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 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE. 
 
Wydawnictwa GUS — grudzień 2014 r. 

 

Z listopadowej oferty wydawniczej GUS prag-
niemy zwrócić Państwa uwagę na publikację cy-
kliczną „Kapitał ludzki w Polsce w 2012 r.”, 
która stanowi kontynuację opracowań umożliwia-
jących ocenę kapitału ludzkiego przez różne grupy 
odbiorców, w zależności od potrzeb informacyj-
nych i dziedziny zainteresowań. Ze względu na 
kluczowe znaczenie kapitału ludzkiego w rozwoju 
społeczno-ekonomicznym narodów, publikacja jest 
ważnym źródłem informacji będących podstawą do 
formułowania programów rozwoju na poziomie 
indywidualnym, organizacyjnym oraz krajowym. 

Opracowanie o charakterze tabelaryczno-anali- 
tycznym zawiera opis koncepcji badania stanu 

kapitału ludzkiego, uwagi metodyczne oraz komentarz analityczny, wzbogacony 
ilustracjami graficznymi w formie map i wykresów. Podstawowym założeniem 
tej publikacji jest dostarczenie użytkownikom zestawu wskaźników umożliwia-
jących prowadzenie samodzielnych badań i analiz na poziomie lokalnym, regio-
nalnym i krajowym  w następujących dziedzinach: demografia, zdrowie, eduka-
cja, rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne 
i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego. Prezentowane w publi-
kacji dane pochodzą ze zbiorów statystyki publicznej, a także ze źródeł pozasta-
tystycznych. Dane te przeliczono według przekrojów ujednoliconych dla całego 
badania.  

W odpowiedzi na rosnące oczekiwania użytkowników rozszerzono zakres da-
nych przedstawionych w publikacji w porównaniu do wcześniejszej edycji. 
Wprowadzono m.in. zmiany dotyczące szerszego ujęcia wskaźników z zakresu 
edukacji, a także uzupełniono opracowanie pełnym zestawem informacji w po-
staci elektronicznej. Umożliwi to swobodny dostęp do wskaźników opisujących 
kapitał ludzki w pożądanych przekrojach (m.in. według województw, wykształ-
cenia, wieku, statusu zawodowego, płci). 

Publikację wydano w formie tradycyjnej w wersji polsko-angielskiej, dostęp-
na jest również na stronie internetowej Urzędu. 

W listopadzie br. ukazało się też wiele innych wydawnictw statystycznych: 
„Biuletyn Statystyczny nr 10/2014”, „Ceny w gospodarce narodowej. Paź-
dziernik 2014 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budow-



 

lanych — wrzesień 2014 r.”, „Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r.”, 
„Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2013”, „Go-
spodarka paliwowo-energetyczna w latach 2012 i 2013”, „Informacja o sy-
tuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2014 r.”, „Ochrona 
zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.”, „Produkcja ważniejszych 
wyrobów przemysłowych — X 2014 r.”, „Produkt krajowy brutto — ra-
chunki regionalne w 2012 r.”, „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicz- 
nego 2014” oraz „Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.”.  
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