w podziale na pochodzące z produkcji krajowej i z im- 
portu oraz o wykorzystaniu tych zasobów (w podziale 
na zużycie pośrednie, spożycie przez gospodarstwa 
domowe, instytucje rządowe i samorządowe oraz 
instytucje niekomercyjne, nakłady brutto na środki 
trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i ak- 
tywów o wyjątkowej wartości oraz na eksport). 
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 Tablice prezentowane w publikacji stanowią podstawę do dalszych analiz struk- 
turalnych gospodarki. Obejmują one zarówno strukturę gospodarki, jak i wpływ 
wywierany na gospodarkę przez zmiany w finalnym popycie. Podstawę, na której 
zostały opracowane tablice, stanowił Europejski System Rachunków Narodowych 
i Regionalnych. Dane przedstawione w bilansie przepływów międzygałęziowych są 
zgodne z odpowiednimi danymi w rachunkach narodowych według sektorów 
instytucjonalnych. Mogą jednak ulec zmianie po opracowaniu zrewidowanej wersji 
rachunków narodowych według sektorów instytucjonalnych za 2015 r. i lata następ- 
ne. 
 Opracowanie ukazało się w wersji polsko-angielskiej i dostępne jest na stronie 
internetowej GUS. Wszystkie tablice zamieszczono także w formacie MS Excel.  
 

 Raport Zastosowanie metodologii UE do zde- 
finiowania obszarów rynku pracy w Polsce jest 
rezultatem realizacji grantu Komisji Europejskiej – 
Eurostatu przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. 
Celem projektu było zastosowanie unijnej metodologii 
do zdefiniowania obszarów rynku pracy w Polsce. 
Zaproponowano nową metodę wyznaczania opty-
malnych wartości parametrów wejściowych dla Pol- 
ski, wykorzystując dorobek polskiej taksonomii.  
 W raporcie podsumowano wyniki projektu, napo- 
tkane problemy i przyszłe wyzwania. Wykorzystując 
algorytm EU-TTWA wyznaczono 339 obszarów rynku 

pracy w Polsce, scharakteryzowanych m.in. pod względem liczby pra- 
cujących w faktycznym miejscu pracy według płci i sekcji PKD w latach 2011– 
–2014. Rezultaty projektu wskazują, że przebieg granic administracyjnych często 
różni się od tych wyznaczonych przez czynniki społeczno-gospodarcze.  
 Publikacja jest dostępna wyłącznie w języku angielskim na stronie Urzędu. 
 
 W czerwcu br. ukazały się ponadto:  
 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących 

udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) – IV kwartał 2018 r.; 
 Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2019 r.; 
 „Biuletyn statystyczny” nr 5/2019; 
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (kwiecień 2019 r.); 
 Ceny w gospodarce narodowej w latach 2013–2017; 
 Efektywność wykorzystania energii w latach 2007–2017; 
 Energia 2019 (folder); 
 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 

2000–2019 (czerwiec 2019); 
 Nakłady i wyniki przemysłu – I kwartał 2019 r.; 
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 Popyt na pracę w 2018 r.; 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w maju 2019 r.; 
 Przemysł – wyniki działalności w 2018 r.; 
 Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2014–2018; 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.; 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 1/2019; 
 Turystyka w 2018 r.; 
 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r.; 
 Warunki pracy w 2018 r.; 
 Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2013–2017; 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 6/2019. 
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