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Wydawnictwa GUS — styczeń 2018 r. 

 
 Ze styczniowej oferty wydawniczej warto zwrócić 
uwagę na publikację ukazującą się z częstotliwo-
ścią dwuletnią „Ubóstwo w Polsce w latach 2015  
i 2016”. Opracowanie zawiera najważniejsze dane 
na temat zasięgu i społecznego zróżnicowania ubó-
stwa w naszym kraju. Składa się ono z pięciu roz-
działów. Pierwsze dwa oparte są na wynikach ba-
dania budżetów gospodarstw domowych. Przed-
stawiono w nich informacje o zasięgu ubóstwa eko-
nomicznego, najwięcej uwagi poświęcając charak-
terystyce ubóstwa skrajnego. Opisano także sferę 
niedostatku, szacowaną według minimum socjalne-
go, uznawanego za granicę „minimalnie godziwego 
standardu życia”. W rozdziale trzecim, wykorzystu-
jącym wyniki Europejskiego badania dochodów  

i warunków życia (EU-SILC), omówiono zasięg ubóstwa w Polsce na tle Unii 
Europejskiej (UE). Przedstawiono w nim m.in. wskaźniki zagrożenia ubóstwem  
i wykluczeniem społecznym wykorzystywane do monitorowania realizacji celów 
„Strategii Europa 2020”. W publikacji szerzej niż poprzednio omówiono zjawisko 
wykluczenia społecznego. W kolejnym rozdziale zaprezentowano, pochodzące  
z różnych badań, niektóre wskaźniki wykluczenia społecznego dotyczące za-
trudnienia, zdrowia oraz edukacji w Polsce na tle UE. W ostatnim rozdziale na-
tomiast przedstawiono syntetyczną analizę izolacji społecznej w Polsce na pod-
stawie wieloaspektowego Badania spójności społecznej. Opracowanie jest 
wzbogacone licznymi wykresami i mapami. 
 Publikacja ukazała się w formie papierowej w wersji polskiej. Dostępna jest 
również na stronie GUS.  
 
 W styczniu br. roku ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności 
Polski III kwartał 2017 roku”, „Bezrobocie rejestrowane. I—III kwartał 
2017 r.”, „Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  
w 2016 roku”, „Biuletyn Statystyczny Nr 12/2017”, „Ceny robót budowlano- 
-montażowych i obiektów budowlanych. Listopad 2017 r.”, „Działalność 
gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2016 r.”, „Działal-
ność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2014—2016”, „Informacja  
o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2017 r.”, „Koniunktura w prze-



J. Gustyn    Wydawnictwa GUS — styczeń 2018 r. 83 

 

 

myśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 — styczeń 2018”, 
„Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2017 roku”, 
„Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2012—2016”, „Rocznik 
Statystyczny Województw 2017”, „Środki produkcji w rolnictwie w roku 
gospodarczym 2016/2017”, „Wyspecjalizowane segmenty rynku finanso-
wego 2016” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 1/2018 (680)”. 
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