Wydawnictwa GUS — lipiec 2016 r.
Z lipcowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na publikacje cykliczne „Stan zdrowia ludności Polski w 2014 r.” oraz „Budżet czasu ludności w 2013 r., cz. II”.
Pierwsza z nich zawiera wyniki Europejskiego
Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) przeprowadzonego przez GUS w 2014 r. Badanie to tworzy
jednolity system statystyczny służący do monitorowania zdrowia ludności krajów członkowskich
Unii Europejskiej. Jego zharmonizowana metodologia pozwala na spójne opracowanie wyników
zarówno w skali ugrupowania, jak i pomiędzy krajami. Badanie pozwoliło poznać sytuację zdrowotną ludności i jej uwarunkowania wynikające
z charakterystyki demograficzno-społecznej badanych osób, sytuacji zawodowej i miejsca zamieszkania.
Publikacja ma charakter ogólnego raportu składającego się z uwag metodycznych, części analitycznej oraz obszernego aneksu tabelarycznego, zawierającego również podstawowe tablice w przekroju terytorialnym. W uwagach metodycznych przybliżono Czytelnikom ogólne założenia i zakres
przedmiotowy badania, jego metodologię oraz proces realizacji. Informacje
w publikacji dotyczą oceny kondycji zdrowotnej ludności, ze szczególnym
uwzględnieniem długotrwałych problemów zdrowotnych w powiązaniu
z częstością korzystania z usług medycznych oraz niektórych elementów stylu
życia.
Analizę kondycji zdrowotnej Polaków poprzedzono opisem zmian, jakie zaszły w strukturze ludności w ostatnich latach, uwzględniając podstawowe cechy
społeczno-demograficzne, m.in.: wiek, wykształcenie, stan cywilny, status na
rynku pracy czy dochód ekwiwalentny. Wyniki badania pozwoliły na scharakteryzowanie chorób i dolegliwości przewlekłych, trudności i kłopotów zdrowotnych dzieci, analizę samopoczucia psychofizycznego badanych oraz charakterystykę populacji osób niepełnosprawnych. W opracowaniu przedstawiono także
informacje na temat korzystania z profilaktyki zdrowotnej i usług medycznych
oraz problematykę stosowania leków.
Publikacja wydana w języku polskim (dodatkowo przedmowa i spis treści
w j. angielskim) dostępna jest w wersji tradycyjnej oraz na stronie internetowej
GUS. Ze względu na znaczną objętość i szczegółowość część tabelaryczna dostępna jest tylko w wersji elektronicznej.
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Druga publikacja lipcowa zawiera pogłębioną analizę wyników badania budżetu czasu ludności, która
jest uzupełnieniem części I, wydanej na początku
2015 r. Wyniki tego badania stanowią ważną podstawę do wnioskowania o jakości życia mieszkańców
Polski, a porównanie wyników daje możliwość obserwacji zmian w gospodarowaniu czasem. Publikacja została przygotowana przez zespół pracowników
Departamentu Badań Społecznych i Warunków Życia
przy współpracy z Centrum Informatyki Statystycznej
GUS oraz urzędami statystycznymi z Gdańska i Poznania. W opracowaniu wyników uczestniczyli również eksperci z SGH.
Publikacja, podobnie jak jej pierwsza część, ma
charakter analityczno-tabelaryczny. W części analitycznej przedstawiono dwa
nowe przekroje społeczne, pierwszy — pokazujący budżet czasu osób znajdujących się na różnych etapach życia oraz drugi — obejmujący budżet czasu osób
niepełnosprawnych. Analizowano również cztery nowe tematy, tzn.: pomoc
innym osobom świadczoną indywidualnie lub poprzez wolontariat w organizacjach, występowanie czynności towarzyszących, rytm zajęć w dobowym budżecie czasu oraz subiektywną ocenę czynności wykonywanych przez respondentów. Zamieszczono także pogłębioną analizę wyników dotyczących takich czynności, jak: sport i rekreacja, edukacja, uczestnictwo w rozrywce, kulturze i korzystanie ze środków masowego przekazu czy dojazdy.
W części tabelarycznej publikacji przedstawiono wyniki badania uwzględniające zmienne demograficzno-społeczne: płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, źródło utrzymania i typ biologiczny gospodarstwa domowego.
Publikacja w wersji polsko-angielskiej dostępna jest wyłącznie na płycie CD
oraz na stronie internetowej Urzędu. Do wersji elektronicznej dołączono tablice
w formacie MS Excel ułatwiające dokonywanie głębszych analiz i porównań.
W lipcu br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski
IV kwartał 2015 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 6/2016”, „Budownictwo —
wyniki działalności w 2015 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych
i obiektów budowlanych — maj 2016 r.”, „Efektywność wykorzystania
energii w latach 2004—2014”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w I półroczu 2016 r.”, „Polska w Unii Europejskiej 2016” (folder), „Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2016 r.”, „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w czerwcu 2016 r.”, „Produkcja wyrobów przemysłowych w 2015 r.”, „Rolnictwo w 2015 r.”, „Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Polsce (stan w 2014 r.)”,
„Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 grudnia 2015 r.”, „Trwanie życia w 2015 r.”,
„Zwierzęta gospodarskie w 2015 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne
nr 7/2016 (662)”.
Oprac. Justyna Gustyn
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