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      1980 world census of agriculture : methodological review. ‐‐ Rome : Food and 
      Agriculture Organization of the United Nations, 1992. ‐‐ XI, 358 s. ; 21 cm. ‐‐ ( FAO 
      Statistics Series No. 107 ) 
      Syg. 210569 
      rolnictwo 
      produkcja rolnicza 
      jakość produktu 
      produkt rolny 
      metodologia 
 
      
      Narodowy Bank Polski. 
      Annual report 2016 / [Narodowy Bank Polski]. ‐‐ Warsaw : Narodowy Bank Polski. 
      Education and Publishing Department, 2017. ‐‐ 253 s. : il. Kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210579 
      Narodowy Bank Polski 
      bankowość w Polsce 
      sprawozdanie z działalności 
      bank centralny 
      dane statystyczne 
      Polska 
       
 
      Biała księga w sprawie przyszłości Europy : refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości 
      UE‐27 do 2025 r. / Komisja Europejska. ‐‐ Bruxelles : Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 29 s. : il. 
      kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210576 
      Unia Europejska 
      prognozowanie 
 
      
      Piekałkiewicz, Jan (1892‐1943). 
      Bilans płatniczy Polski = La balance des paiements de la Polagne / Jan Piekałkiewicz. ‐‐ 
      Warszawa : nakładem Głównego Urzędu Statystycznego,  1926. ‐‐ 42, [2] s. ; 27 cm. 
      Syg. 15218, 199104 
      bilans płatniczy 
      eksport 
      usługi 
      statystyka finansowa 
      Polska 
 
     
      Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych : stan w dniu 5 czerwca 
      1970 r. : woj. wrocławskie i m. Wrocław : wyniki ostateczne. Z. nr 4, Rolnictwo / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ XVII, 
      [1], 555 s. ; 30 cm. 
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      Syg. 76799 ‐76801 
      budynek rolniczy 
      wyposażenie budynków 
      gospodarstwo rolne 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo wrocławskie 
      Wrocław 
 
      
      Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych : stan w dniu 5 czerwca 
      1970 r. : woj. poznańskie i m. Poznań : wyniki ostateczne. Z. nr 7, Rolnictwo / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ XVII, 
      [1], 597 s. ; 30 cm. 
      Syg. 76800 ‐76802 
      budynek rolniczy 
      wyposażenie budynków 
      gospodarstwo rolne 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo poznańskie 
      Poznań 
       
 
      COP i miasto : nowoczesność i dziedzictwo : katalog wystawy / [opracowanie tekstów 
      Katarzyna Zarzycka] ; Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. ‐‐ Stalowa Wola : Muzeum 
      Regionalne, 2017. ‐‐ 160 s. : il. ; 23 cm. 
      Syg. 210531 
      przemysł 
      industrializacja 
      historia 
      katalog 
 
 
      Dokument dotyczący społecznego wymiaru Europy / Komisja Europejska. ‐‐ Bruxelles : 
      Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 35 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210575 
      polityka społeczna 
      jakość życia 
      Komisja Europejska 
       
 
      Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności / Komisja 
      Europejska. ‐‐ Bruxelles : Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 22 s. :  il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210573 
      bezpieczeństwo europejskie 
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      współpraca międzynarodowa 
      Komisja Europejska 
 
   
      Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE / Komisja Europejska. ‐‐ 
      Bruxelles : Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 38 s. : il. kolor.  ; 30 cm. 
      Syg. 210574 
      polityka finansowa 
      integracja europejska 
      Komisja Europejska 
 
      
      Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej / 
      Komisja Europejska. ‐‐ Bruxelles : Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 40 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210572 
      Unia Gospodarcza i Walutowa 
      współpraca międzynarodowa 
      Komisja Europejska 
 
      
      Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z  
      globalizacji / Komisja Europejska. ‐‐ Bruxelles : Komisja Europejska, 2017. ‐‐ 22 s. : il. 
      kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210571 
      globalizacja 
      współpraca międzynarodowa 
      Komisja Europejska 
      
 
      Dzieszyński, Ryszard (1943‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 43, Nie masz pana nad ułana / Ryszard Dzieszyński. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210483 
      kawaleria 
      wojska lądowe 
      Polska 
       
 
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 34, Darz Bór (myśliwi i leśnicy) / Iwona Kienzler. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, cop. 2014. ‐‐ 129, [1]  s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210470 
      polowanie 
      leśnictwo 
      polityka leśna 
      zwyczaje i tradycje polskie 
      Polska 
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      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 36, Uroczystości i święta / Iwona Kienzler. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. :  il. ; 24 cm. 
      Syg. 210471 
      obchody 
      życie społeczne 
      zwyczaje i tradycje polskie 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 37, Nauka / Iwona Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse 
      Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210472 
      nauka 
      życie społeczne 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 38, Wrzesień 1939 ‐ w polityce / Iwona Kienzler. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. :  il. ; 24 cm. 
      Syg. 210473 
      kampania wrześniowa 1939 
      polityka zagraniczna Polski 1918‐1939 
      geneza II wojny światowej 
      Europa 
      polityka 
      Polska 
 
 
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 39, Wrzesień 1939 ‐ wojenna codzienność / Iwona 
      Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129,  [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210474 
      kampania wrześniowa 1939 
      polityka zagraniczna Polski 1918‐1939 
      sytuacja gospodarcza 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 45, Savoir‐vivre / Iwona Kienzler. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210475 
      życie kulturalne 
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      etyka społeczna 
      zwyczaje i tradycje 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 46, Komunikacja i transport / Iwona Kienzler. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129 s. : il.  ; 24 cm. 
      Syg. 210476 
      transport 
      środki transportu 
      polityka transportowa 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 47, Trudne sąsiedztwo / Iwona Kienzler. ‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210479 
      stosunki międzynarodowe 
      stosunki polityczne 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 42, Organizacje, kluby, stowarzyszenia / Iwona 
      Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129,  [6] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210481 
      organizacja 
      stowarzyszenie 
      klub polityczny 
      organizacje polityczne 
      Polska 
       
 
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 44, Czworonożni i skrzydlaci przyjaciele / Iwona 
      Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210490 
      zwierzęta 
      hodowla zwierząt 
      życie kulturalne 
      Polska 
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      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 48, Kultowe marki / Iwona Kienzler. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210492 
      znak towarowy 
      nazwa firmowa 
      przedsiębiorstwo 
      jakość produktu 
      prawo do wizerunku 
      Polska 
 
      
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 27, Moda / Iwona Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse 
      Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 129, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210521 
      przemysł włókienniczy 
      przemysł produktów luksusowych 
      zwyczaje i tradycje polskie 
      kultura Polski 1918‐1939 
      Polska 
     
 
      Kienzler, Iwona (1956‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T 24, Wychowanie w szkole i w domu/ Iwona Kienzler. ‐ 
      Kienzler. ‐‐ Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 131, [4] s. :  il. ; 24 cm. 
      Syg. 210522 
      szkolnictwo 
      wychowanie w rodzinie 
      nauka 
      życie kulturalne 
      Polska 
       
 
      Warda, Michał (1974‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 49, Plakat i reklama / Michał Warda. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2014. ‐‐ 131, [4] s. : il. kolor ;  24 cm. 
      Syg. 210491 
      reklama 
      plakat 
      dokument życia społecznego 
      wydarzenie kulturalne 
      Polska 
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      Derdej, Piotr (1969‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 16, Kościół, cerkiew, synagoga / Piotr Derdej. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210507 
      religia 
      instytucje religijne 
      religia a polityka 
      symbole i obrzędy religijne 
      historia religii 
      Polska 
 
      
      Dzieszyński, Ryszard (1943‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 23, Kraków i Galicja / Ryszard Dzieszyński. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4]  s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210520 
      Kraków 
      Galicja 
      życie społeczne 
      kultura Polski 1918‐1939 
      Polska 
       
 
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 14, Rządy sanacji (1926‐35) / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210495 
      obóz piłsudczykowski 
      BBWR 1928‐1935 
      polityka wewnętrzna 
      polityka zagraniczna 
      Polska 
 
     
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 13, Wileńszczyzna, Polesie / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. :  il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210497 
      Ziemia Wileńska 
      Polesie 
      stosunki polsko‐litewskie 1918‐1939 
      historia Polski 1918‐1939 
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      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 12, Literatura / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210498 
      literatura polska 
      pisarz 
      życie kulturalne 
      biografia 
      Polska 
 
      
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 3, Afery i skandale / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210499 
      klasa wyższa 
      życie społeczne 
      norma społeczna 
      problemy społeczne 
      Polska 
 
      
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 1, Arystokracja / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [2] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210500 
      arystokracja 
      ziemianie 
      życie społeczne 
      zwyczaje i tradycje 
      jakość życia 
      Polska 
 
     
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 11, Demokracja parlamentarna 1922‐26 / Sławomir 
      Koper. ‐‐ Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 
      24 cm. 
      Syg. 210501 
      parlamentaryzm 
      demokracja 
      polityka 
      rząd 
      system parlamentarny 
      Polska 
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      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 10, Życie codzienne / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210502 
      życie społeczne 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      jakość życia 
      zwyczaje i tradycje 
      Polska 
       
 
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 9, Warszawa, Lwów, Wilno / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210503 
      Warszawa 
      Lwów 
      Wilno 
      sytuacja gospodarcza 
      życie społeczne 
      Polska 
       
 
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 7, Zabawa i odpoczynek / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210504 
      rekreacja 
      wydarzenie kulturalne 
      życie kulturalne 
      życie społeczne 
      zwyczaje i tradycje 
      Polska 
       
 
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 6, Mniejszości / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210505 
      mniejszość narodowa 
      Polska 
      grupa etniczna 
      różnice kulturowe 
      polityka narodowościowa 
 
 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

11 

    
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 5, Walka o granice / Sławomir Koper. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210506 
      granice Polski 
      polityka wewnętrzna 
      polityka zagraniczna Polski 1918‐1939 
 
      
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 18, Kresy południowo‐wschodnie / Sławomir Koper. ‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210508 
      Kresy 
      granica wschodnia Polski 
      Polska 
 
      
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 19, Przemysł i technika / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. :  il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210509 
      przemysł 
      technika 
      struktura przemysłu 
      mechanizacja 
      nowe technologie 
      polityka przemysłowa 
      Polska 
       
 
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 4, Morze, nasze morze / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210516 
      Morze Bałtyckie 
      żegluga morska 
      port 
      Gdynia 
      Wolne Miasto Gdańsk 
      polityka morska 
      Polska 
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      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 20, Na służbie i w pracy / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. :  il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210517 
      praca 
      służba zdrowia 
      policja polska 
      służba państwowa 
      Polska 
 
      
      Koper, Sławomir (1963‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 22, Nadchodzi wojna, (1936‐39) / Sławomir Koper. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210519 
      polityka zagraniczna Polski 1918‐1939 
      polityka wewnętrzna Polski 1918‐1939 
      życie polityczne w Polsce 1917‐1939 
      wojna 
      Polska 
 
      
      Starczewski, Michał. 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 21, Historie niezwykłe / Michał Starczewski. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, cop. 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210518 
      życie kulturalne 
      życie społeczne 
      Polska 
       
 
      Szujecki, Krzysztof (1987‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 15, Sport / Krzysztof Szujecki. ‐‐ Warszawa : 
      Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym  kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210494 
      sport 
      wydarzenie sportowe 
      organizacje sportowe 
      wychowanie fizyczne 
      rekreacja 
      Polska 
  
 
      Wyszczelski, Lech (1942‐ ). 
      Dwudziestolecie międzywojenne. T. 17, Silni, zwarci, gotowi / Lech Wyszczelski. ‐‐ 
      Warszawa : Edipresse Polska : Bellona, 2013. ‐‐ 131, [4] s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
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      Syg. 210493 
      wojsko 
      kadra wojskowa 
      organizacja wojska 
      służba wojskowa 
      uzbrojenie 
      wojsko polskie 
       
 
      ECE Committee on Forests and the Forest Industry and FAO European Forestry  
      Commission : 70 years working together in the service of forests and people / Food and 
      Agriculture Organization of the United Nations ; United Nations Economic Commission 
      for Europe. ‐‐ New York ; Geneva : United Nations, 2017. ‐‐ V, 53 s. : il. ; 21 cm. ‐‐( Geneva 
      Timber and Forest  Discussion Paper, 1020‐7228 ; 67 ) 
      Syg. 210580 
      polityka leśna 
      współpraca międzynarodowa 
      obchody 
      zrównoważona gospodarka leśna 
      współpraca w zakresie ochrony środowiska 
      Unia Europejska 
      FAO 
       
 
      Edukacja i wychowanie w województwie lubuskim w latach szkolnych 2014/2015 ‐ 2016/ 
      2017 / [zespół redakcyjny przewodniczący Roman Fedak ; opracowanie publikacji 
      Zuzanna Sikora, Iwona Surgucka] ; Urząd Statystyczny w Zielonej Górze. ‐‐ Zielona Góra : 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 170 s., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Informacje i 
      Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Zielonej Górze ) 
      Syg. 210557 ‐210559 
      szkolnictwo 
      statystyka oświaty 
      województwo lubuskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a aktywność zawodowa osób starszych / 
      red. nauk. Elżbieta Kryńska ; aut. Elżbieta Kryńska [et al.] ; IPiSS, CIOP PIB. ‐‐ Warszawa : 
      Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2013. ‐‐ 316, [1] s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Studia i Monografie ‐ 
      Instytut Pracy i Spraw Socjalnych ) 
      Syg. 200265, 210537 
      zatrudnienie 
      pracownik starszy 
      samozatrudnienie 
      nowe formy zatrudnienia 
      dyskryminacja ze względu na wiek 
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      bezrobocie 
      rynek pracy 
 
      
      Euroregion Bug w liczbach w latach 2010‐2015 / [autorzy opracowania Andrzej 
      Jakubowski, Anastasiya Hrytsuk, Elżbieta Łoś ; zespół redakcyjny przewodn. Krzysztof 
      Markowski] ; Urząd Statystyczny w Lublinie. ‐‐ Lublin : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      94 s. : il. kolor. ; 20x20 cm. 
      Syg. 210485‐ 210487 
      Euroregion Bug 
      województwo lubelskie 
      Białoruś 
      Ukraina 
      granica wschodnia Polski 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      dane statystyczne 
      
 
      Eurostat regional yearbook 2017 / Eurostat, European Commission. ‐‐ Luxembourg : 
      Publications Office of the European Union, 2017. ‐‐ 271 s. : il. kolor. ; 31 cm + zał.: [1] k. 
      map. złoż. ‐‐ ( Theme General and  Regional Statistics. Statistical Books ) 
      Syg. 210589, 210588 
      statystyka regionalna 
      sytuacja gospodarcza 
      warunki społeczne 
      zróżnicowanie regionalne 
      kraje UE 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Finanse miasta Warszawy podczas okresu 22‐letniego (1878‐1899) / wydanie Sekcyi 
      Statystycznej Magistratu miasta Warszawy. ‐‐ [Warszawa : s.n.], 1901 (Warszawa : Druk. 
      Akc. Tow. S. Orgelbranda Synów). ‐‐ 45 s. ; 29 cm. 
      Syg. 7997 
      finanse publiczne 
      Warszawa 
       
 
      Finansy miasta Warszawy podczas okresu dwunastoletniego (1893‐1904 r.). / [wydanie 
      Sekcyi Statystycznej Magistratu miasta Warszawy]. ‐ [Warszawa : s.n.], 1905. (Warszawa : 
      Druk. Akc. Tow. S. Orgelbranda Synów). ‐‐ 47 s. ; 30 cm. 
      Syg. 7997 
      finanse publiczne 
      Warszawa 
 
 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

15 

     
      Gospodarka komunalna 1982 / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu  
      Wewnętrznego i Gospodarki Komunalnej. ‐‐ Warszawa : GUS, 1983. ‐‐ 129 s. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 172402, 210482 
      gospodarka komunalna 
      zróżnicowanie regionalne 
      statystyka gospodarcza 
      badanie statystyczne 
      Polska 
 
      
      Gospodarka komunalna w 1984 r. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu 
      Wewnętrznego i Gospodarki Komunalnej. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
      1985. ‐‐ 132 s. ; 30 cm. ‐‐ ( Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210480 
      gospodarka komunalna 
      zróżnicowanie regionalne 
      statystyka gospodarcza 
      badanie statystyczne 
      Polska 
      
 
      Gospodarka materiałowa w 2016 r. / [opracowanie publikacji pod kierunkiem Grażyny 
      Berent‐Kowalskiej ; zespół Justyna Dąbrowska‐Ładno, Szymon Peryt, Witold Roman, 
      Iwona Wojtasik] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Produkcji]. ‐‐ Warszawa : 
      Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 107 s. : il. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania 
      Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and Elaborations ‐ 
      Central  Statistical Office ) 
      Syg. 210585‐ 210587 
      zarządzanie materiałami 
      gospodarka przemysłowa 
      ponowne wykorzystanie odpadów 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Gospodarka mieszkaniowa w 1985 r. / Główny Urząd Statystyczny. Departament Handlu 
      Wewnętrznego i Gospodarki Komunalnej. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
      1986. ‐‐ 123 s. ; 30 cm. ‐‐ ( Opracowania Statystyczne ‐  Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210477, 210478 
      rynek mieszkaniowy 
      budownictwo mieszkaniowe 
      statystyka mieszkaniowa 
      badanie statystyczne 
      Polska 
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      Gospodarka paliwowo‐energetyczna w latach 2015 i 2016 / [kierujący zespołem GUS: 
      Wanda Tkaczyk, Grażyna Berent‐Kowalska ; kierujący zespołem ARE: Joanna Kacprowska, 
      Ryszard Gilecki] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Produkcji, Ministerstwo 
      Energii. Departament Energetyki]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      293 s. : il. ; 30 cm. ‐‐ (Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny =  Statistical Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210594‐ 210596 
      energetyka 
      paliwo 
      zużycie energii 
      bilans energetyczny 
      cena energii 
      dane statystyczne 
      Polska 
      
 
      Historia Polski w liczbach : ludność, terytorium / [publikację oprac. Andrzej Wyczański 
      et al. ; komitet red. Franciszek Kubiczek et al.] ; Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ 
      Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 1993. ‐‐ XVII, 205, [1] s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 117668‐ 117670 
      historia Polski 
      demografia 
      rozkład zaludnienia 
      warunki społeczne 
      statystyka 
      historia 
      Polska 
       
 
      Historia Polski w liczbach. [Z . 1, Terytorium, ludność / komitet red. Franciszek Kubiczek 
      et al.] ; Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1990. ‐‐ 
      XVI, 211 s. : il. ; 29 cm. 
      Syg. 109814‐ 109816 
      historia Polski 
      demografia 
      rozkład zaludnienia 
      warunki społeczne 
      statystyka 
      historia 
      Polska 
 
      
      Internationalization and Poland's competitive position / edited by Marzenna Anna 
      Weresa. ‐‐ Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2017. ‐‐ 270 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ 
      ( Competitiveness Report : Poland, 2083‐229X ;  2017 ) 
      Syg. 210543 
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      konkurencyjność 
      współpraca gospodarcza 
      Polska 
 
      
      Key world energy statistics 2017 / International Energy Agency. ‐‐ Paris : International 
      Energy Agency, 2017. ‐‐ 96 s. : il. ; 16 cm. 
      Syg. 210567 
      energia 
      statystyka energetyki 
      zaopatrzenie w energię 
      paliwo 
      zużycie energii 
      bilans energetyczny 
      cena energii 
 
      
      Kobiety w województwie opolskim w 2016 r. / Urząd Statystyczny w Opolu. ‐‐ Opole : 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 62 s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ (Foldery i Materiały 
      Okolicznościowe ‐ Urząd Statystyczny w Opolu ) 
      Syg. 210599, 210598 
      kobieta 
      analiza demograficzna 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      ludność aktywna zawodowo 
      województwo opolskie 
       
 
 
      Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku / 
      [zespół redakcyjny przewodniczący: Magdalena Wegner ; redaktor główny: Magdalena 
      Mojsiewicz ; opracowanie publikacji: Wanda Bartolewska i 10 pozostałych ; prace 
      redakcyjne: Ewa Kacperczyk, Beata Rzymek] ; Urząd Statystyczny w Szczecinie. ‐‐ 
      Szczecin : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 113 s., [15] s. tabl. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Informacje i 
      Opracowania  Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Szczecinie ) 
      Syg. 210560‐210562 
      demografia 
      ruch naturalny ludności 
      migracja 
      małżeństwo 
      województwo zachodniopomorskie 
      dane statystyczne 
 
    
      Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym : stan w dniu 30 VI 2017 r. / [autorzy 
      opracowania Joanna Stańczak, Agnieszka Znajewska ; opracowanie pod kierunkiem 
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      Doroty Szałtys] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i 
      Rynku Pracy]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 121 s. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Informacje i Opracowania  Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210600‐ 210602 
      demografia 
      struktura ludności 
      rozkład zaludnienia 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Monetary policy guidelines for 2018 / National Bank of Poland. Monetary Policy Council. ‐ 
      Warsaw : Narodowy Bank Polski, 2017. ‐‐ 11 s. ; 30 cm. 
      Syg. 210511 
      polityka walutowa 
      polityka finansowa 
      Narodowy Bank Polski 
      Polska 
       
 
      Niemcy / pod redakcją Lecha M. Nijakowskiego ; Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja 
      Mniejszości Narodowych i Etnicznych. ‐‐ Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo 
      Sejmowe, 2016. ‐‐ 224 s., [8] s. tabl. kolor. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Mniejszości Narodowe i 
      Etniczne w Polsce ) 
      Syg. 210563 
      Niemcy (ludność) 
      mniejszość niemiecka 
      mniejszość narodowa 
      życie społeczne 
      stosunki polsko‐niemieckie 
      prawa mniejszości 
       
 
      Niepewność a aktywność gospodarcza : praca zbiorowa / pod redakcją Konrada  
      Walczyka. ‐‐ Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ‐ Oficyna Wydawnicza, 2017. ‐‐ 91 s. : 
      il. ; 24 cm. ‐‐ ( Prace i Materiały Instytutu Rozwoju  Gospodarczego 0866‐9503 ; 101 ) 
      Syg. 210552 
      koniunktura gospodarcza 
      polityka gospodarcza 
      badania 
      Polska 
 
     
      Od programu Phare do zreformowanych Funduszy Strukturalnych / Simon Johnston 
      [et al.] ; słowem wstępnym opatrzył Paweł Samecki ; konsultacje Piotr Tworos, Piotr 
      Żuber ; red. Robert Szewczyk ; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego. ‐‐ Warszawa : 
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      Polska Agencja Rozwoju Regionalnego, 1999. ‐‐ 63 s. ; 21 cm. 
      Syg. 210568 
      fundusze strukturalne 
      PHARE 
      wykorzystanie pomocy 
      polityka rozwojowa 
      Polska 
 
      
      Opole w liczbach w latach 2015 i 2016 / Urząd Statystyczny w Opolu. ‐‐ Opole : Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 28 s. : il. kolor. ; 15x21 cm. 
      Syg. 210551, 210550 
      Opole 
      demografia 
      sytuacja gospodarcza 
      warunki społeczne 
      ochrona środowiska 
      dane statystyczne 
       
 
      Perspektywy polityki gospodarczej : praca zbiorowa / pod redakcją Janusza Stacewicza. ‐‐ 
      Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie ‐ Oficyna Wydawnicza, 2017. ‐ 256 s. ; 
      24 cm. ‐‐ ( Prace i Materiały Instytutu  Rozwoju Gospodarczego 0866‐9503 ; 99 ) 
      Syg. 210544 
      polityka gospodarcza 
      rozwój gospodarczy 
      współpraca gospodarcza 
      polityka rozwojowa 
 
      
      Harrower, Tim. 
      [Newspaper designer's handbook(pol.)] 
      Podręcznik projektanta gazet / zaprojektowany i napisany przez Tima Harrowera ; [tł. 
      Wiesław Horabik, Centrum Tłumaczeń i Obsługi Konferencji "Lidex" oraz Zofia 
      Domaniewska]. ‐‐ Warszawa : exPress, 2006. ‐‐ 264 s. :  il. (gł. kolor.) ; 30 cm. 
      Syg. 210545 
      gazeta 
      czasopismo 
      podręcznik 
       
 
      Zakrzewska, Iwona B. (1958‐ ). 
      Podręczny słownik dialogu społecznego i wartości pokrewnych / Iwona Zakrzewska. ‐‐ 
      Warszawa : Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" im. Andrzeja Bączkowskiego, cop. 
      2017. ‐‐ 258 s. ; 21 cm. 
      Syg. 210553 
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      dialog społeczny 
      słownik terminologiczny 
 
      
      Poland and Hungary according to the 1988 Polish and the 1990 Hungarian Population and 
      Housing Census / Central Statistical Office of Poland, Hungarian Central Statistical 
      Office. ‐‐ Budapest : HCSO, 1996. ‐‐ 161 s. ; 29 cm. 
      Syg. 167370, 190914, 210484 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      Polska 
      Węgry 
      współpraca międzynarodowa 
      studia porównawcze 
 
      
      Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2016 roku / [opracowanie publikacji 
      pod kierunkiem Piotra Łysonia ; zespół Joanna Marzęcka, Zuzanna Porzezińska, Sylwia 
      Puchalska, Elżbieta Król, Lucyna Cuber, Jerzy Gruszka, Danuta Kalista, Elżbieta Niemiec] ; 
      Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia]. ‐‐  
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 104 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i 
      Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and 
      Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210533‐ 210535 
      pomoc społeczna 
      opieka nad dzieckiem 
      rodzina 
      dziecko 
      rodzina zastępcza 
      adopcja 
      polityka społeczna 
      Polska 
      dane statystyczne 
       
 
      Produkt krajowy brutto ‐ rachunki regionalne w 2015 r. R. 21 / [opracowanie publikacji 
      pod kierunkiem Doroty Doniec ; zespół Natalia Baron i 15 pozostałych] ; Główny Urząd 
      Statystyczny, Urząd Statystyczny w Katowicach. ‐‐ Katowice : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      141 s., [8] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 210554‐ 210556  
      produkt krajowy brutto 
      rachunkowość finansowa 
      rachunkowość regionalna 
      statystyka gospodarcza 
      dochód gospodarstwa domowego 
      regiony Polski 
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      Raport o sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 
      2016 r. / [zespół autorski: Hanna Augustyniak, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Joanna 
      Waszczuk ; opracował zespół pod kierownictwem Jacka Łaszka przy współpracy 
      redakcyjnej Piotra Boguszewskiego, Jarosława Jakubika, Piotra Szpunara] ; Narodowy 
      Bank Polski. Departament Stabilności Finansowej. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 
      2017. ‐‐ 309 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210488 
      rynek nieruchomości 
      nieruchomości 
      podaż i popyt 
      cena 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
       
 
      Regulatory and procedural barriers to trade in the Republic of Moldova : needs 
      assessment / United Nations Economic Commission for Europe. ‐‐ New York ; Geneva : 
      United Nations, 2017. ‐‐ 194 s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 210578 
      Mołdowa 
      handel zagraniczny 
      ograniczenia handlu 
      polityka handlowa 
      współpraca handlowa 
      prawo handlowe 
 
     
      Rocznik demograficzny 2017 / [redaktor główny Dominik Rozkrut ; prace merytoryczne 
      pod kierunkiem Joanny Stańczak, Doroty Szałtys,] ; Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ 50 ed. 
      tej publikacji. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 510 s., [10] s. tabl. : il. ; 
      24 cm. ‐‐ ( Roczniki Branżowe ‐ Główny Urząd Statystyczny = Branch Yearbooks ‐ Central  
      Statistical Office ) 
      Syg. 210546‐ 210548  
      demografia 
      rocznik statystyczny 
      Polska 
       
 
      Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2017 / [przewodniczący komitetu  
      redakcyjnego Dominik Rozkrut ; redaktor główny Dominik Rozkrut] ; Główny Urząd 
      Statystyczny. [Departament Handlu i Usług]. ‐‐ 52. ed. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 304 s., [4] s. tabl. : il. kolor., err. ; 24 cm. ‐‐ ( Roczniki Branżowe ‐ 
      Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210582‐ 210584  
      statystyka handlu 
      handel zagraniczny 
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      obrót handlowy 
      import 
      eksport 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Rocznik statystyczny województwa bydgoskiego 1960‐1961. R. 3 / [redaguje Kolegium 
      Redakcyjne w składzie: Maksymowicz Włodzimierz i 6 pozostałych] : Prezydium 
      Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy. Wydział Statystyki. ‐‐ Bydgoszcz : Wydział 
      Statystyki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1961. ‐‐ XVIII, 365 s. ; 15 cm. 
      Syg. 46316, 46316, 46316 
      statystyka województwa 
      województwo bydgoskie 
      rocznik statystyczny 
       
 
      The role of economic policy and institutions / edited by Marzenna Anna Weresa. ‐‐ 1st. 
      ed. (reprint). ‐‐ Warsaw : Warsaw School of Economics Press, 2016. ‐‐ 252 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ 
      ( Competitiveness Report : Poland, 2083‐229X ; 2016 ) 
      Syg. 210541 
      konkurencyjność 
      polityka gospodarcza 
      ekonomia 
      inwestycje 
      Polska 
       
 
      Russia in figures 2017 : statistical handbook / Federal State Statistics Service. ‐‐ Moscow : 
      Rosstat, 2017. ‐‐ 511 s. : il. ; 17 cm. 
      Syg. 210539 
      Rosja 
      statystyka gospodarcza 
      rocznik statystyczny 
       
 
      Samowystarczalność energetyczna obszarów wiejskich ‐ realna możliwość czy utopia : 
      konferencja 19 września 2016 r. / [redakcja merytoryczna Adam Niewiadomski ; Biuro 
      Komisji Sejmowych]. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo  Sejmowe, 2017. ‐‐ 95 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210564 
      energia odnawialna 
      region wiejski 
      zasoby energii 
      rolnictwo 
      energia 
      wykorzystanie energii 
      materiały konferencyjne 
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      Sprawozdanie 2016 : (wprowadzenie) / Polska Akademia Nauk. ‐‐ Warszawa : Polska 
      Akademia Nauk, 2017. ‐‐ 15, [1] s. : il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210581 
      PAN 
      sprawozdanie 
 
      
      Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2016 / [opracowanie Małgorzata Kozłowska] ; 
      Biblioteka Narodowa. ‐ Warszawa : Biblioteka Narodowa, 2017. ‐ 192 s. : il. kolor. ; 26 cm. 
      Syg. 210532 
      biblioteka 
      bibliotekoznawstwo 
      sprawozdanie 
      wydawnictwo informacyjne 
       
 
      Statistical pocket book of the Socialist Republic of Romania 1968 / Central Statistical 
      Board. ‐‐ [Bucharest] : Central Statistical Board, [1968]. ‐‐ 402 s., [22] s. tabl. ; 15 cm. 
      Syg. 75362, 75362 
      Rumunia 
      rocznik statystyczny 
      
 
      Statistisches Jahrbuch Deutschland und Internationales 2017 / Statistisches Bundesamt. ‐ 
      Wiesbaden : Statistisches Bundesamt., 2017. ‐‐ 703 s. : il. kolor. ; 26 cm. 
      Syg. 210590 
      Niemcy 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statystyka finansów komunalnych : wydatki i dochody samorządu powiatowego i 
      wojewódzkiego w latach 1927/28 = Statistique des finances communales : dépenses et 
      recettes des arrondissements autonomes et des administrations départementales en 
      1927/28 / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : Nakładem 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1930. ‐‐ LXIX, [1], 177, [1] s. ; 34 cm. ‐‐ ( Statystyka 
      Polski wydawana przez / Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej = 
      Statistique de la Pologne / publiée par l'Office Central de Statistique de la République  
      Polonaise ; T. 39, z. 3 ) 
      Syg. 5637, 5637, 5637, 5637, 5637 
      finanse samorządu terytorialnego 
      samorząd lokalny 
      statystyka 
      Polska 
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      Statystyka finansów komunalnych : wydatki i dochody samorządu powiatowego w latach 
      1925 i 1926 = Statistique des finances communales : dépenses et recettes des 
      arrondissements autonomes en 1925 et 1926 / Główny Urząd Statystyczny 
      Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 
      1929. ‐‐ CIX, [3], 298 s. ; 34 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski / Główny Urząd Statystyczny 
      Rzeczypospolitej Polskiej = Statistique de la Pologne / Office Central de Statistique de la 
      République Polonaise ; T. 37 ) 
      Syg. 5637, 5637, 5637, 5637, 5637 
      finanse samorządu terytorialnego 
      powiat 
      statystyka 
      wydatki publiczne 
      Polska 
       
 
      Statystyka górnośląskich kopalń węgla kamiennego za rok 1928 : druk specjalny 
      Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo‐Hutniczych, Z. Z. w Katowicach. ‐‐ 
      Katowice : Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo‐Hutniczych, 1929. ‐‐ 34 s. ; 
      32 cm. 
      Syg. 16434 
      górnictwo 
      węgiel 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
       
 
      Statystyka górnośląskich kopalń węgla kamiennego za rok 1929 : druk specjalny 
      Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo‐Hutniczych, Z. Z. w Katowicach. ‐‐ 
      Katowice : Górnośląski Związek Przemysłowców Górniczo‐Hutniczych, 1930. ‐‐ 35 s. ; 
      32 cm. 
      Syg. 16434 
      górnictwo 
      węgiel 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
       
 
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1927 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1928] (Bytom : Druk. Katolik). ‐‐ 44, 48 s. : err. ; 
      30 cm. 
      Syg. 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
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      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1928 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1929] (Bytom :  Druk. Katolik). ‐‐ 44, 56 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
 
 
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1929 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1930] (Bytom : Druk. Katolik). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. opolskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 13, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85285‐ 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo opolskie 
       
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. rzeszowskie: 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 16A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 368 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo rzeszowskie 
 
     
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. bydgoskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 17A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 393 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85286‐ 85288 
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      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo bydgoskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. katowickie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 4, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 496 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85285‐85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo katowickie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. bydgoskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 17, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 494 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85286 ‐85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo bydgoskie 
     
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj.  
      zielonogórskie : wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 22, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. 
      Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. 
      tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo zielonogórskie 
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      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj.  
      zielonogórskie : wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 22A, Ludność / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 
      280 s. ; 30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo zielonogórskie 
      
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. lubelskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 21, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo lubelskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. poznańskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 11, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 498 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85286‐ 85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo poznańskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. kieleckie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 19A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 360 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85286 ‐85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
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      spis ludności 
      województwo kieleckie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. katowickie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 4A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 482 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85285‐ 85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo katowickie 
     
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. poznańskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 11A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 517 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85285‐ 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo poznańskie 
       
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. lubelskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 21A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 334 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo lubelskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. szczecińskie:  
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 14, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 486 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
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      Syg. 85286 ‐85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo szczecińskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. krakowskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 7, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972.  ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85285, 85286 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo krakowskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. koszalińskie:  
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 20, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 486 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85286‐ 85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo koszalińskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. gdańskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 15, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo gdańskie 
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      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj.  
      warszawskie : wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 2, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. 
      Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 498 s., [4] s. 
      tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85285, 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo warszawskie 
 
     
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj.  
      warszawskie : wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 2A, Ludność / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 
      505 s. ; 30 cm. 
      Syg. 85287‐ 85289 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo warszawskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. wrocławskie  
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 5, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972.‐‐ XXXI, [1], 498 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85285, 85286 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo wrocławskie 
       
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. wrocławskie  
      wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice powiatowe. Z. nr 5A, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ 477 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 85285‐ 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
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      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo wrocławskie 
 
     
      Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2016 
      roku / [opracowanie publikacji kierujący Mirosław Błażej ; zespół redakcyjny Wojciech 
      Bąbik i 15 pozostałych] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Studiów 
      Makroekonomicznych i Finansów]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      240 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210523‐ 210525  
      gospodarka Polski 
      gospodarka światowa 
      rynek pracy 
      polityka finansowa 
      bankowość 
      sytuacja gospodarcza 
      Polska 
       
 
      Szkoły wyższe i ich finanse w 2016 r. / [kierujący opracowaniem Małgorzata Żyra ; zespół 
      GUS: Szymon Wozniak, Anna Wierzbowska, Maria Ulatowska, Joanna Daciuk‐Dubrawska ; 
      zespół US : Magdalena Wiktor, Jacek Maślankowski, Ewelina Grochowska‐Subotowicz, 
      Justyna Sala, Piotr Jaworski, Radosław Jabłoński] ; Główny Urząd Statystyczny. 
      [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Gdańsku. 
      Ośrodek  Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd  
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 236 s. : il. kolor. ; 30 cm + CD‐ROM. ‐‐ (Informacje i Opracowania 
      Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and Elaborations ‐ 
      Central Statistical Office ) 
      Syg. 210603‐ 210605 
      nauczanie 
      szkolnictwo wyższe 
      finansowanie oświaty 
      statystyka oświaty 
      student 
      absolwent 
      Polska 
    
 
      Ubóstwo a praca / pod red. Macieja Bukowskiego i Igi Magdy. ‐‐ Warszawa : Centrum 
      Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. ‐‐ 200 s. : il. ; 30 cm. ‐‐ (Zatrudnienie w Polsce  2011 ) 
      Syg. 206680, 207486 ,210538 
      ubóstwo 
      zatrudnienie 
      wykluczenie społeczne 
      jakość życia 
      Polska 
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      Umiędzynarodowienie polskiej gospodarki a pozycja konkurencyjna / redakcja naukowa 
      Marzenna Anna Weresa. ‐‐ Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ‐ Oficyna Wydawnicza, 
      2017. ‐‐ 279 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Raport o  Konkurencyjności. Polska 2083‐2281 ; 2017 ) 
      Syg. 210540 
      konkurencyjność 
      polityka gospodarcza 
      dochód narodowy 
      inwestycje 
      Polska 
 
      
      UNCTAD annual report 2016 : a commitment to inclusive trade / United Nations 
      Conference on Trade and Development. ‐‐ Geneva : United Nations, [2017]. ‐‐ 75 s. : err., 
      il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210489 
      handel 
      współpraca handlowa 
      współpraca międzynarodowa 
      gospodarka światowa 
      kraje rozwijające się 
      sprawozdanie z działalności 
      UNCTAD 
 
      
      Gawlik, Bernd Manfred. 
      Urban water atlas for Europe / edited by: B. M. Gawlik, P. Easton, S. Koop, K. van 
      Leeuwen and R. Elelman, layout and desing: R. R. da Silva, artwork and illustration: 
      N. Głowacka. ‐‐ Luxembourg : European Union, 2017. ‐‐ 155, [5] s. : err., il. kolor. ; 42 cm. 
      Syg. 210570 
      woda 
      środowisko naturalne 
      zmiany klimatyczne 
      zapotrzebowanie na wodę 
      ochrona wód 
      Europa 
       
 
      Województwo podlaskie w liczbach 2017 / [prace merytoryczne i redakcja techniczna pod 
      kierunkiem Anny Szeszko] ; Urząd Statystyczny w Białymstoku. ‐‐ Białystok : Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 28 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210526 ‐210528 
      statystyka województwa 
      województwo podlaskie 
      warunki społeczne 
      dane statystyczne 
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      Województwo warmińsko‐mazurskie w liczbach 2017 / Urząd Statystyczny w Olsztynie. ‐‐ 
      Olsztyn : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 27 s. : il. kolor. ;  21x10 cm. 
      Syg. 210512‐ 210514 
      województwo warmińsko‐mazurskie 
      demografia 
      rynek pracy 
      standard życia 
      gospodarka 
      dane statystyczne 
       
 
      Województwo wielkopolskie w liczbach 2017 / Urząd Statystyczny w Poznaniu. ‐‐ Poznań : 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 30 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210529, 210530 
      statystyka województwa 
      województwo wielkopolskie 
      demografia 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      informacja statystyczna 
 
      
      Wypadki przy pracy w 2016 r. / [opracowanie publikacji pod kierunkiem Agnieszki 
      Zgierskiej i Jerzego Auksztola ; zespół: Anna Wolska i 7 pozostałych ; tłumaczenie Irena 
      Skrzypczak] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku 
      Pracy]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 150, [4] s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐  
      ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical 
      Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210591 ‐210593 
      wypadek przy pracy 
      praca 
      warunki pracy 
      niezdolność do pracy 
      Polska 
      dane statystyczne 
       
 
      Zahranični obchod České republiky v roce 2016 / Český statistický úřad. Odbor statistiky 
      zahraničního obchodu. ‐‐ Praha : Český statistický úřad, 2017. ‐‐ 76 s. : il. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Zahranični Obchod External Trade vol. 2017 ) 
      Syg. 210536 
      handel zagraniczny 
      Czechy 
      import 
      eksport 
      dane statystyczne 
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      Założenia polityki pieniężnej na rok 2018 / [Narodowy Bank Polski. Rada Polityki 
      Pieniężnej]. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2017. ‐‐ 11 s. ; 30 cm. 
      Syg. 210510 
      polityka walutowa 
      polityka finansowa 
      Polska 
      Narodowy Bank Polski 
 
      
      Celuch, Krzysztof. 
      Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych : uwarunkowania, bariery, efekty : 
      analiza na przykładzie Meeting Professionals International / Krzysztof Celuch. ‐‐ 
      Warszawa : Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, 2017. ‐‐ 220 s., [5] k. : il. ; 24 cm. ‐‐ 
      ( Monografie ) 
      Syg. 210577 
      system komunikowania 
      stosunki interpersonalne 
      zachowanie organizacyjne 
      kultura organizacyjna 
      życie społeczne 
       
 
      Zasady przygotowywania projektów tablic publikacyjnych opracowywanych na  
      elektronicznych maszynach cyfrowych / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : 
      Główny Urząd Statystyczny, 1988. ‐‐ 16 s. ; 21 cm. 
      Syg. 210496 
      publikacja 
      działalność wydawnicza 
      wydawnictwo statystyczne 
      Główny Urząd Statystyczny 
 
      
      Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca / pod red. Macieja Bukowskiego i Igi 
      Magdy ; [Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych i 
      Prognoz]. ‐‐ Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2013. ‐‐ 1 dysk optyczny 
      (CD‐ROM) ; 12 cm. 
      Syg. 207054, 210549 
      rynek pracy 
      ubóstwo 
      zatrudnienie 
      praca 
      bezrobocie 
      polityka gospodarcza 
      wykluczenie społeczne 
      Polska 
      dokument elektroniczny 
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      Znaczenie polityki gospodarczej i czynników instytucjonalnych / redakcja naukowa 
      Marzenna Anna Weresa. ‐‐ Wyd.1 (dodruk). ‐‐ Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ‐ 
      Oficyna Wydawnicza, 2016. ‐‐ 277 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ (Raport o Konkurencyjności. Polska 
      2083‐2281 ; 2016 ) 
      Syg. 209439, 210542 
      konkurencyjność 
      sytuacja gospodarcza 
      polityka gospodarcza 
      Polska 
 
      
      Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich : próba rozwiązania aktualnych 
      problemów występujących w polskim rolnictwie : konferencja 5 maja 2016 r. /[redakcja 
      merytoryczna Adam Niewiadomski] ; Biuro Komisji Sejmowych. ‐‐ Warszawa : 
      Wydawnictwo Sejmowe, 2017. ‐‐ 188 s. : il. (w tym  kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210565 
      rolnictwo 
      produkcyjność rolnictwa 
      jakość produktu 
      region wiejski 
      produkcja rolnicza 
      skup produktów rolnych 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

  Opracowanie redakcyjne : Margota Remiszewska 
  Współpraca techniczna : Paweł Olszak 


