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Wydawnictwa GUS — luty 2017 r. 
 

 Z lutowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikację cy-
kliczną „Jakość życia w Polsce w 2015 r. Wyniki badania spójności społecz-
nej” oraz folder „Podstawowe dane o sektorze non-profit w 2014 roku”. 
 

 Pierwsza z nich to obszerny raport analityczno- 
-metodologiczny poświęcony problematyce pomia-
ru jakości życia. Opracowanie zawiera wyniki dru-
giej edycji wieloaspektowego badania ankietowego 
gospodarstw domowych „Badanie spójności spo-
łecznej”, zrealizowanego przez GUS w pierwszej 
połowie 2015 r. Badanie to pozwala na uzyskanie 
kompleksowej oceny dobrobytu społecznego, a tak-
że stwarza możliwość pogłębionych analiz współ-
zależności pomiędzy jego różnymi aspektami oraz 
oceny stopnia kumulacji pozytywnych i negatyw-
nych symptomów jakości życia. W opracowaniu 
przedstawiono analizy dotyczące m.in.: ubóstwa, 

społecznej percepcji wykluczenia społecznego i dyskryminacji, stylu życia, zaan-
gażowania religijnego, kapitału społecznego oraz subiektywnego dobrobytu.  
 Publikacja składa się z ośmiu części. Otwierają ją dwa rozdziały dotyczące 
ważnych problemów społecznych. W pierwszym znajdują się wyniki wielowy-
miarowej analizy ubóstwa, uwzględniającej trzy uzupełniające się podejścia do 
identyfikacji tego zjawiska — ubóstwo dochodowe, warunki życia oraz równo-
waga budżetowa. W drugim rozdziale omówiono społeczną percepcję wyklu-
czenia społecznego i dyskryminacji w Polsce.  
 Przedmiotem dalszych rozważań są niektóre aspekty stylu życia. Skupiono się 
w nich na przedstawieniu informacji o sposobach spędzania czasu wolnego, 
w tym o uczestnictwie w kulturze, aktywności fizycznej, spotkaniach towarzy-
skich oraz korzystaniu ze środków masowego przekazu.  
 Badanie stworzyło również możliwość pogłębionej analizy różnych form 
kapitału społecznego. Poświęcono temu dwa rozdziały. Przedstawiono w nich 
wyniki badania hierarchii wartości oraz norm społecznych, a także analizę kapi-
tału społecznego z punktu widzenia sieci społecznych i zaufania.  
 Rozdział piąty dotyczy religijności. Omówiono w nim zarówno zagadnienia 
związane ze stosunkiem do wiary oraz wypełnianiem praktyk religijnych, jak 
i analizy ukazujące aktywność społeczno-religijną.  
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 Ostatni rozdział analityczny poświęcono subiektywnej jakości życia, w tym 
analizie wpływu czynników zarówno materialnych, jak i niematerialnych na róż-
ne aspekty dobrobytu subiektywnego. Materiał statystyczny wzbogacono tabela-
mi oraz wykresami. 
 Rozdział ósmy raportu stanowi część metodologiczną opracowania. Przed-
stawiono w nim najważniejsze rozwiązania organizacyjne oraz metodologiczne 
zastosowane podczas realizacji i opracowywania wyników badania.  
 Publikacja ukazała się po polsku, dostępna jest również w wersji elektronicz-
nej na stronie Urzędu.  

 
 W folderze „Podstawowe dane o sektorze 
non-profit w 2014 roku” — wydawanym z czę-
stotliwością dwuletnią — przedstawiono wyniki 
badań obejmujące niektóre typy organizacji non- 
-profit. 
 Folder składa się z dwunastu rozdziałów anali-
tycznych. Pierwsza część zawiera ogólną charakte-
rystykę sektora non-profit w Polsce. W kolejnych 
rozdziałach przedstawiono sytuację organizacji po-
zarządowych objętych ustawą o działalności pożyt-
ku publicznego i o wolontariacie. Czytelnicy znajdą 
w nich informacje dotyczące typowych stowarzy-
szeń i organizacji społecznych, fundacji, stowarzy-
szeń sportowych, ochotniczych straży pożarnych, 
kół łowieckich, społecznych podmiotów wyzna-

niowych, kółek rozlicznych, samorządów zawodowych i gospodarczych, organi-
zacji pracodawców, związków zawodowych oraz partii politycznych. Charaktery-
styka kolejnych typów organizacji obejmuje ich liczebność i strukturę, rozmiesz-
czenie terytorialne, członkostwo, środki finansowe oraz zatrudnienie. Materiał 
analityczny wzbogacono tablicami, wykresami, infografikami oraz mapami. Opra-
cowanie kończy aneks zawierający najważniejsze informacje metodologiczne 
dotyczące badania. 
 Folder wydany został w formie tradycyjnej w j. polskim, dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej Urzędu.  

 
 W lutym br. ukazały się także: „Biuletyn Statystyczny Nr 1/2017”, „Ceny 
robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — grudzień 2016 r.”, 
„Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w styczniu 2017 r.”, 
„Informator GUS 2017 (folder)”, „Rocznik Statystyczny Przemysłu 2016”, 
„Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2016”, „Zmiany strukturalne grup pod-
miotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, 2016 r.” oraz „Wiado-
mości Statystyczne nr 2/2017 (669)”. 
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