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Wydawnictwa GUS. Maj 2019 
 

W majowej ofercie wydawniczej warto zwrócić uwagę na publikację jednora-
zową Atlas Przedsiębiorstw oraz opracowania cykliczne Transport drogowy 
w Polsce w latach 2016 i 2017 i Zmiany strukturalne grup podmiotów go-
spodarki narodowej na obszarach przygranicznych na terenie Polski  
w latach 2017–2018.  

 
Atlas Przedsiębiorstw to pierwsze opra-

cowanie statystyki publicznej, w którym sze-
roko przedstawiono całą zbiorowość przed-
siębiorstw niefinansowych wraz z jej niektó-
rymi grupowaniami w wybranych przekro-
jach i zakresach. Dane zaprezentowano  
w formie graficznej, w postaci obszernego 
zestawu map i wykresów. Pozwala to na 
szybką i efektywną percepcję informacji sta-
tystycznych, jak również relacji przestrzen-

nej zjawisk z uwzględnieniem procesów globalizacji. 
Przedmiotem opracowania są stan i przebieg procesów i zjawisk zachodzą-

cych w przedsiębiorstwach niefinansowych w 2017 r. w układzie województw. 
Wybrane zagadnienia przedstawiono w retrospekcji wieloletniej w celu zilustro-
wania zmian zachodzących w czasie. 

Publikację wydano w formie papierowej w wersji polsko-angielskiej; jest ona 
również dostępna na stronie internetowej GUS.  

  
Transport drogowy w Polsce w latach 2016  

i 2017 to najnowsza edycja wydawanej co dwa lata 
publikacji poświęconej transportowi drogowemu. 
Zachęca ona czytelników do pogłębionej analizy 
zagadnień charakterystycznych dla tego istotnego 
sektora gospodarki.  

Wydawnictwo zawiera wyniki badań statystycz-
nych dotyczące m.in.: wielkości przewozów ładun-
ków i pasażerów, infrastruktury drogowej, pojazdów 
samochodowych, oddziaływania na środowisko i as-
pektów bezpieczeństwa. Dane przedstawiono w ska-
li kraju oraz w układzie wojewódzkim. Opracowanie 

wzbogacono wybranymi informacjami o transporcie drogowym w krajach Unii 
Europejskiej pochodzącymi z Eurostatu. Uwagi metodyczne, zawierające ogólne 
informacje o badaniu – w tym wyjaśnienie definicji pojęć niezbędnych do wła-
ściwej interpretacji wyników – stanowią uzupełnienie publikacji.  
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Opracowanie ukazało się w wersji polsko-angielskiej i dostępne jest na stro-
nie internetowej Urzędu. Wszystkie tablice zamieszczono także w formacie 
MS Excel.  

 
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodar-

ki narodowej na obszarach przygranicznych na 
terenie Polski w latach 2017–2018 to już ósma edy-
cja publikacji, która ukazuje się z częstością dwuletnią, 
a jej podstawę stanowi monitoring zjawisk i procesów 
społeczno-gospodarczych zachodzących na obsza-
rach przygranicznych Polski.  

Zasadniczą częścią tej pracy jest syntetyczny opis 
strukturalnych zmian grup podmiotów gospodarki na-
rodowej na obszarach przygranicznych. Integralny 
element opisu stanowią tablice statystyczne. W koń-
cowej części publikacji zebrano podstawowe uwagi 

metodologiczne. Źródłami były Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki 
narodowej REGON oraz zasoby informacyjne statystyki publicznej. Przedsta-
wione informacje dotyczyły lat 2017 i 2018, choć niektóre z nich ujęto dodatkowo 
w retrospekcji wieloletniej. Dane o liczbie podmiotów gospodarki narodowej 
sklasyfikowano według sektorów własności i wybranych form prawnych oraz  
w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD 2007. 

Publikacja ukazała się w wersji polsko-angielskiej. Dostępna jest na stronie in-
ternetowej GUS, a wraz z elektronicznym wydaniem publikacji udostępniono 
podstawowe wyniki i tablice w MS Excel. 

 
W maju br. ukazały się ponadto:  

 „Biuletyn statystyczny” nr 3/2019,  
 Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – marzec  

2019 r., 
 Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 

2000–2019 (maj 2019), 
 Polska w liczbach 2019, 
 Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2018 r., 
 Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych w kwietniu 2019 r., 
 Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2015 r., 
 Skup i ceny produktów rolnych w 2018 r., 
 Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w kwietniu 2019 r., 
 „Wiadomości Statystyczne” nr 5/2019, 
 Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych I–XII 2018. 
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