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Wydawnictwa GUS — październik 2017 r. 

 
 Z październikowej oferty wydawniczej warto 
zwrócić uwagę na publikację cyfrową „Życie 
kobiet i mężczyzn w Europie — portret sta-
tystyczny”, przygotowaną przez Eurostat we 
współpracy z krajowymi urzędami statystycz-
nymi państw UE i EFTA, w tym GUS. Dzięki 
niej można się przekonać, pod jakimi względa-
mi odmienne, a pod jakimi podobne jest życie 
Europejek i Europejczyków zarówno w domu, 
jak i w pracy czy szkole. Publikacja, wzboga-
cona interaktywnymi wykresami, infografikami 
oraz zdjęciami, przedstawia niektóre aspekty 
życia codziennego kobiet i mężczyzn w po-
szczególnych krajach europejskich.  

 Pierwszy rozdział, zatytułowany „Dorastanie, życie, starzenie się…”, poświę-
cony jest demografii i zdrowiu. Stanowi źródło informacji m.in. o przeciętnym 
trwaniu życia, samotnych matkach i ojcach czy też samoocenie stanu zdrowia. 
Pokazuje również, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni w Europie są równie 
zadowoleni ze swojego życia. 
 Kolejna część — „Nauka, praca, zarobki…” — dotyczy poziomu wykształce-
nia, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, pracy w pełnym i niepełnym 
wymiarze czasu, zróżnicowania wynagrodzeń według płci, proporcji kobiet  
i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych itp. Pokazuje także skalę nierówno-
ści między płciami w tych obszarach. 
 Trzeci rozdział pt. „Jedzenie, zakupy, życie towarzyskie…” obejmuje dane  
z zakresu życia codziennego, tj. informacje o nawykach żywieniowych, paleniu 
papierosów i piciu alkoholu, indeksie masy ciała, formach spędzania wolnego 
czasu, w tym aktywności w Internecie czy chodzeniu do kina, korzystaniu  
z mediów społecznościowych i zakupów on-line, a także o opiece nad dziećmi, 
pracach domowych i przygotowywaniu posiłków. 
 Publikacja jest dostępna w większości języków urzędowych państw UE, na 
stronie Eurostatu, a także na stronach narodowych urzędów statystycznych. 



98 Wiadomości Statystyczne nr 11 (678), 2017 
 

 

Uzupełnia ją quiz, umożliwiający Czytelnikom sprawdzenie wiedzy m.in. na 
temat sposobu życia, pracy i spędzania czasu wolnego przez kobiety i mężczyzn 
w Europie.  
 W październiku br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności 
Polski II kwartał 2017 roku”, „Biuletyn Statystyczny Nr 9/2017”, „Ceny 
robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — sierpień  
2017 r.”, „Gospodarka materiałowa w 2016 r.”, „Gospodarka mieszkanio-
wa w 2016 r.”, „Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2015 i 2016”, 
„Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju I—III kwartał  
2017 r.”, „Infrastruktura komunalna w 2016 r.”, „Ludność. Stan i struktu-
ra w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30.06.2017 r.”, „Obrót nieru-
chomościami w 2016 r.”, „Obwód kaliningradzki i województwo warmiń-
sko-mazurskie w liczbach 2017”, „Oświata i wychowanie w roku szkolnym 
2016/2017”, „Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 r.”, 
„Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2017 r.”, 
„Rocznik Demograficzny 2017”, „Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicz-
nego 2017”, „Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Pola-
ków za granicą w 2016 r.”, „Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r.”, „Wyniki 
finansowe podmiotów gospodarczych I—VI 2017”, „Wypadki przy pracy  
w 2016 r.” oraz „Wiadomości Statystyczne nr 10/2017 (677)”. 
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