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Wydawnictwa GUS. Wrzesień 2019 

 
 We wrześniowej ofercie wydawniczej warto 

zwrócić uwagę na cykliczną (ukazującą się co 

trzy lata) publikację poświęconą działalności uni-

wersytetów trzeciego wieku. Tegoroczne opra-

cowanie pt. Uniwersytety Trzeciego Wieku  

w roku akademickim 2017/2018 przedstawia 

wyniki drugiej edycji ogólnopolskiego badania pn. 

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetów Trze-

ciego Wieku, przeprowadzonego w 2018 r. Dzia-

łalność tych instytucji jest ważnym elementem 

polityki senioralnej, wpisującym się w ideę społe-

czeństwa opartego na wiedzy i w koncepcję 

uczenia się przez całe życie.  

 Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji o uniwersytetach trzeciego wie-

ku, z uwzględnieniem m.in. ich formy organizacyjnoprawnej, roku rozpoczęcia 

działalności, województwa, w którym dana placówka funkcjonuje, oraz głównej 

idei jej przyświecającej. Scharakteryzowano także słuchaczy oraz osoby, które 

w ramach tych instytucji uczestniczą w działaniach edukacyjnych, aktywizacyj-

nych i integracyjnych (m.in. według poziomu wykształcenia i statusu na rynku 

pracy). Podano również źródła finansowania oraz informacje o współpracy  

z podmiotami zewnętrznymi i o czynnikach utrudniających prowadzenie działal-

ności.  

 Opracowanie, wydane w wersji polsko-angielskiej, jest dostępne na stronie 

internetowej GUS. 
 

 We wrześniu br. ukazały się ponadto:  

 „Biuletyn statystyczny” nr 8/2019; 

 Bezrobocie rejestrowane. I–II kwartał 2019 roku; 

 Budżety gospodarstw domowych w 2018 r.; 

 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (lipiec 2019 r.); 

 Efekty działalności budowlanej w 2018 r.; 

 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 

2000–2019 (wrzesień 2019); 

 Kultura w 2018 r.; 

 Nakłady i wyniki przemysłu – I–II kwartał 2019 r.; 

 Poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2018 r.; 

 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2018 r.; 

 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w sierpniu 2019 r.; 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2019 r.; 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza województw Nr 2/2019; 
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 Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów zachodzących w gos- 

podarce światowej w 2018 r.; 

 Transport – wyniki działalności w 2018 r.; 

 Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym półroczu 

2019 r.; 

 „Wiadomości Statystyczne” nr 9/2019. 

 

 Wersje elektroniczne wszystkich publikacji GUS są dostępne na stronie 

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/. 

 
Justyna Gustyn (Główny Urząd Statystyczny) 

 

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/



