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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 
 

Wydawnictwa GUS — sierpień 2018 r. 
 

W sierpniowej ofercie wydawniczej uwagę zwraca folder Regiony Polski.  
To już kolejna edycja tego opracowania, przeznaczonego dla zainteresowanych 
rozwojem społeczno-gospodarczym polskich regionów.  

 
Publikacja zawiera szereg informacji na te-

mat sytuacji społeczno-gospodarczej makrore-
gionów, regionów i województw. W bieżącym 
wydaniu po raz pierwszy podano je z uwzględ-
nieniem podziału statystycznego obowiązujące-
go od 1 stycznia 2018 r. na podstawie zapisów 
Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 
21 listopada 2016 r. Dodatkowo przedstawiono 
wybrane informacje dla obszarów funkcjonal-
nych miast wojewódzkich. Dane dotyczą roku 
2017 lub ostatniego dostępnego. W celu zilu-

strowania zmian w czasie niektóre kategorie zaprezentowano w ujęciu dyna-
micznym. 

Folder wydano w wersji polsko-angielskiej; dostępny jest także na stronie in-
ternetowej GUS. Wszystkie tablice są edytowalne, co ułatwia dalszą analizę 
danych.  
 
 W sierpniu br. ukazały się ponadto:  
• Atlas statystyczny województwa dolnośląskiego, 
• Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego, 
• Atlas statystyczny województwa lubuskiego, 
• Atlas statystyczny województwa łódzkiego, 
• Atlas statystyczny województwa podlaskiego, 
• Atlas statystyczny województwa pomorskiego, 
• Atlas statystyczny województwa świętokrzyskiego, 
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• „Biuletyn Statystyczny” nr 7/2018,  
• Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — czerwiec 

2018 r., 
• Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lipcu 2018 r.,  
• Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 — 

sierpień 2018,  
• Kultura w 2017 roku, 
• Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w lipcu 2018 r., 
• Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w la-

tach 2013—2016, 
• Rolnictwo w 2017 roku, 
• Sytuacja demograficzna Polski do 2017 roku. Urodzenia i dzietność, 
• Trwanie życia w 2017 r., 
• Turystyka w 2017 roku, 
• Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze 

REGON, I półrocze 2018 roku, 
• „Wiadomości Statystyczne” nr 8/2018 (687). 

 
Oprac. Justyna Gustyn 




