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Wydawnictwa GUS. Sierpień 2019 

 
 W sierpniowej ofercie wydawniczej warto zwró-

cić uwagę na raport Społeczna odpowiedzial-

ność statystyki publicznej oraz zeszyt metodo-

logiczny Współdziałanie jednostek samorządu 

terytorialnego z mieszkańcami. 

 Społeczna odpowiedzialność statystyki pu-

blicznej to nowość wydawnicza prezentująca wy-

brane działania statystyki publicznej powiązane 

z ideą społecznej odpowiedzialności podjęte 

w 2018 r.  

 Raport został podzielony na sekcje tematyczne związane z ładem organizacyj-

nym, prawami człowieka, praktykami z zakresu prawa pracy, zagadnieniami śro-

dowiskowymi i konsumenckimi, a także zaangażowaniem statystyki w działania 

społeczne i rozwojem społeczności lokalnej.  

 Opracowanie wydano po polsku i dostępne jest na stronie internetowej GUS. 

 Zeszyt metodologiczny badania Współdziałanie 

jednostek samorządu terytorialnego z miesz-

kańcami dostarcza danych na temat zakresu i form 

zaangażowania obywateli i ich organizacji w proce-

sy współzarządzania lokalną sferą publiczną 

w gminach. Włączenie tego badania do programu 

badań statystycznych, jako elementu sprawozdaw-

czości z zakresu samorządu terytorialnego, to od-

powiedź na rosnące zapotrzebowanie na informa-

cje o zaangażowaniu obywateli w sprawy publiczne 

na poziomie wspólnoty lokalnej, związane ze 

zwiększającą się samoświadomością obywatelską 

i zmianami w ustawodawstwie.  

 Opracowanie, bazujące na pracy badawczej Pozyskanie nowych wskaźników 

dotyczących realizacji usług publicznych z zakresu partycypacji społecznej, zawie-

ra opis zestawu danych dotyczących współdziałania jednostek samorządu teryto-

rialnego z mieszkańcami, w tym określenie zakresu podmiotowego i przedmioto-

wego badania, wyszczególnienie zmiennych w badaniu, szczegółowe przedsta-

wienie metody ich pozyskiwania oraz omówienie form prezentacji danych wyniko-

wych. 
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 Publikacja jest dostępna na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 

 W sierpniu br. ukazały się ponadto:  

 „Biuletyn statystyczny” nr 6/2019; 

 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (czerwiec 

2019 r.); 

 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 

2000–2019 (sierpień 2019); 

 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2019 r.; 

 Regiony Polski 2019; 

 Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin; 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2019 r.; 

  „Wiadomości Statystyczne” nr 8/2019 (699). 

 Wersje elektroniczne wszystkich publikacji GUS dostępne są na stronie 

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/. 
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