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W październikowej ofercie wydawniczej warto 
zwrócić uwagę na publikację cykliczną Zarządza-
nie w organizacjach non-profit w 2017 r.,  
a także zeszyty metodologiczne Wskaźniki spo-
łeczeństwa informacyjnego. Badania wyko-
rzystania technologii informacyjno-komunika-
cyjnych oraz Miesięczny meldunek o działal-
ności gospodarczej przedsiębiorstw.  

Zarządzanie organizacjami non-profit w 2017 r. 
to kolejne wydawnictwo zawierające wyniki badań 
potencjału społeczno-ekonomicznego tego sekto-
ra. Powstało jako odpowiedź na rosnące zainte-
resowanie problematyką społeczeństwa obywa-

telskiego. Dostarcza danych niezbędnych do oceny realizacji polityk publicznych 
wspierających gospodarkę społeczną oraz kapitał społeczny. Opracowanie do-
pełnia, a jednocześnie rozszerza wcześniejsze analizy dotyczące sektora non 
profit, w tym z zakresu zarządzania organizacjami z tego sektora. 

Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Cztery pierwsze charakteryzują 
różne aspekty zarządzania, m.in. planowanie i finansowe aspekty działalności, 
funkcjonowanie zarządów, zarządzanie personelem, komunikację z otoczeniem 
zewnętrznym i informowanie o działalności. W piątym przedstawiono syntetycz-
ny wskaźnik profesjonalizacji zarządzania organizacjami non profit, który pozwa-
la na ukazanie potencjału zarządczego organizacji z uwzględnieniem różnorod-
nych przekrojów. Szósty rozdział poświęcono zagadnieniom niepodejmowanym 
dotychczas przez statystykę publiczną, a dotyczącym przejawów przedsiębior-
czości społecznej wśród organizacji non profit. 

Opracowanie ukazało się w wersji polsko-angielskiej i jest dostępne na stronie 
internetowej GUS. Wszystkie tablice zamieszczono w formacie MS Excel.  
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Zeszyt metodologiczny Wskaźniki społeczeń-
stwa informacyjnego. Badania wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych jest 
pierwszym opracowaniem poświęconym metodo-
logii badań z tego obszaru. Zawiera informacje  
o zakresie podmiotowym i przedmiotowym bada-
nia, wykorzystywanych narzędziach badawczych, 
organizacji badania i formach udostępniania wyni-
ków.  

Zeszyt składa się z trzech rozdziałów. W pierw-
szym scharakteryzowano badanie wykorzystania 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w go-
spodarstwach domowych i przez osoby indywidu-

alne, w drugim – w przedsiębiorstwach (m.in. z sektora finansowego), a w ostat-
nim – w jednostkach administracji publicznej (rządowej i samorządowej).  

Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 
 

Zeszyt metodologiczny Miesięczny meldunek 
o działalności gospodarczej przedsiębiorstw 
zawiera informacje o badaniu, które jest istotnym 
elementem krótkookresowych badań działalności 
przedsiębiorstw. Jest adresowany do osób zainte-
resowanych problematyką statystyki krótkookre-
sowej oraz wykorzystujących wyniki miesięcznego 
meldunku o działalności gospodarczej. Dane zbie-
rane w ramach badania są wykorzystywane do 
opracowywania podstawowych mierników działal-
ności przedsiębiorstw, a także stanowią podstawę 
do obliczania wskaźników krótkookresowych, od-
powiadających wymogom statystyk europejskich. 

W zeszycie omówiono m.in. zakres podmiotowy i przedmiotowy badania, sto-
sowane metody badawcze, narzędzia zbierania danych, organizację i zasady 
realizacji badania oraz formy udostępniania i publikowania wyników. Zawarto  
w nim także podstawowe informacje z zakresu europejskiej statystyki krótkoo-
kresowej. 

Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 
 
W październiku br. ukazały się ponadto:  

 Aktywność ekonomiczna ludności Polski. II kwartał 2019 r.; 
 „Biuletyn statystyczny” nr 9/2019; 
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (sierpień  

2019 r.); 
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 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 
2000–2019 (październik 2019); 

 Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2019); 
 Produkcja budowlano-montażowa w 2018 r.; 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2019 r.; 
 Rocznik Demograficzny 2019; 
 Rocznik Handlu Zagranicznego 2019; 
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą 

w 2018 r.; 
 Rynek wewnętrzny w 2018 r.; 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju I–III kwartał 2019 r.; 
 Szkoły wyższe i ich finanse w 2018 r.; 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 10/2019; 
 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–VI 2019; 
 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 

2019 r. 
 
Wersje elektroniczne wszystkich publikacji GUS są dostępne na stronie 

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