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Wydawnictwa GUS. Lipiec 2019
W lipcowej ofercie wydawniczej warto zwrócić
uwagę na publikację Współpraca organizacji
non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.,
która wpisuje się w cykl wydawnictw zawierających wyniki badań potencjału społeczno-ekonomicznego sektora non profit.
Publikacja stanowi kontynuację i rozszerzenie
analiz dotyczących organizacji tego sektora,
prezentowanych w ramach wydawnictwa Działalność organizacji non-profit w 2015 r.: zarządzanie i współpraca. Opracowanie odpowiada na
rosnące zainteresowanie problematyką społeczeństwa obywatelskiego, a także dostarcza danych do oceny realizacji polityk publicznych dotyczących wspierania gospodarki
społecznej oraz kapitału społecznego. Ponadto służy monitorowaniu sytuacji
organizacji pozarządowych objętych ustawą o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
W opracowaniu w czterech rozdziałach scharakteryzowano współpracę organizacji non profit z instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami oraz pomiędzy
samymi podmiotami tego sektora. Przedstawione zostały w nich m.in. cele, formy
i bariery współpracy, a także wskaźniki sieciowego kapitału społecznego. Analiza
uwzględnia dynamikę zjawisk szacowaną dzięki porównaniom z wynikami wcześniejszych edycji badania, a także wybrane przekroje: rodzaj organizacji, dziedzina
działalności, województwa i regiony, rodzaj miejscowości, zasięg działania, klasy
zatrudnienia i przychodów.
Publikacja jest dostępna w języku polskim na stronie GUS.













W lipcu br. ukazały się ponadto:
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019;
Aktywność ekonomiczna ludności Polski I kwartał 2019 r.;
„Biuletyn statystyczny” nr 6/2019;
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (maj 2019 r.);
Efektywność wykorzystania energii w latach 2007–2017;
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
2000–2019 (lipiec 2019);
Polska w Unii Europejskiej 2019 (folder);
Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2019 r.;
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2019 r.;
Produkcja wyrobów przemysłowych w 2018 r.;
Przemysł – wyniki działalności w 2018 r.;
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 Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach
2014–2017;
 Rolnictwo w 2018 r.;
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I półroczu 2019 r.;
 Trwanie życia w 2018 r.;
 „Wiadomości Statystyczne” nr 7/2019;
 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2019 r.;
 Zwierzęta gospodarskie w 2018 r.
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