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Wydawnictwa GUS — sierpień 2016 r. 

 Z sierpniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację 
cykliczną „Wyznania religijne w Polsce 2012—2014” oraz zeszyt metodolo-
giczny „Zasady metodyczne badań statystycznych z zakresu energii ze źró-
deł odnawialnych”. 

 Pierwsza z nich jest kolejnym wydaniem, ukazu-
jącego się co 3 lata, informatora o wyznaniach reli-
gijnych, a zawarte w nim informacje uzyskano 
z ankiet statystycznych, kierowanych do władz ko-
ściołów i związków wyznaniowych. 
 Opracowanie zawiera opis struktur organizacyjnych 
wspólnot wyznaniowych, który poprzedzono szczegó-
łowym omówieniem problemów metodologicznych 
badań nad wyznaniami religijnymi w Polsce. Zamiesz-
czono w nim m.in. źródła danych o wyznaniach oraz 
krótki rys historyczny omawianego tematu. Dalszą 
część opracowania stanowi prezentacja poszczególnych 
wyznań, obejmująca indeksy oraz karty informacyjne.  

 Indeksy, zawierające pełny wykaz uwzględnionych w opracowaniu kościołów 
i związków wyznaniowych, porządkują materiał alfabetycznie i demograficznie, 
co umożliwia wyszukiwanie danych i opisów. Zasadniczą część publikacji sta-
nowią karty informacyjne, w których znajduje się charakterystyka wyznań. Przy 
każdym opisywanym wyznaniu Czytelnik znajdzie podstawowe dane adresowe 
(rok powstania i rejestracji), charakterystykę opisową wyznania (m.in. historię, 
doktrynę, zasady życia religijnego wyznawców, zasady przyjmowania człon-
ków, strukturę i działalność związku wyznaniowego) oraz dane statystyczne 
(liczbę wyznawców, duchownych, jednostek kościelnych, obiektów sprawowa-
nia kultu, udzielonych chrztów czy ślubów). Blok kart informacyjnych zamyka 
zestawienie krótkich notek o wyznaniach nowo zarejestrowanych oraz nieskla-
syfikowanych, a także tych które formalnie zaprzestały działalności, uległy roz-
wiązaniu bądź przyłączyły się do innych wspólnot. Zamieszczony materiał 
wzbogacono tablicami, wykresami oraz mapami, ukazującymi struktury admini-
stracyjno-terytorialne niektórych kościołów. 
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 Publikacja wydana w języku polskim, dostępna również na płycie CD oraz na 
stronie internetowej GUS. 
 

 Zeszyt metodologiczny natomiast zawiera ogólne 
zasady metodyczne sporządzania sprawozdań z pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE) oraz 
opracowywania danych statystycznych z tego zakresu. 
Jego celem jest prezentacja jednolitych zasad zbiera-
nia i publikowania danych o energii ze źródeł odna-
wialnych i uzupełnienie tą problematyką zeszytu me-
todycznego pt. „Zasady metodyczne sprawozdawczo-
ści statystycznej z zakresu gospodarki paliwami 
i energią oraz definicje stosowanych pojęć”, wydane-
go w 2006 r.  
 Tegoroczna edycja opracowania zawiera regulacje 
prawne dotyczące energii ze źródeł odnawialnych, 
a także szczegółową charakterystykę odnawialnych 

nośników energii oraz obiektów technicznych, w których zachodzą przemiany 
energetyczne i procesy technologiczne, w wyniku których uzyskiwana jest ener-
gia użytkowa. Zweryfikowano również przeliczniki wagowo-objętościowe nie-
których paliw zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, a także uzupełniono 
wykaz podstawowych materiałów źródłowych i algorytmy obliczania kategorii 
dotyczących OZE. 
 Zeszyt jest adresowany do osób sporządzających sprawozdania statystyczne 
z zakresu OZE oraz osób korzystających z publikowanych przez statystykę pu-
bliczną wyników na ten temat. 
 Opracowanie w wersji polskiej, dostępne jest również na stronie internetowej 
Urzędu.  
 
 W sierpniu br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski, 
I kwartał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 7/2016”, „Ceny robót bu-
dowlano-montażowych i obiektów budowlanych. Czerwiec 2016 r.”, „Ceny  
w gospodarce narodowej w 2015 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno- 
-gospodarczej kraju w lipcu 2016 r.”, „Handel zagraniczny. Styczeń— 
—Grudzień 2015 r.”, „Obroty towarowe handlu zagranicznego w 2015 r.”, 
„Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2016 r.”, „Ra-
chunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 
2011—2014”, „Regiony Polski 2016” (folder), „Transport — wyniki działal-
ności w 2015 r.”, „Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 
2014/2015” (folder), „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki na-
rodowej w rejestrze REGON, I półrocze 2016 r.” oraz „Wiadomości Staty-
styczne nr 8/2016 (663)”. 
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