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Wydawnictwa GUS — listopad 2018 r. 
 

W listopadowej ofercie wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację cy-
kliczną Sektor non-profit w 2016 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne 
podmioty wyznaniowe, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz folder oko-
licznościowy Polska gospodarka morska 1918—2018.  
 
 

Sektor non-profit w 2016 r. wpisuje się w cykl wy-
dawnictw GUS prezentujących wyniki badań potencja-
łu społeczno-ekonomicznego sektora non-profit i sta-
nowi odpowiedź na rosnące zainteresowanie proble-
matyką społeczeństwa obywatelskiego. Publikacja 
dostarcza informacji niezbędnych do oceny realizacji 
polityki wspierającej gospodarkę społeczną oraz kapi-
tał społeczny, a także służy monitorowaniu sytuacji 
organizacji pozarządowych objętych ustawą o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Opracowanie składa się z trzech rozdziałów analitycznych, obejmujących cha-
rakterystykę i potencjał organizacji non-profit, zróżnicowanie terytorialne trzeciego 
sektora oraz opis kluczowych zmian, jakie się w nim dokonały w latach 2010— 
—2016, a także z rozdziału metodologicznego, przedstawiającego m.in. zakres 
definicji sektora non-profit, źródła danych oraz sposób realizacji badań. Prezentuje 
też wyniki badania pn. „Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawo-
dowy oraz społeczne jednostki wyznaniowe”, w tym dane ze sprawozdań GUS 
oraz Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC na temat przyparafialnych 
organizacji Kościoła katolickiego. Ponadto zawiera analizę dynamiki zasobów 
sektora non-profit w latach 2010—2016. 

Publikacja ukazała się w wersji polskiej (przedmowa, spis treści i synteza do-
datkowo w języku angielskim); dostępna jest także na stronie internetowej GUS. 
Wszystkie tablice udostępniono w wersji edytowalnej (MS Excel), ułatwiającej 
własną analizę danych.  
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Folder ukazujący historię gospodarki morskiej Pol-
ski przez pryzmat danych statystycznych ukazał się  
z okazji jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości 
oraz setnej rocznicy powstania GUS. W opracowaniu 
zamieszczono wybrane informacje o istotnych zmia-
nach, jakie zaszły w gospodarce morskiej w okresach 
1918—1939 oraz 1945—2017. Zebrany materiał sta-
tystyczny obrazuje m.in.: długość nabrzeży w portach 
morskich, stan morskiej floty transportowej, obroty 

ładunkowe i obsługę statków, międzynarodowy ruch pasażerów, budowę i re-
monty statków, flotę rybacką i wielkość połowów, przetwórstwo rybne i spożycie 
ryb oraz szkolnictwo morskie. Publikację wzbogacono grafiką — wykresami, 
mapami oraz zdjęciami.  

Czytelnicy znajdą tu ponadto kalendarium najważniejszych z perspektywy go-
spodarki morskiej wydarzeń, jakie wystąpiły w latach 1918—1939 oraz 1945— 
—2017.  

Folder ukazał się po polsku; jest dostępny na stronie internetowej Urzędu.  
 
 

W listopadzie br. ukazały się ponadto:  
 „Biuletyn Statystyczny” nr 10/2018,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — wrzesień 

2018 r., 
 Emerytury i renty w 2017 r., 
 Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2016 i 2017, 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w październiku 2018 r.,  
 Infrastruktura komunalna w 2017 r., 
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 —  

listopad 2018,  
 Obrót nieruchomościami w 2017 r., 
 Ochrona środowiska 2018, 
 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2017/18, 
 Pracujący w gospodarce narodowej w 2017 r., 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2018 r., 
 Rocznik Demograficzny 2018, 
 Rynek wewnętrzny w 2017 r., 
 Szkoły wyższe i ich finanse w 2017 r., 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 11/2018 (690). 
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