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Wydawnictwa GUS. Luty 2019 
 

Z lutowej oferty wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikacje jednorazowe 
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013—2017 oraz Polska 1918—2018. 

 
Gospodarka mieszkaniowa w latach 2013— 

—2017 prezentuje gospodarkę mieszkaniową w Pol-
sce w ujęciu kompleksowym, wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom i zainteresowaniom odbiorców infor-
macji statystycznych. Opracowanie ma charakter 
analityczny, zawiera też materiały graficzne i tablice. 
Przedstawiono w nim uwarunkowania i następstwa 
zmian w zasobach mieszkaniowych z uwzględnie-
niem stanu własnościowego oraz efektów budownic-
twa mieszkaniowego. Opisano zmiany warunków 
mieszkaniowych, w tym zaludnienie mieszkań, ich 
standard oraz pomoc państwa udzieloną w formie 

dodatków mieszkaniowych. Analizie poddano ponadto zmiany na rynku nieru-
chomości w zakresie wielkości i wartości obrotu nieruchomościami wraz ze spe-
cyfiką transakcji kupna-sprzedaży zawieranych w związku z przenoszeniem 
prawa własności do nieruchomości. 

Publikacja została wydana po polsku; dostępna jest także na stronie interne-
towej Urzędu. 

 
Polska 1918—2018 zamyka serię wydawniczą  

Historia Polski w liczbach, w ramach której w ostat-
nich kilkunastu latach ukazało się dziewięć robo-
czych zeszytów tematycznych oraz cztery tomy syn-
tez. Publikacja wpisuje się w zestaw wydawnictw 
opracowanych z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz utworzenia Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Opracowanie prezentuje dane liczbowe odzwier-
ciedlające przebieg najważniejszych procesów i zja-
wisk w sferze społeczno-gospodarczej na przestrze-
ni stu lat, tj. od odzyskania niepodległości w roku 

1918 do czasów współczesnych. Zmiany, jakie zachodziły w tym okresie, zostały 
przedstawione za pomocą szeregu zestawień liczbowych dla trzech obszarów 
tematycznych: państwa, społeczeństwa i gospodarki. Prezentowane liczby od-
noszą się do aktualnego w danym czasie terytorium: II Rzeczypospolitej (w la-
tach 1918―1939 oraz podczas wojny i okupacji 1939―1945), Polski Ludowej 
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(1945—1989) oraz Rzeczypospolitej Polskiej (1990—2018). W najważniejszych 
kategoriach dane dla Polski zestawiono z innymi krajami, co pozwoliło na poka-
zanie zmian, jakie miały miejsce w Polsce, na tle wybranych państw Europy 
Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Tablice przygotowano na podstawie 
oficjalnych statystyk GUS, statystyk instytucji międzynarodowych (agend m.in. 
Ligi Narodów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Eurostatu i Banku Świato-
wego), a także wyselekcjonowanych monografii. 

Publikacja została wydana po polsku; dostępna jest także na stronie interne-
towej GUS. 

 
W lutym br. ukazały się ponadto:  

 „Biuletyn Statystyczny” nr 1/2019,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — grudzień 

2018 r., 
 Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2017), 
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2019 — 

luty 2019,  
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w styczniu 2019 r., 
 Rocznik Statystyczny Przemysłu 2018, 
 Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2018, 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w styczniu 2019 r., 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 2/2019. 

 
Justyna Gustyn (Główny Urząd Statystyczny) 
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