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INFORMACJE. PRZEGLĄDY. RECENZJE 

Wydawnictwa GUS — styczeń 2017 r. 

 Ze styczniowej oferty wydawniczej GUS warto zwrócić uwagę na „Rocznik 
Statystyczny Województw 2016” oraz „Przedsiębiorstwa niefinansowe po-
wstałe w latach 2011—2015”. 

 „Rocznik Statystyczny Województw 2016” jest 
już czterdziestym pierwszym wydaniem. Zawiera 
bogaty zestaw informacji o poziomie życia społe-
czeństwa i stanie gospodarki w ujęciu przestrzen-
nym. Publikacja może być cennym źródłem infor-
macji dla osób zainteresowanych rozwojem społecz-
no-gospodarczym regionów w Polsce, bowiem dane 
dobrano z uwzględnieniem jak największej ich przy-
datności do porównań i analiz regionalnego zróżni-
cowania zjawisk. Niektóre kategorie ekonomiczne 
przedstawiono również w ujęciu dynamicznym oraz 
w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju i Unii 
Europejskiej. Materiał statystyczny wzbogacono 
wykresami i mapami. 

 Ogólny zakres i układ tematyczny Rocznika nie uległ zmianie. Wprowadzono 
natomiast modyfikacje i uzupełnienia dotyczące m.in.: wyników wyborów do 
Sejmu i Senatu RP przeprowadzonych 25 października 2015 r., prognozy go-
spodarstw domowych do 2050 r., stanu zdrowia ludności na podstawie wyników 
badania reprezentacyjnego „Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia”, a także 
komunikacji miejskiej. Wobec możliwości powszechnego dostępu do informacji 
w Banku Danych Lokalnych, w opracowaniu zrezygnowano z prezentacji tabli-
cy przeglądowej „Wybrane dane o powiatach”. 
 Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej, dostępna jest także na 
stronie internetowej GUS. Dołączono do niej zestaw tablic w formacie MS Excel, 
które mogą posłużyć do głębszych analiz. 
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 „Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w la- 
tach 2011—2015” to pierwsze wydanie publikacji 
zawierającej kompleksowy zestaw informacji na 
temat efektów funkcjonowania nowych podmio-
tów gospodarczych na rynku. Opracowanie zapo-
czątkuje cykl corocznych publikacji o nowo po-
wstałych przedsiębiorstwach, ich wynikach eko-
nomicznych, źródłach finansowania, a także czyn-
nikach wpływających na skalę prowadzonej dzia-
łalności. 
 Publikacja składa się z trzech części. W pierw-
szej przedstawiono metodologię badania, jego 
zakresy podmiotowy i przedmiotowy oraz defini-
cje. W części analitycznej przedstawiono pod-

mioty powstałe w 2015 r. oraz w 2014 r. (dla których uwzględniono szerszy 
zestaw informacji), a także przedsiębiorstwa 5-letnie (powstałe w 2011 r.). 
Część tabelaryczna zawiera informacje m.in. o liczbie i strukturze nowo po-
wstałych podmiotów gospodarki narodowej według stanu aktywności prawno-
ekonomicznej, sposobu powstania oraz trudności napotykanych przez przed-
siębiorców. Główne źródło danych stanowiły sprawozdania „Roczna ankieta 
przedsiębiorstwa” oraz „Sprawozdanie o działalności gospodarczej przedsię-
biorstw”. 
 Wydawnictwo nawiązuje do opracowania „Warunki powstania i działania 
oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw” przygotowywanego na 
podstawie wyników panelowego badania przedsiębiorstw. Tym razem wykorzy-
stano nową organizację badań umożliwiającą pełniejszą obserwację rozwoju 
powstających przedsiębiorstw. 
 Opracowanie ukazało się w wersji polsko-angielskiej, dostępne jest także na 
stronie internetowej Urzędu. Do wersji elektronicznej dołączono tablice w for-
macie MS Excel ułatwiające dokonywanie własnych analiz i porównań. 
 
 
 W styczniu br. ukazały się także: „Aktywność ekonomiczna ludności Polski 
III kwartał 2016 r.”, „Biuletyn Statystyczny Nr 12/2016”, „Ceny robót bu-
dowlano-montażowych i obiektów budowlanych — listopad 2016 r.”, „In-
formacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r.”, „Środki pro-
dukcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2015/16” oraz „Wiadomości Sta-
tystyczne nr 1/2017 (668)”. 
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