
Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician, 2019, vol. 64, 4, 89—91 
Informacje. Przeglądy. Recenzje / Information. Reviews. Comments  
 

Wydawnictwa GUS. Marzec 2019 
 

Z marcowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację cykliczną 
Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r., a także na zeszyty metodologicz-
ne: Działalność służb ratowniczych, Żłobki i kluby dziecięce, Beneficjenci 
środowiskowej pomocy społecznej oraz Statystyka zdrowia i ochrony 
zdrowia — sprawozdawczość GUS. 

 
Praca nierejestrowana w Polsce w 2017 r. to wy-

dawnictwo opracowane na podstawie uogólnionych 
wyników badania modułowego przeprowadzonego — 
już po raz siódmy — w I kwartale 2018 r. łącznie z Ba-
daniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Ze 
względu na jego realizację w I kwartale (a nie jak do-
tychczas w IV) okres obserwacji wydłużono do 12 mie-
sięcy, co pozwoliło na ocenę skali zjawiska w całym 
2017 r. Zastosowano tę samą koncepcję i narzędzia 
badawcze, zachowując częściową porównywalność  
z wynikami z poprzednich edycji.  

Opracowanie o charakterze tabelarycznym zawiera informacje o częstotliwo-
ści występowania nietypowych form zatrudnienia z uwzględnieniem m.in. rodza-
ju umów oraz przyczyn wykonywania takiej pracy. Szczegółowa charakterystyka 
osób wykonujących pracę w szarej strefie obejmuje cechy demograficzno- 
-społeczne (płeć, wiek, wykształcenie), rodzaj oraz okres trwania pracy. Ponadto 
w uwagach metodologicznych opisano koncepcję badania i losowanie próby,  
a także wyjaśniono założone cele i przyjęte definicje.  

Publikacja w formie książkowej (nieedytowalnej) w wersji polsko-angielskiej 
dostępna jest również na stronie internetowej GUS. Tablice w MS Excel z pod-
stawowymi wynikami udostępniono łącznie z internetowym wydaniem publikacji. 

 
Zeszyt metodologiczny badania Działalność służb 

ratowniczych dostarcza informacji o działalności jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej, ratownictwie spe-
cjalistycznym (technicznym, chemicznym i ekologicz-
nym), podmiotach uprawnionych do wykonywania ra-
townictwa wodnego, zamachach/zachowaniach sa-
mobójczych oraz wypadkach tonięcia. Badanie to jest 
w całości oparte na administracyjnych źródłach danych 
pochodzących z zasobów Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Komendy Głównej Policji 
oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
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Organem prowadzącym badanie, znajdujące się w bloku tematycznym 1.03 
„Obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne, wymiar sprawiedliwości” pro-
gramu badań statystycznych statystyki publicznej, jest Prezes GUS oraz mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych.  

Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 

 
 

Zeszyt metodologiczny Żłobki i kluby dziecięce 
zawiera opis metodologii badania instytucjonalnej 
opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Jest to bada-
nie stałe, pełne, realizowane w cyklu rocznym w bloku 
tematycznym „Rodzina” programu badań statystycz-
nych statystyki publicznej. Jego celem jest pozyskanie 
oraz opracowanie informacji o działalności placówek 
takich jak żłobki, odziały żłobkowe oraz kluby dziecię-
ce. W zeszycie przedstawiono opis zakresu podmioto-
wego i przedmiotowego, metodykę i organizację bada-
nia, definicje podstawowych pojęć, stosowane narzę-

dzie badawcze oraz sposoby publikacji danych. Dołączono do niego wzór formu-
larza wraz z objaśnieniami oraz listę zmiennych występujących w badaniu. 

Opracowanie wydano po polsku i jest dostępne na stronie Urzędu. 

 
 

 Zeszyt metodologiczny Beneficjenci środowisko-
wej pomocy społecznej to pierwsze kompleksowe 
opracowanie poświęcone metodologii tego badania  
w całości opartego na administracyjnych źródłach da-
nych. Dotychczas zasady metodologii stosowanej w ba- 
daniu były syntetycznie opisywane w wydawanej co 
dwa lata publikacji pod tym samym tytułem.  

Podstawowym źródłem danych jest Zbiór Centralny 
Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej, 
którego gestorem jest Ministerstwo Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej. Jest to administracyjna baza da-

nych rejestrowanych przez pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy spo-
łecznej podczas wywiadu środowiskowego. Stanowi ona cenne źródło informacji 
o sytuacji demograficznej i społecznej osób, a także gospodarstw domowych.  
W zeszycie wiele miejsca poświęcono opisowi specyficznych dla systemu po-
mocy społecznej pojęć i typologii, które czasem istotnie się różnią od stosowa-
nych w statystyce publicznej. 

Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 
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Zeszyt metodologiczny Statystyka zdrowia i ochro-
ny zdrowia — sprawozdawczość GUS rozpoczyna 
cykl publikacji poświęconych opisowi metod badań sta-
tystycznych z obszaru zdrowia i ochrony zdrowia. Jest to 
pierwsze z planowanej serii opracowań poświęconych 
tej tematyce.  

Zeszyt rozpoczyna się sumarycznym opisem wszyst-
kich tematów badawczych z zakresu zdrowia i ochrony 
zdrowia prowadzonych w ramach programu badań sta-
tystycznych statystyki publicznej. Kolejne części poświę-
cone są badaniom realizowanym z wykorzystaniem 

formularzy sprawozdawczych o symbolu ZD. Publikacja zawiera podstawowe 
informacje o zakresie podmiotowym i przedmiotowym tych badań, opis metody 
badań i ich organizacji oraz sposobów prezentacji i publikacji danych. Ponadto 
podano aktualnie obowiązujące definicje podstawowych pojęć w statystyce zdro-
wia. Do zeszytu dołączono listę zmiennych występujących w sprawozdaniach ZD 
oraz wzory formularzy wraz z objaśnieniami. 

Opracowanie, w polskiej wersji językowej, jest dostępne na stronie Urzędu. 

 
W marcu br. ukazały się ponadto:  

 Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących 
udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności) — III kwartał 2018 r.,  

 Bezrobocie rejestrowane I—IV kwartał 2018 r., 
 „Biuletyn Statystyczny” nr 2/2019,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — styczeń  

2019 r., 
 Jak korzystamy z Internetu? 2018,  
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2019 — 

marzec 2019,  
 Nauka i technika w 2017 r., 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lutym 2019 r., 
 Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2013—2017, 
 Rynek pracy w 2017 r., 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lutym 2019 r., 
 Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 r., 
 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON, 2018 r.,  
 „Wiadomości Statystyczne” nr 3/2019. 
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