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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 
 

Wydawnictwa GUS — październik 2018 r. 
 

Z październikowej oferty wydawniczej warto zwrócić 
uwagę na Żeglugę śródlądową w Polsce w latach 
2014—2017, która jest najnowszą edycją publikacji 
cyklicznej wydawanej przez Urząd Statystyczny  
w Szczecinie i GUS. Zawiera informacje na temat że-
glugi śródlądowej, istotne z punktu widzenia tworzenia 
i realizacji polityki transportowej. 

Opracowanie składa się z komentarza analityczne-
go wzbogaconego grafiką, części metodologicznej, za- 
wierającej definicje pojęć stosowanych w statystyce 
dotyczącej żeglugi śródlądowej, oraz tablic z wynikami 

badań zarówno polskiej statystyki publicznej, jak i Eurostatu. Dostarcza danych 
statystycznych o śródlądowych drogach wodnych, taborze, krajowych i między-
narodowych przewozach ładunków i pasażerów oraz o relacjach ekonomicznych 
i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej. 
Uwzględnia informacje o wynikach finansowych, inwestycjach, zatrudnieniu i wy- 
nagradzaniu przez podmioty świadczące usługi w zakresie żeglugi śródlądowej. 
Dodatkowo prezentuje dane z zakresu żeglugi śródlądowej w krajach UE. 

Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej; dostępna jest także na 
stronie internetowej GUS. Wszystkie tablice opracowano w wersji edytowalnej 
(MS Excel), ułatwiającej czytelnikom dalszą analizę danych. 

 
W październiku br. ukazały się ponadto:  

 Aktywność ekonomiczna ludności Polski II kwartał 2018 roku, 
 Atlas statystyczny województwa zachodniopomorskiego, 
 „Biuletyn Statystyczny” nr 9/2018,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — sierpień 

2018 r., 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju — I—III kwartał 2018 r., 
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 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 — 
październik 2018, 

 Ludność. Stan i struktura oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym 
w 2018 r. Stan w dniu 30 VI, 

 Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2018, 
 Poland Quarterly Statistics No. 2/2018, 
 Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2017 roku, 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych we wrześniu 2018 r., 
 Produkcja budowlano-montażowa w 2017 roku, 
 Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018,  
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą  

w 2017 r., 
 Rynek wewnętrzny w 2017 r. (aneks tabelaryczny),  
 „Wiadomości Statystyczne” nr 10/2018 (689), 
 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I—VI 2018. 
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