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Wydawnictwa GUS — styczeń 2015 r. 
 
 Ze styczniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację 
cykliczną „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2013/2014” oraz na pierw-
sze wydanie folderu „Wskaźniki jakości pracy”. 
 

 „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2013/2014” to nowa edycja publikacji prezentują- 
ca zestaw danych statystycznych i analiz opisują-
cych stan, a także dynamikę polskiego systemu 
oświaty. Przedstawione w niej informacje dotyczą 
działalności szkół oraz innych placówek oświato-
wych i wychowawczych, prowadzących nauczanie 
na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gim-
nazjalnym i ponadgimnazjalnym, uwzględniają 
również szkolnictwo specjalne, zawodowe i arty-
styczne.  
 Publikacja o charakterze tabelaryczno-anality- 
cznym zawiera uwagi metodyczne, komentarz  
analityczny, wzbogacony ilustracjami graficznymi 

w formie map i wykresów, a także część tabelaryczną. W uwagach metodolo-
gicznych Czytelnicy znajdą opis organizacji systemu oświaty w Polsce oraz 
najważniejsze definicje pojęć stosowanych w tablicach. W komentarzu anali-
tycznym opisano podstawowe dane charakteryzujące stan obecny i dynamikę 
polskiej oświaty. Zarówno w komentarzu, jak i w części tabelarycznej znajdują 
odzwierciedlenie zmiany w systemie oświaty, jakie zaszły w ostatniej dekadzie. 
 W obecnej edycji publikacji, podobnie jak w poprzednim wydaniu, zawarto 
informacje: o infrastrukturze oświatowej oraz o uczniach, absolwentach i nau-
czycielach, nauczaniu języków obcych, edukacji mniejszości narodowych 
i etnicznych, o zajęciach pozalekcyjnych, komputeryzacji, a także o wybranych 
formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Ponadto zamieszczono analizę wyni-
ków egzaminów organizowanych przez niezależne od szkół komisje egzamina-
cyjne oraz porównania międzynarodowe przedstawiające sytuację polskiej 
oświaty na tle krajów Unii Europejskiej. Dane statystyczne opracowano na pod-
stawie informacji zbieranych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także 
z badań realizowanych przez GUS i zaprezentowano w skali kraju oraz dla po-
szczególnych województw. Do wydawnictwa dołączono aneks zawierający opis 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, profili kształcenia w liceach 
profilowanych oraz Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji 
ISCED 1997.  
 Publikację opracowano częściowo w wersji dwujęzycznej (wszystkie tablice, 
część metodologiczna, spis treści oraz streszczenie części analitycznej również 
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w wersji angielskiej), dostępna jest również na płycie CD-ROM oraz na stronie 
internetowej Urzędu, gdzie wszystkie tablice dostępne są w formacie MS Excel. 
 

 Folder „Wskaźniki jakości pracy” zawiera  
zbiór podstawowych wskaźników statystycznych, 
oparty na zaleceniach międzynarodowych, pozwa-
lających na syntetyczną charakterystykę jednej 
z najważniejszych aktywności w życiu człowieka 
— pracy. W folderze zwrócono szczególną uwagę 
na opis jakości pracy, czyli warunków w jakich 
pracujemy, czasu pracy czy rodzaju gwarancji 
związanych z zatrudnieniem. Dane prezentowane 
w opracowaniu zaczerpnięto z reprezentacyjnego 
Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, 
a także z innych badań, tj. warunków pracy, ba- 
dań struktury wynagrodzeń według zawodów czy 
kształcenia dorosłych.  

 W publikacji, mającej charakter opracowania analitycznego, przedstawiono 
w pięciu blokach tematycznych 31 wskaźników wraz z ich krótką definicją oraz 
sposobami wyliczania. Prezentowany zestaw wskaźników obejmuje następujące 
tematy: bezpieczeństwo i etyka w zatrudnieniu; dochód i świadczenia związane 
z zatrudnieniem; czas pracy i łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym; 
bezpieczeństwo w zatrudnieniu i ochrona społeczna; dialog społeczny; rozwój 
kwalifikacji i szkolenia; stosunki w miejscu pracy i motywacja do pracy. 
 Folder przygotowano w polskiej wersji językowej, dostępny jest on również na 
stronie internetowej GUS.  
 
 W styczniu br. ukazały się również: „Aktywność ekonomiczna ludności Pol-
ski III kwartał 2014 r.”, „Bezrobocie rejestrowane. I—III kwartał 2014 r.”, 
„Biuletyn Statystyczny nr 12/2014”, „Ceny w gospodarce narodowej. Gru-
dzień 2014 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowla-
nych — listopad 2014 r.”, „Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2013 r.”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2014 r.”, „Ochrona 
zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 r.”, „Poland Quarterly Stati-
stics No. 3/2014”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych — 
XII 2014 r.”, „Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2014”, „Rocznik 
Statystyczny Przemysłu 2014”, „Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014”, 
„Rocznik Statystyczny Województw 2014”, „Społeczeństwo informacyjne  
w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010—2014” oraz „Wiadomo-
ści Statystyczne Nr 1 — styczeń 2015 r.”. 
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