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 INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 

 
Wydawnictwa GUS — maj 2016 r. 
 
 Z majowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na zeszyt metodo-
logiczny „Badanie koniunktury gospodarczej” oraz publikację cykliczną 
„Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej na obsza-
rach przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na tere-
nie Polski w 2015 r.”. 
 

 Pierwsze wydawnictwo stanowi kontynuację opisów 
badań koniunktury gospodarczej zapoczątkowanych  
w GUS w 1992 r., a opiniowanych przez Komisję Me-
todologiczną. Ze względu na liczne modyfikacje wpro-
wadzane w badaniach koniunktury gospodarczej opisy 
te wymagają odpowiednich aktualizacji, dokonywa-
nych w Departamencie Przedsiębiorstw GUS.  
 Opracowanie ma na celu przedstawienie podstawo-
wych informacji o wielkości i sposobie doboru prób do 
poszczególnych badań koniunktury, zakresie uzyski-
wanych informacji, zasadach budowy, obliczania i in-

terpretacji różnego typu wskaźników. Charakteryzują one sytuację ekonomicz-
no-finansową przedsiębiorstw z sekcji przetwórstwo przemysłowe, budownic-
two, handel detaliczny i pozostałe usługi. Daje to możliwość wykorzystywania 
otrzymywanych wyników do oceny bieżącej i przyszłej sytuacji gospodarczej. 
Tegoroczną edycję zeszytu metodologicznego uzupełniono opisem zmian  
w ankietach koniunktury gospodarczej, które mogły mieć wpływ na szeregi cza-
sowe. Wynikały one m.in. z dostosowania ankiet do potrzeb odbiorców krajo-
wych oraz zapewnienia zgodności z wymogami Komisji Europejskiej. 
 Opracowanie ukazało się po polsku, dostępne jest również na stronie interne-
towej Urzędu.  
 

 Publikacja cykliczna natomiast to już szósta edy-
cja na temat zmian strukturalnych grup podmiotów 
gospodarki narodowej przygotowywana w Urzędzie 
Statystycznym w Rzeszowie. Powstała w ramach 
monitoringu zjawisk i procesów społeczno-gospo-
darczych zachodzących na obszarach przygranicz-
nych w Polsce przy zewnętrznej granicy UE. 
 Wydawnictwo zawiera uwagi metodyczne wraz 
ze słownikiem podstawowych pojęć, komentarz 
analityczny wzbogacony grafiką oraz część tabela-
ryczną. W komentarzu Czytelnicy znajdą ogólną 
charakterystykę strefy przygranicznej, a także opisy 
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podmiotów gospodarki narodowej tam funkcjonujących. W części tabelarycznej 
dane przedstawione są według sekcji PKD, wybranych form organizacyjno- 
-prawnych oraz przewidywanej liczby pracujących w ujęciu województw, powia-
tów i gmin znajdujących się w strefie przygranicznej przy wschodniej granicy 
Polski oraz obszarów położonych przy poszczególnych odcinkach zewnętrznej 
granicy UE, tzn. z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Niektóre informacje są też poda-
wane na tle kraju. Źródłem publikowanych danych był REGON. Podobnie jak  
w latach ubiegłych w publikacji uwzględniono dane o liczbie i strukturze pod-
miotów gospodarki narodowej na koniec 2015 r. i porównano z danymi według 
stanu z końca 2014 r.  
 Publikacja wydana w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest także na stronie 
internetowej GUS.  
 
 W maju br. ukazały się również: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski 
II kwartał 2015 r.”, „Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 
2015 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 4/2016”, „Ceny robót budowlano- 
-montażowych i obiektów budowlanych — marzec 2016 r.”, „Informacja  
o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w kwietniu 2016 r.”, „Polska  
w liczbach 2016” (folder), „Produkcja ważniejszych wyrobów przemysło-
wych w kwietniu 2016 r.”, „Skup i ceny produktów rolnych w 2015 r.”, 
„Warunki pracy w 2015 roku”, „Wyniki finansowe podmiotów gospodar-
czych I—XII 2015” oraz „Wiadomości Statystyczne Nr 4 — kwiecień 2016 r.”.  
 

Oprac. Justyna Gustyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprostowanie do numeru 5/2015 „Wiadomości Statystycznych” 
 
 Na prośbę dr Małgorzaty Kalbarczyk-Stęclik i dr Anny Nicińskiej, Autorek 
pracy Wydarzenia z przeszłości a sytuacja ekonomiczna i zdrowotna osób powy-
żej 50. roku życia w Europie, podajemy treść informacji, która powinna była 
znaleźć się w przypisie dolnym do tytułu artykułu, tj.: Projekt został sfinanso-
wany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decy-
zji numer DEC-2011/01/B/HS4/04815.  
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