INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE
Wydawnictwa GUS — styczeń 2016 r.
Ze styczniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikacje
cykliczne „Praca nierejestrowana w Polsce w 2014 r.” oraz „Ubóstwo w Polsce w latach 2013 i 2014”.
Pierwsze z nich to wydawnictwo opracowane na
podstawie uogólnionych wyników badania modułowego „Nietypowe formy zatrudnienia i praca
nierejestrowana” przeprowadzonego w IV kwartale
2014 r. łącznie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności. Pozwoliło ono na wyznaczenie
dolnej granicy szacunku pracy nierejestrowanej, co
oznacza, że rzeczywista skala zjawiska przyjmuje
wartości co najmniej takie, jakie podano w opracowaniu. Publikację przygotowano w Departamencie Badań Demograficznych i Rynku Pracy przy
współpracy z Ośrodkiem Badania Aktywności
Ekonomicznej Ludności w Gdańsku oraz Centrum
Informatyki Statystycznej w Radomiu.
Opracowanie o charakterze analityczno-tabelarycznym zawiera opis koncepcji
badania i losowania próby, a także wyjaśnienie celów i definicji zastosowanych
w badaniu. W rozdziale analitycznym znalazły się opinie na temat przyczyn
podejmowania pracy nierejestrowanej, skali pracy „na czarno”, charakterystyka
ostatnio wykonywanej pracy, a także gospodarstw domowych korzystających
z pracy nierejestrowanej. W aneksie tabelarycznym czytelnicy znajdą informacje
o częstotliwości występowania nietypowych form zatrudnienia z uwzględnieniem m.in. rodzaju umów oraz przyczyn wykonywania takiej pracy. Ponadto
szczegółowa charakterystyka osób wykonujących pracę w „szarej strefie” obejmuje cechy demograficzno-społeczne (płeć, wiek, wykształcenie), rodzaj oraz
okres trwania pracy.
Publikację wydano w formie tradycyjnej w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest również na stronie internetowej urzędu.
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Drugie wydawnictwo to kolejna edycja publikacji charakteryzującej zjawisko ubóstwa, które
od ponad 20 lat stanowi przedmiot systematycznych prac metodologicznych oraz badań i analiz
w polskiej statystyce publicznej. Ze względu na
zasięg oraz społeczno-ekonomiczne skutki ubóstwa, informacje na temat tego zjawiska ogrywają
istotną rolę m.in. w procesie opracowywania,
wdrażania, monitorowania oraz oceny polityki społecznej zarówno w skali kraju, jak i w kontekście
europejskim. Opracowanie analityczne, wzbogacone o liczne wykresy, tablice oraz mapy, zostało
przygotowane w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia GUS we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi.
Publikacja zawiera najważniejsze dane na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubóstwa w Polsce w latach 2013 i 2014. Opracowanie składa się
z trzech rozdziałów.
W pierwszym skoncentrowano się na omówieniu skali zjawiska ubóstwa ekonomicznego na podstawie wyników badania budżetów gospodarstw domowych,
najwięcej uwagi poświęcając analizie warunków życia gospodarstw uznanych za
skrajnie ubogie. W części tabelarycznej tego rozdziału zawarto dane o zasięgu
ubóstwa z uwzględnieniem różnych granic ubóstwa.
Rozdział drugi zawiera podstawowe informacje dotyczące zasięgu sfery niedostatku, szacowanej według minimum socjalnego uznawanego za granicę „minimalnie godziwego standardu życia”, poniżej której następuje deprywacja integracyjnych potrzeb człowieka.
W rozdziale trzecim wykorzystano wyniki europejskiego badania dochodów
i warunków życia. Omówiono w nim zasięg ubóstwa w Polsce w porównaniu
z innymi krajami Unii Europejskiej. Oprócz przedstawienia podstawowych
wskaźników monitorujących realizację celów Strategii Europa 2020, w rozdziale
uwzględniono także informacje dotyczące m.in. poziomu i zróżnicowania dochodów, zróżnicowania społecznego i trwałości ubóstwa dochodowego, co pozwala na pełniejszą ocenę zjawiska.
Opracowanie ukazało się w polskiej wersji językowej, dostępne jest także na
stronie internetowej GUS.
W styczniu br. ukazały się również: „Biuletyn Statystyczny Nr 12/2015”,
„Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — listopad
2015 r.”, „Ceny w gospodarce narodowej — grudzień 2015 r.”, „Dochody
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i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2014)”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2015 r.”, „Poland Quarterly Statistics No. 3/2015”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2015 r.”, „Rocznik Statystyczny Województw 2015”,
„Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2015 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne Nr 1/2016”.
Oprac. Justyna Gustyn
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