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Wydawnictwa GUS. Kwiecień 2019
Z kwietniowej oferty wydawniczej warto zwrócić
uwagę na publikację jednorazową Praca a obowiązki rodzinne w 2018 r., poświęconą możliwościom i sposobom łączenia pracy zawodowej z obowiązkami związanymi z opieką nad dziećmi oraz
innymi członkami rodziny wymagającymi pomocy ze
względu na stan zdrowia lub podeszły wiek. Opracowanie, o charakterze tabelarycznym, opiera się
na uogólnionych wynikach badania modułowego
o tym samym tytule przeprowadzonego w II kwartale 2018 r. łącznie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).
Publikacja dostarcza informacji na temat powiązań życia rodzinnego i zawodowego, w szczególności korzystania oraz przyczyn niekorzystania z usług
opiekuńczych dla dzieci poniżej 15 lat, wpływu sytuacji rodzinnej na sytuację
zawodową osób, a także subiektywnej oceny trudności w łączeniu pracy zawodowej z obowiązkami opiekuńczymi. Szczegółowa charakterystyka osób łączących pracę zawodową z obowiązkami rodzinnymi obejmuje cechy społeczno-demograficzne (płeć, wiek, wykształcenie) oraz miejsce zamieszkania (miasto/wieś). W uwagach metodologicznych opisano koncepcję badania, a także
wyjaśniono założone cele i przyjęte definicje. Ze względu na nieco odmienny
zakres informacyjny poprzedniego badania dotyczącego omawianej tematyki
zapewniono tylko częściową porównywalność wyników.
Publikacja została wydana po polsku (dodatkowo przedmowa, spis treści oraz
synteza w tłumaczeniu na język angielski); dostępna jest także na stronie internetowej GUS.











W kwietniu br. ukazały się ponadto:
Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2018 r.,
„Biuletyn Statystyczny” nr 2/2019,
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — luty 2019 r.,
Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne w 2017 r.,
Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw Nr 4/2018,
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach
2000—2019 (kwiecień 2019),
Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym
w 2018 r. Stan w dniu 31 XII,
Nakłady i wyniki przemysłu w 2018 r.,
Poland Quarterly Statistics No. 4/2018,
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Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2017 r.,
Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w marcu 2019 r.,
Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w I kwartale 2019 r.,
„Wiadomości Statystyczne” nr 4/2019,
Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.
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