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Wydawnictwa GUS. Listopad 2019 

 
 W listopadowej ofercie wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikacje cy-

kliczne Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018 oraz Produkcja wyrobów 

przemysłowych w latach 2015–2018, a także zeszyt metodologiczny Popyt na 

pracę. 

 

Kultura fizyczna w latach 2017 i 2018 ukazu-

je się co dwa lata i stanowi kontynuację serii Kultu-

ra fizyczna w Polsce oraz Kluby sportowe. W tym 

wydaniu czytelnicy znajdą zestaw informacji na 

temat klubów i związków sportowych, sportu dzieci 

i młodzieży, zasobów infrastruktury sportowej oraz 

osiągnięć medalowych polskich zawodników na 

arenie międzynarodowej.  

Publikacja zawiera także dane o działalności 

szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego 

i szkolnych kół sportowych oraz o masowych im-

prezach sportowych. Podano również informacje 

o udziale polskich zawodników w Zimowych Igrzy-

skach Olimpijskich w Pjongczangu oraz o meda-

lach zdobytych na mistrzostwach świata i Europy. Uzupełnieniem publikacji jest 

imienny wykaz polskich medalistów imprez międzynarodowych w kategorii wie-

kowej „senior” w sportach olimpijskich. Oprócz informacji o charakterze ogólno-

krajowym dużo miejsca poświęcono prezentacji zjawisk w ujęciu regionalnym. 

Opracowanie wydano w wersji polsko-angielskiej. Dostępne jest zarówno  

w wersji papierowej, jak i elektronicznej na stronie internetowej GUS. 

 

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 

2015–2018 jest pierwszym wydaniem publikacji 

analitycznej na temat produkcji ważnych wyrobów 

przemysłowych w Polsce. Przedstawia informacje 

w ujęciu ilościowym i wartościowym z uwzględnie-

niem poszczególnych gałęzi przemysłu oraz rodzaju 

przedsiębiorstw. Czytelnicy znajdą także dane doty-

czące produkcji wyrobów przemysłowych w Polsce 

na tle innych krajów Unii Europejskiej.  

Publikacja składa się z części analitycznej i uwag 

metodologicznych, zawierających m.in. definicje pod- 

stawowych pojęć. Uzupełnieniem części analitycznej 

jest aneks tabelaryczny ze szczegółowymi danymi 

w pliku Excel.  

Opracowanie wydano w wersji polsko-angielskiej. Dostępne jest zarówno  

w wersji papierowej, jak i elektronicznej na stronie internetowej Urzędu. 
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Zeszyt metodologiczny Popyt na pracę wpisuje 

się w cykl opracowań poświęconych metodom ba-

dań statystycznych z obszaru rynku pracy. Stanowi 

uzupełnienie i uszczegółowienie wiedzy na ten 

temat zebranej w publikacji Zasady metodyczne 

rynku pracy i wynagrodzeń. 

Zeszyt składa się z siedmiu rozdziałów. W po-

czątkowych przedstawiono cel badania, podstawę 

prawną, zakres podmiotowy i przedmiotowy, a tak-

że sposób jego organizacji. Następnie opisano 

kwestie związane z aktualną metodologią badania 

oraz omówiono sposób prezentowania i udostęp-

niania wyników. Elektroniczna wersja publikacji 

będzie na bieżąco aktualizowana. 

Opracowanie jest dostępne na stronie Urzędu w polskiej wersji językowej. 

 

W listopadzie br. ukazały się ponadto:  

 „Biuletyn statystyczny” nr 10/2019; 

 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych (wrzesień 2019 r.); 

 Emerytury i renty w 2018 r.; 

 Gospodarka materiałowa w 2018 r.; 

 Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2018 r.; 

 Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2017 i 2018; 

 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 

2000–2019 (listopad 2019); 

 Obrót nieruchomościami w 2018 r.; 

 Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019; 

 Ochrona środowiska 2019; 

 Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2018/2019; 

 Polski rynek ubezpieczeniowy 2018; 

 Pracujący w gospodarce narodowej w 2018 r.; 

 Produkcja budowlano-montażowa w 2018 r.; 

 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w październiku 2019 r.; 

 Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2019; 

 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w październiku 2019 r.; 

 Wypadki przy pracy w 2018 r.; 

 „Wiadomości Statystyczne” nr 11/2019. 

 

Wersje elektroniczne wszystkich publikacji GUS są dostępne na stronie 

https://stat.gov.pl/publikacje/publikacje-a-z/. 
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