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Wydawnictwa GUS — styczeń 2019 r. 
 

 Ze styczniowej oferty wydawniczej warto zwrócić 
uwagę na publikację Statystyka dla polityki spój-
ności 2016—2018. Służy ona jako przewodnik po  
28 pracach badawczych zrealizowanych w ramach 
najnowszej edycji projektu „Statystyka dla polityki 
spójności. Wsparcie systemu monitorowania polity-
ki spójności w perspektywie finansowej 2014— 
—2020 oraz programowania i monitorowania poli-
tyki spójności po 2020 roku”, finansowanego ze 
środków europejskich w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 2014—2020.  

 Opracowanie jest materiałem uzupełniającym treści przekazywane na semi-
nariach poświęconych popularyzacji wyników projektu wśród głównych użytkow-
ników informacji statystycznych w zakresie monitorowania polityki spójności. 
Syntetycznie opisano w nim cele zrealizowanych przedsięwzięć, przyjętą me- 
todykę oraz ważniejsze wyniki. Przedstawiono informacje o pracach badaw-
czych pozwalających na monitorowanie efektów interwencji wdrażanych w ra-
mach polityki spójności na poziomie krajowym i regionalnym w obszarach: rynek 
pracy i wykluczenie społeczne, usługi publiczne oraz transport, rachunki naro-
dowe i regionalne, efektywność energetyczna, B+R, innowacyjność oraz ICT, 
badania kontrfaktyczne, obszary funkcjonalne oraz dostępność terytorialna.  
 Warto wspomnieć, że raporty, wyniki prac badawczych oraz prezentacje 
z seminariów są dostępne na stronie GUS pod adresem stat.gov.pl/statystyka-
regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci. Część raportów zostanie dodatkowo 
opublikowana w ramach serii statystycznej Prace studialne, w której prezento-
wane są wyniki badań wykraczających poza standardową praktykę prac staty-
stycznych. 
 Publikacja została wydana po polsku, dostępna jest także na stronie interne-
towej Urzędu.  
 
 W styczniu br. ukazały się ponadto:  
 Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2018 roku, 
 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2017 roku, 
 „Biuletyn Statystyczny” nr 12/2018,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych — listopad 

2018 r., 
 Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2017 roku, 
 Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2017 roku, 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2018 r., 
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 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach 2000—2018 —  
styczeń 2019,  

 Poland Quarterly Statistics No. 3/2018, 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w grudniu 2018 r., 
 Produkt krajowy brutto — Rachunki regionalne w latach 2014—2016, 
 Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2018, 
  Rocznik Statystyczny Województw 2018, 
 Środki produkcji w rolnictwie w roku gospodarczym 2017/18, 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 1/2019, 
 Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2017, 
 Zdrowie i ochrona zdrowia w 2017 r. 
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