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Wydawnictwa GUS — luty 2015 

 

 Z lutowej oferty wydawniczej GUS warto zwró-
cić uwagę na publikację „Dochody i warunki życia 
ludności Polski (raport z badania EU-SILC 
2013)”, która jest kolejną edycją opracowania za-
wierającego zestaw informacji dotyczących docho-
dów, ubóstwa, wykluczenia społecznego i warun-
ków życia polskiego społeczeństwa.   
 Główną część publikacji o charakterze tabela-
ryczno-analitycznym poprzedzono uwagami meto-
dycznymi, zawierającymi ogólne informacje o ba-
daniu, opis schematu losowania próby i uogólniania 
wyników, informacje o jakości i imputacji danych 
oraz objaśnienie podstawowych pojęć i definicji. 

 W części tabelarycznej opracowania za pomocą danych zaprezentowano  
m.in. kształtowanie się rocznych dochodów do dyspozycji oraz ich składowych 
w ujęciu na jednostkę ekwiwalentną oraz na osobę w gospodarstwie domowym, 
trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, sytuację mieszkaniową oraz 
wyposażenie gospodarstw domowych w niektóre dobra trwałego użytkowania 
oraz zakres korzystania z opieki lekarskiej i samoocenę stanu zdrowia. Przed-
stawione w tablicach dane ujęto według grup społeczno-ekonomicznych ludno-
ści oraz gospodarstw ogółem, klas miejscowości, wielkości gospodarstwa do-
mowego, a także stopnia urbanizacji i regionów.  
 Część analityczna opracowania obejmuje komentarz obrazujący sytuację do-
chodową  gospodarstw domowych w Polsce w latach 2007—2013. W publikacji 
zamieszczono również wybrane wskaźniki z zakresu spójności społecznej dla 
Polski, a także dla innych krajów Unii Europejskiej. Ponadto zakres tematyczny 
publikacji wzbogacono o zagadnienia dotyczące dobrobytu, co jest rezultatem 
wprowadzenia w 2013 r. do badania EU-SILC dodatkowych zmiennych.  
W module „Dobrobyt” zaprezentowano informacje dotyczące wieloaspektowej 
satysfakcji z życia, doświadczanych stanów emocjonalnych oraz zaufania do 
innych osób i instytucji publicznych.  
 Publikację opracowano w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest ona rów-
nież na płycie CD oraz na stronie internetowej Urzędu.  
 
 W lutym br. ukazały się również: „Biuletyn Statystyczny nr 1/2015”, „Ceny 
robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — grudzień  
2014 r.”, „Ceny w gospodarce narodowej. Styczeń 2015 r.”, „Działalność 
innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2011—2013”, „Działalność przedsię-
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biorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r.”, „Informacja o sytuacji 
społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2015 r.”, „Informator GUS 2015 r. 
(folder)”, „Nauka i technika w 2013 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów 
przemysłowych I 2015 r.”, „Środki produkcji w rolnictwie w roku gospo-
darczym 2013/2014”, „Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów  
w 2014 r.”, „Wiadomości Statystyczne Nr 2 — luty 2015 r.”, „Zdrowie  
i ochrona zdrowia w 2013 r.” oraz „Zmiany strukturalne grup podmiotów 
gospodarki narodowej w rejestrze REGON — 2014 r.”. 
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