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Wydawnictwa GUS — grudzień 2017 r. 

 
Z grudniowej oferty wydawniczej warto zwrócić 

uwagę na publikacje cykliczne „Charakterystyka 
ustawicznego szkolenia zawodowego w przed-
siębiorstwach w 2015 r.”, „Beneficjenci śro-
dowiskowej pomocy społecznej w 2016 r.” oraz 
„Gospodarka morska w Polsce w latach 2015 
i 2016”. Pierwsza z nich, ukazująca się co pięć lat, 
zawiera wyniki kolejnej edycji ogólnopolskiego ba-
dania Ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsię-
biorstwach, przeprowadzonego w kwietniu 2016 r. 
Jego celem było uzyskanie informacji na temat za-
angażowania przedsiębiorstw w rozwój istniejących 
lub uzyskiwanie nowych umiejętności przez pra-
cowników. Uwzględniono przy tym rodzaj prowa-
dzonej działalności oraz jej wielkość. 

Na opracowanie składają się uwagi ogólne i metodyczne, komentarz anali-
tyczny oraz tablice statystyczne. W uwagach omówiono koncepcję badania, 
zakres podmiotowy i przedmiotowy, zasady doboru próby oraz zawarto objaś- 
nienia podstawowych pojęć i ocenę kompletności badania. W części analitycznej 
opisano najistotniejsze zagadnienia, m.in. charakterystykę przedsiębiorstw  
i ich formy organizacyjne, cechy uczestników szkoleń, nabyte umiejętności, rea-
lizatorów kursów czy politykę i strategię ustawicznego szkolenia zawodowego. 
Zasadniczą część publikacji stanowią tablice statystyczne, w których zawarto 
szczegółowe wyniki badania zgrupowane w dziesięciu działach tematycznych. 
Opracowanie wzbogacono grafiką. 

Publikacja ukazała się w formie papierowej w wersji polsko-angielskiej. Do-
stępna jest również na stronie GUS. Dołączono do niej szeroki zestaw tablic 
wynikowych w formacie MS Excel, które mogą być wykorzystywane do kolej-
nych analiz.  
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W następnej publikacji, ukazującej się z często-
tliwością dwuletnią, przedstawiono charakterystykę 
zbiorowości korzystającej ze środowiskowej po-
mocy społecznej i ich gospodarstw domowych. 
Opracowanie stanowi kontynuację serii „Beneficjen-
ci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w ... 
roku”. Zmiana tytułu jest następstwem włączenia 
korzystających ze świadczeń rodzinnych do odręb-
nej tematyki, związanej z działalnością na rzecz 
rodziny. Wykorzystanie danych z rejestrów admini-
stracyjnych umożliwiło pogłębioną analizę proble-
mów populacji beneficjentów. 

Opracowanie składa się z sześciu rozdziałów 
analitycznych. W pierwszym z nich omówiono zmia-
ny w wielkości populacji osób korzystających z śro-

dowiskowej pomocy społecznej i skali tej pomocy. Przedstawiono również uwa-
runkowania pomocy społecznej oraz zwrócono uwagę na przestrzenne zróżni-
cowanie potrzeb, w układzie według obszarów urbanizacyjnych. Rozdział drugi 
zawiera charakterystykę beneficjentów i zmiany w ich definiowaniu. W kolejnym 
rozdziale znajduje się analiza gospodarstw domowych beneficjentów, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem charakterystyki gospodarstw ubogich wraz z regional-
nym zróżnicowaniem głębokości ich ubóstwa. Rozdział czwarty dotyczy trwało-
ści korzystania z pomocy społecznej. W rozdziale piątym natomiast określono  
i rozwinięto pojęcie „obszarów problemowych”, zaznaczono ich granice i wiel-
kość mierzoną liczbą gmin w nich zawartych. W ostatnim rozdziale przedstawio-
no projekcję spadku wskaźnika udziału ubogich beneficjentów w ogólnej liczbie 
ludności, po uwzględnieniu świadczenia wychowawczego będącego realizacją 
rządowego programu „Rodzina 500+”. Zasięg korzystania z pomocy podano 
w najszerszym, możliwym układzie terytorialnym.  

Uzupełnieniem publikacji są uwagi metodyczne, obejmujące zakres podmio-
towy i przedmiotowy analizy, źródła danych oraz podstawowe pojęcia. Ponadto, 
po raz pierwszy, określono miejsce środowiskowej pomocy społecznej w ogólnej 
pomocy socjalnej państwa.  

Publikację wydano w wersji tradycyjnej w języku polskim. Przedmowę i spis 
treści przetłumaczono na język angielski. Opracowanie dostępne jest też na 
stronie internetowej Urzędu. W celu prowadzenia dalszych analiz i porównań 
wszystkie tablice udostępniono w formacie MS Excel. 
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Publikacja trzecia pt. „Gospodarka morska  
w Polsce w latach 2015 i 2016”, ukazująca się  
co dwa lata, przedstawia tę dziedzinę jako jeden  
z ważniejszych elementów współczesnego systemu 
gospodarczego.  

Podstawową część publikacji stanowią komenta-
rze analityczne, w których scharakteryzowano na 
tle tendencji od 2005 r. niektóre rodzaje działalności 
morskiej w latach 2015 i 2016. W kolejnych rozdzia-
łach omówiono strukturę przestrzenno-funkcjonalną 
tej gospodarki, podmioty, pracujących i wynagro-
dzenia oraz inwestycje i środki trwałe. Przepro-
wadzono również analizę gospodarki morskiej 
uwzględniając następujące tematy: porty morskie, 
żegluga morska i przybrzeżna, przemysł stocznio-

wy, rybołówstwo morskie, przetwórstwo rybne, edukacja morska oraz działal-
ność badawcza i rozwojowa. Do publikacji włączono po raz pierwszy statystycz-
ną analizę turystyki morskiej i przybrzeżnej. Opracowanie wzbogacono przeglą-
dem międzynarodowym. 

Publikację wydano w formie papierowej w wersji polsko-angielskiej, dostępna 
jest także na stronie internetowej GUS. 

 
W grudniu ub. roku ukazały się także: „Rocznik Statystyczny Rzeczypo-

spolitej Polskiej 2017”, „Biuletyn Statystyczny Nr 11/2017”, „Budownictwo 
mieszkaniowe I—III kwartał 2017 r.”, „Ceny robót budowlano-montażowych 
i obiektów budowlanych — październik 2017 r.”, „Dochody i warunki życia 
ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2016)”, „Działalność przedsię-
biorstw niefinansowych w 2016 r.”, „Energia ze źródeł odnawialnych  
w 2016 r.”, „Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2016 r.”, „Handel zagra-
niczny. I—IX 2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju 
w listopadzie 2017 r.”, „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wo-
jewództw Nr 3/2017”, „Jakość życia w Polsce. Edycja 2017”, „Nakłady  
i wyniki przemysłu w I—III kwartale 2017 r.”, „Poland Quarterly Statistics 
No. 3/2017”, „Polski rynek ubezpieczeniowy 2016”, „Produkcja ważniej-
szych wyrobów przemysłowych w listopadzie 2017 r.”, „Społeczeństwo 
informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013—2017”, 
„Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2016 r.”, „Rocznik Statystyczny 
Gospodarki Morskiej 2017”, „Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2017”, 
„Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I—III kwartale 
2017 r.”, „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2016 r.”, „Zużycie paliw i nośników 
energii w 2016 roku” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 12/2017 (679)”. 
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