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      10 lat SKOK w GUS : 1996‐2006 / [prace merytoryczne: Wacław Cieplucha, Florian 
      Ruszkowski]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, [2006?]. ‐‐ 19, [1] s. : il. kolor. ; 
      21 cm. 
      Syg. 210731, 208469 
      Główny Urząd Statystyczny 
      Spółdzielcza kasa oszczędnościowo‐kredytowa, SKOK 
      historia 
      wydawnictwo informacyjne 
      Polska 
       
 
      90 lat Głównego Urzędu Statystycznego / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : 
      Główny Urząd Statystyczny, [2008]. ‐‐ [16] s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210730, 207207 
      Główny Urząd Statystyczny 
      statystyka 
      historia 
      wydawnictwo informacyjne 
      Polska 
 
       
      Aglomeracja opolska w 2016 r. / [zespół redakcyjny przewodniczący Janina Kuźmicka] ; 
      Urząd Statystyczny w Opolu. ‐‐ Opole : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 58 s. : il. kolor. ; 
      21x18 cm. 
      Syg. 210690, 210689 
      aglomeracja miejska 
      Opole 
      województwo opolskie 
      społeczeństwo 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      dane statystyczne 
       
 
      Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie podlaskim / Bogusław 
      Plawgo [et al.]. ‐‐ Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004. ‐ 211 s. : wykr. ; 
      24 cm. 
      Syg. 196456, 210665 
      innowacja 
      przedsiębiorstwo 
      Podlasie 
      sytuacja gospodarcza 
      badania terenowe 
      Polska 
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      Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2010 roku / Najwyższa 
      Izba Kontroli. ‐‐ Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli, 2011. ‐‐ 256 s. : il. ; 29 cm. 
      Syg. 191700, 201902, 210680 
      wykonanie budżetu 
      polityka walutowa 
      budżet państwa 
      analiza finansowa 
      Najwyższa Izba Kontroli 
      sprawozdanie 
       
 
      Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2012 roku / Najwyższa 
      Izba Kontroli. ‐‐ Warszawa : NIK, 2013. ‐‐ 260 s. : il.  kolor. ; 29 cm. 
      Syg. 198725, 210694 
      wykonanie budżetu 
      polityka walutowa 
      budżet państwa 
      analiza finansowa 
      Najwyższa Izba Kontroli 
      sprawozdanie 
       
 
      Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 roku / Najwyższa 
      Izba Kontroli. ‐‐ Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli,  2014. ‐‐ 385 s. : il. kolor. ; 29 cm. 
      Syg. 202086, 210679 
      wykonanie budżetu 
      polityka walutowa 
      budżet państwa 
      analiza finansowa 
      Najwyższa Izba Kontroli 
      sprawozdanie 
       
 
      Gmiterek, Grzegorz. 
      Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; 
      Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia 
      Bibliotekarzy Polskich, 2017. ‐‐ 290, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Nauka, Dydaktyka, 
      Praktyka 175 ) 
      Syg. 210674 
      biblioteka 
      internet 
      informatyka 
      nowe technologie 
      badania i rozwój 
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      Badania społeczne i ich rola w kształtowaniu postępu : ciągłość i zmiana : w 150. rocznicę 
      urodzin Ludwika Krzywickiego : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 
      Płock, 19‐20 października 2009 r. pod honorowym patronatem prof. zw. dr. hab. Karola 
      Modzelewskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk / pod red. Wiesława Końskiego ; 
      Towarzystwo Naukowe Płockie, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. ‐‐ Płock : 
      Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica : Wydawnictwo Naukowe 
      Novum, 2011. ‐‐ 386 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 191588, 210714 
      Krzywicki Ludwik 
      badanie społeczne 
      postęp naukowy 
      biografia 
      materiały konferencyjne 
     
 
      Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka ‐ bezpieczeństwo w 
      wyzwaniach badawczych. T. 1, Energetyka: Polska i świat ‐ energetyka jądrowa ‐ 
      bezpieczeństwo ‐ logistyka / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław Szczerbowski (redakcja 
      naukowa). ‐‐ Poznań : Fundacja na Rzecz  Czystej Energii, 2017. ‐‐ 391 s. : il. ; 25 cm. 
      Syg. 210628 
      bezpieczeństwo energetyczne 
      energetyka 
      polityka energetyczna 
      energia jądrowa 
      wykorzystanie energii 
 
      
      Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii : energetyka ‐ bezpieczeństwo w 
      wyzwaniach badawczych. T. 2, Prawo ‐ gospodarka ‐ społeczeństwo ‐ biotechnologie ‐ 
      ochrona środowiska ‐ bezpieczeństwo zdrowotne / Piotr Kwiatkiewicz, Radosław 
      Szczerbowski (redakcja naukowa). ‐‐ Poznań : Fundacja na Rzecz Czystej Energii, 2017. ‐‐ 
      461 s. : il. ; 25 cm. 
      Syg. 210629 
      bezpieczeństwo energetyczne 
      polityka energetyczna 
      ochrona środowiska 
      biotechnologia 
      prawo energetyczne 
 
      
      Budapest, Prága, Varsó népessége / Központi Statisztikat Hivatal. Budapesti és Pest 
      Megyei Igazgatósága. ‐ Budapest : Központi Statisztikat Hivatal, 1993. ‐‐ 79 s. : il. ; 24 cm. ‐ 
      ( Porównania Międzynarodowe 6 ) 
      Syg. 210719 
      Budapeszt 
      Praga (Czechy) 
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      Warszawa 
      demografia 
      ludność pracująca 
      analiza porównawcza 
 
      
      Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko‐mazurskim w 
      2016 r. = Budgets of local self‐government entities in Warmińsko‐Mazurskie Voivodship 
      in 2016 / [Przewodniczący Janusz Pappelbon; Redaktor główny Elżbieta Lorek; 
      Członkowie: Monika Borawska, Jacek Grzelak, Eliza Panfiłow] ; Urząd Statystyczny w 
      Olsztynie. ‐‐ Olsztyn : US, 2017. ‐‐ dysk optyczny(CD‐ROM) ; 12cm. ‐‐ ( Informacje i  
      Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Olsztynie ) 
      Syg. 210741 ‐210743 
      budżet gminy 
      samorząd terytorialny 
      finanse samorządu terytorialnego 
      wydatki budżetowe 
      gospodarka regionalna 
      dochód 
      gmina 
      powiat 
      województwo warmińsko‐mazurskie 
      dokument elektroniczny 
 
      
      Tarkowski, Maciej (geografia). 
      Centra i peryferie rozwoju społeczno‐gospodarczego Polski w okresie transformacji 
      ustrojowej / Maciej Tarkowski. ‐‐ Gdynia ; Pelplin : "Bernardinum", 2008. ‐‐ 128 s. : il. ; 
      24 cm. 
      Syg. 184564, 210669 
      sytuacja gospodarcza 
      zróżnicowanie regionalne 
      polityka społeczna 
      transformacja gospodarki 
      Polska 
       
 
      Białek, Józef (1957‐ ). 
      Czas spekulantów : wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości / Józef Białek. ‐‐ Bielany 
      Wrocławskie : Wydawnictwo "Wektory", cop. 2014. ‐‐ 307  s. : il. (gł. kolor.) ; 23 cm. 
      Syg. 210637 
      przedsiębiorczość 
      polityka gospodarcza 
      handel 
      Polska 
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      Demográfiai évkönyv, 2016 / Központi Statisztikai Hivatal. ‐‐ Budapest : Központi 
      Statisztikai Hivatal, 2017. ‐‐ XXXVIII, 185 s. : err., il. kolor.  ; 30 cm. 
      Syg. 210616 
      Węgry 
      demografia 
      dane statystyczne 
      rocznik statystyczny 
       
 
      Taylor, Zbigniew (1946‐ ). 
      Deregulacja i przekształcenia przedsiębiorstw transportu lądowego w Polsce na tle 
      polityki spójności UE / Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański. ‐‐ Warszawa : Instytut Geografii i 
      Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska Akademia Nauk, 
      2017. ‐‐ 269 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Prace Geograficzne = Geographical Studies / Polska 
      Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława  
      Leszczyckiego, 0373‐6547 ; nr 257 ) 
      Syg. 210654 
      transport lądowy 
      transport kolejowy 
      transport drogowy 
      żegluga śródlądowa 
      regulacja prawna 
       
 
      Batorski, Dominik. 
      Diagnoza społeczna 2015 : warunki i jakość życia Polaków : raport / redakcja Janusz 
      Czapiński, Tomasz Panek ; [autorzy raportu: Dominik Batorski, Piotr Białowolski, Janusz 
      Czapiński, Izabela Grabowska, Irena E. Kotowska, Tomasz Panek, Katarzyna Pawlak, 
      Justyna Pytkowska, Katarzyna Saczuk, Paweł Strzelecki, Tadeusz Szumlicz, Aleksandra 
      Wilczyńska]. ‐‐Warszawa : Rada Monitoringu Społecznego, 2015. ‐‐ 527 s. : il. kolor ;  
      30 cm. 
      Syg. 206760, 210740 
      jakość życia 
      wykluczenie społeczne 
      gospodarstwo domowe 
      społeczeństwo obywatelskie 
      koszty utrzymania 
      statystyka 
      Polska 
 
      
      Tomkiewicz, Jacek (1977‐ ). 
      Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji / Jacek Tomkiewicz. ‐‐ 
      Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. ‐‐ 248 s. ; 24 cm. 
      Syg. 210635 
      dochód 
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      podział dochodu 
      kraje UE 
      globalizacja 
      polityka rządowa 
      polityka gospodarcza 
      analiza porównawcza 
 
     
      Kliber, Agata. 
      Dynamika zmian cen kontraktów sCDS a ryzyko suwerenne Polski w okresie kryzysu 
      finansowego / Agata Kliber. ‐‐ Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 
      2017. ‐‐ 308, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210634 
      dług publiczny 
      ryzyko finansowe 
      sytuacja gospodarcza 
      finanse publiczne 
      zadłużenie 
 
      
      Edukacja i wychowanie w województwie śląskim w latach szkolnych 2013/14‐2016/17 / 
      [opracowanie Małgorzata Grotkowska, Michał Przybyła, Iwona Pudo, Helena Zatońska] ; 
      Urząd Statystyczny w Katowicach. ‐‐ Katowice : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 146 s., [4] s. 
      tabl. : il. kolor.  ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w  
      Katowicach ) 
      Syg. 210682‐ 210684 
      oświata 
      polityka oświatowa 
      szkolnictwo 
      rodzaje szkół 
      uczeń 
      województwo śląskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Górzyński, Jan (1936‐ ). 
      Efektywność energetyczna w działalności gospodarczej / Jan Górzyński. ‐‐ Warszawa : 
      Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2017. ‐‐ 496 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210632 
      działalność gospodarcza 
      oszczędność energii 
      energia 
      przedsiębiorstwo 
      wykorzystanie energii 
      nośnik energii 
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      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 5. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. ‐‐ 310, [1] s. : il. ; 
      24 cm. 
      Syg. 105442, 105443 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
 
      
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 5. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. ‐ 310, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 107714, 210658, 98672 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
       
 
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 4. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. ‐ 310, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 107713 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
       
 
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 3. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. ‐ 310, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 90802, 96374 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
      
 
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. ‐‐ 310 s. :  il., err. ; 24 cm. 
      Syg. 70592 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
       
 
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 2 popr. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. ‐‐ 310, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 107336 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
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      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 4 rozsz. ‐‐ Łódź ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. ‐‐ 342 s., 
      [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 69440 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
 
      
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Wyd. 3. ‐‐ Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. ‐ 307 s., [1] k. złoż. : il. ; 
      24 cm. 
      Syg. 64453 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
       
 
      Oktaba, Wiktor (1920‐2009). 
      Elementy statystyki matematycznej i metodyka doświadczalnictwa / Wiktor Oktaba. ‐‐ 
      Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1962. ‐‐ 307 s., [1] k. złoż. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 61615 
      statystyka matematyczna 
      podręcznik 
       
 
      Emerytury i renty w 2016 r. / [kierujący opracowaniem Piotr Łysoń ; zespół Joanna 
      Marzęcka, Joanna Mikke, Elżbieta Król] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament 
      Badań Społecznych i Warunków Życia]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
      2017. ‐‐ 92 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny 
      Urząd Statystyczny = Statistical Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210691‐ 210693 
      emerytura 
      renta 
      standard życia 
      statystyka ubezpieczeń 
       
 
      Environmental and demographic challenges for territorial development / [editors Tomasz 
      Komornicki, Giancarlo Cotella, Ewa Kosiorek, Piotr Siłka]. ‐‐ Warsaw : Institute of 
      Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences, 2017. ‐‐ 98 s. : il. (w tym 
      kolor.) ; 24 cm. ‐‐ (Europa XXI ‐ Polska Akademia Nauk. Centrum Studiów Europejskich 
      1429‐7132  ; vol. 32 ) 
      Syg. 210656 
      demografia 
      ekonomia środowiska 
      polityka rozwojowa 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

10 

 
      Miszczyński, Miłosz. 
      Etnografia globalnego kapitalizmu : doświadczenia światowej gospodarki na obrzeżach 
      Europy / Miłosz Miszczyński. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 
      2017. ‐‐ 241 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210627 
      Rumunia 
      globalizacja 
      rozwój gospodarczy 
      organizacja pracy 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
 
 
      Euroregion Puszcza Białowieska w 2015 r. / [opracowanie publikacji zespół pracowników 
      Urządu Statystycznego w Białymstoku przy współpracy Głownego Urzędu Statystycznego 
      Obwodu Brzeskiego i Głównego Urzędu Statystycznego Obwodu Grodzieńskiego ; 
      tłumaczenie Ina Łapińska]. ‐‐ Białystok : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 40 s. : il. kolor. ; 
      14x21 cm. 
      Syg. 210607‐ 210609 
      Puszcza Białowieska 
      Polska 
      Białoruś 
      region przygraniczny 
      ochrona środowiska 
      demografia 
      poziom życia 
      rolnictwo 
      analiza porównawcza 
      dane statystyczne 
 
      
      Wróbel, Anna (stosunki międzynarodowe). 
      Geografia ekonomiczna : międzynarodowe struktury produkcji i wymiany/ Anna Wróbel. ‐ 
      Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. ‐‐ 412, [1]  s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210626 
      geografia gospodarcza 
      globalizacja 
      handel międzynarodowy 
      stosunki gospodarcze 
      współpraca gospodarcza 
      produkcja 
     
 
      Mitręga‐Niestrój, Krystyna. 
      Globalny kryzys finansowy a wybrane kraje Next 11 : Bangladesz, Filipiny, Iran, Korea Płd., 
      Meksyk, Nigeria i Pakistan/Krystyna Mitręga‐Niestrój, Blandyna Puszer, Łukasz Szewczyk.  
      Warszawa : CeDeWu, 2017. ‐‐ 171, [2]  s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Platinium ) 
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      Syg. 210625 
      recesja gospodarcza 
      kraje rozwijające się 
      sytuacja gospodarcza 
      rynek finansowy 
 
      
      Derlukiewicz, Niki. 
      Gospodarka i polityka regionalna : nowe tendencje / [autorzy poszczególnych rozdziałów: 
      Niki Derlukiewicz i 12 pozostałych ; pod redakcją Niki Derlukiewicz, Stanisława Korenika, 
      Katarzyny Miszczak]. ‐‐ Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we 
      Wrocławiu, 2015. ‐‐  316 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210624 
      gospodarka regionalna 
      polityka regionalna 
      innowacja 
      Polska 
      Unia Europejska 
 
       
      Strożek, Piotr. 
      Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym / Piotr Strożek. ‐‐ Toruń : 
      Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. ‐‐ 243 s. : il. (w tym kolor.) ; 21 cm. 
      Syg. 210623 
      gospodarka oparta na wiedzy 
      innowacja 
      zróżnicowanie regionalne 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      model ekonomiczny 
      metoda badawcza 
 
       
      Gospodarka Polski 1990‐2017 : kręte ścieżki rozwoju / redakcja naukowa Michał Gabriel 
      Woźniak. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017.‐‐ 239, [1] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210619 
      sytuacja gospodarcza w Polsce 
      rozwój gospodarczy 
      Polska 
       
 
      Berger, Jan. 
      Grochów od stu lat w Warszawie / Jan Berger. ‐‐ Warszawa : Urząd Dzielnicy Praga 
      Południe Miasta Stołecznego Warszawy : Centrum Promocji Kultury Praga‐Południe, 
      2016. ‐‐ 16 s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 210745 
      Warszawa 
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      dzielnica 
      historia 
 
      
      Kaliński, Janusz (1942‐ ). 
      Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku / Janusz Kaliński, Czesław Noniewicz. ‐‐ 
      Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. ‐‐ 309 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210620 
      historia gospodarcza 
      gospodarka Polski 
      historia 19 w 
      historia 20 w 
      Polska 
 
      
      Rakowski, Witold (1936‐ ). 
      Hiszpania ‐ Polska : studium poznawcze rozwoju gospodarczego / Witold Rakowski. ‐‐ 
      Warszawa : CeDeWu, 2017. ‐‐ 253 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210621 
      Hiszpania 
      Polska 
      gospodarka 
      rozwój gospodarczy 
      studia porównawcze 
       
 
      Information economy report 2017 : digitalization, trade and development / United 
      Nations Conference on Trade and Development. ‐‐ New York ; Geneva : United Nations, 
      2017. ‐‐ XVI, 111 s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 210649 
      handel 
      gospodarka elektroniczna 
      biznes elektroniczny 
      sprawozdanie 
      materiały konferencyjne 
 
      
      Informator 2017/2018 / Urząd Statystyczny w Rzeszowie. ‐‐ Rzeszów : Urząd Statystyczny, 
      2017. ‐‐ 24, 24 s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 210662‐ 210664 
      wydawnictwo informacyjne 
      województwo podkarpackie 
      Rzeszów 
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      Innowacyjność i konkurencyjność międzynarodowa: nowe wyzwania dla przedsiębiorstw i 
      państwa = Innovativeness and international competitiveness new challenges facing 
      enterprises and the state / redakcja naukowa Anna Anetta Janowska, Radosław Malik, 
      Roman Wosiek, Agnieszka Domańska. ‐‐ Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH ‐ Szkoła 
      Główna Handlowa,  2017. ‐‐ 410 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210622 
      innowacja 
      konkurencja 
      przedsiębiorstwo 
      finansowanie 
      gospodarka 
 
      
      International accounting and reporting issues 2016 review : report by the Secretariat of 
      the United Nations Conference on Trade and Development / United Nations Conference 
      on Trade and Development. ‐‐ New York ; Geneva : United Nations, 2017. ‐‐ IX, 50 s. : il. ; 
      30 cm. 
      Syg. 210701 
      rachunki narodowe 
      przedsiębiorstwo wielonarodowe 
      Konferencja NZ ds. Handlu i Rozwoju 
      rachunkowość 
      sprawozdanie 
       
 
      Bień, Witold (1927‐ ). 
      Jak doszło do zadłużenia Polski za granicą w latach 1970‐1985 : wspomnienia uczestnika 
      wydarzeń / Witold Bień. ‐‐ Warszawa : Difin, 2017.  ‐‐ 114 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210630 
      zadłużenie 
      dług zagraniczny 
      polityka finansowa Polski 
      Polska 
 
      
      Jak korzystamy z Internetu? 2015 / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny 
      Urząd Statystyczny, [2016]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210736, 208223 
      internet 
      technologia informacyjna 
      społeczeństwo informacyjne 
      badanie statystyczne 
      gospodarstwo domowe 
      przedsiębiorstwo 
      Polska 
      Unia Europejska 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

14 

      
      Machnik, Andrzej (1954‐ ). 
      Jak zrobić cud gospodarczy w Polsce / Andrzej Machnik. ‐‐ Warszawa : 3S Media, 2016. ‐‐ 
      329 s. : il. ; 21 cm. ‐‐ ( Biblioteka Wolności ) 
      Syg. 210631 
      gospodarka 
      polityka gospodarcza Polski 
      Polska 
 
      
      Kaliningradskaâ oblast' i Varminsko‐mazurskoe voevodstvo v čislah 2017 / Territorial'nyj 
      organ Federal'noj služby gosudarstvennoj statistiki po Kaliningradskoj oblasti ; Urząd 
      Statystyczny w Olsztynie. ‐‐ Olsztyn :Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 40 s. : il. ; 22x11 cm. 
      Syg. 210711‐ 210713 
      Kaliningrad 
      Rosja 
      województwo warmińsko‐mazurskie 
      Polska 
      analiza porównawcza 
      dane statystyczne 
 
      
      Firszt, Dariusz (1980‐ ). 
      Kapitał ludzki i innowacje a zmniejszenie luki rozwojowej między krajami / Dariusz Firszt, 
      Łukasz Jabłoński. ‐‐ Warszawa : CeDeWu.pl, 2016. ‐‐ 159 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210633 
      innowacja 
      rozwój gospodarczy 
      kapitał intelektualny 
       
 
      Adamczuk, Lucjan. 
      Karaimi na Litwie i w Polsce : dziedzictwo i historia : współczesne życie Karaimów na 
      Litwie i w Polsce : raport z badań etnosocjologicznych / Lucjan Adamczuk, Halina 
      Kobeckaitė, Szymon Pilecki. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny : Departament 
      Statystyki Litwy, 2003. ‐‐ 88, [22] s. ; 21 cm. ‐‐ ( Porównawcze Badania Etnosocjologiczne i 
      Etnostatystyczne ) 
      Syg. 155963, 184407, 210716 
      Karaimi 
      Polska 
      Litwa 
      grupa etniczna 
      badanie społeczne 
      sprawozdanie 
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      Kazachstańscy Polacy / [oprac. red. Celina Groblewska] ; Polskie Towarzystwo 
      Demograficzne. ‐‐ Warszawa : PTD, 1996 (Radom : ZWS). ‐‐ 146 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 120918‐ 120920 
      mniejszość polska 
      Kazachstan 
      analiza demograficzna 
      struktura ludności 
      standard życia 
      demografia 
 
      
      Key figures on Europe / Eurostat. ‐‐ 2017 ed. ‐‐ Luxembourg : Publications Office of the 
      European Union, 2017. ‐‐ 177 s. : il. kolor. ; 21 cm. ‐‐ (Theme General and Regional 
      Statistics. Statistical Books ) 
      Syg. 210700 
      Unia Europejska 
      Biuro Statystyczne WE 
      statystyka urzędowa 
      
 
      Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2012‐2015 / [kolegium redakcyjne 
      Krzysztof Marczewski (redaktor naczelny)] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i 
      Koniunktur. ‐‐ Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2014. ‐‐ 
      205 s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 210639 
      koniunktura gospodarcza 
      gospodarka światowa 
      Polska 
       
 
      Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2013‐2016 / [kolegium redakcyjne 
      Krzysztof Marczewski (redaktor naczelny)] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i 
      Koniunktur. ‐‐ Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2015. ‐‐ 
      221 s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 210638 
      koniunktura gospodarcza 
      gospodarka światowa 
      Polska 
      
 
      Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2014‐2017 / [kolegium redakcyjne 
      Krzysztof Marczewski (redaktor naczelny)] ; Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i 
      Koniunktur. ‐‐ 25. edycja ‐‐ Warszawa : Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 
      2016. ‐‐ 195 s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 210636 
      koniunktura gospodarcza 
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      gospodarka światowa 
      Polska 
 
   
      Koszty pracy w gospodarce narodowej w 2016 r. / [opracowanie publikacji pod 
      kierunkiem Agnieszki Zgierskiej ; zespół: Jacek Nowicki, Hanna Strzelecka, Anna Wolska ; 
      współpraca: Waldemar Popiński, Anna Tomaszewska, Marek Ręklewski] ; Główny Urząd 
      Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. ‐ Warszawa : Główny 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 143 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania  
      Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and Elaborations ‐ 
      Central Statistical Office ) 
      Syg. 210670‐ 210672 
      praca 
      koszty pracy 
      gospodarka narodowa 
      wynagrodzenie za pracę 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo białostockie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183389, 183390, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo białostockie 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo bydgoskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 42 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183391, 183392, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo bydgoskie 
      dane statystyczne 
 
    
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo gdańskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
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      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183399, 183400, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo gdańskie 
      dane statystyczne 
      
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo katowickie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 44 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183401, 183402, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo katowickie 
      dane statystyczne 
      
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo kieleckie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 42 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183403, 183404, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo kieleckie 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo koszalińskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 36 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183405, 183406, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo koszalińskie 
      dane statystyczne 
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      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo krakowkie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183407, 183408, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo krakowskie 
      dane statystyczne 
 
     
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : miasto Kraków / Główny Urząd  
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 21 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183409, 183410, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      Kraków 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo lubelskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd  
      Statystyczny, 1962. ‐‐ 42 s. tab. złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183411, 183412, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo lubelskie (do 1998) 
      dane statystyczne 
       
 
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : miasto Łódź / Główny Urząd Statystyczny. 
      Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny,  1962. ‐‐ 21 s. tab. złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183413, 183414, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      Łódź 
      dane statystyczne 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

19 

     
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo łódzkie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 58640, 183415, 183416 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo łódzkie (do 1998) 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo olsztyńskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183417, 183418, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo olsztyńskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo opolskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 38 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183419, 183420, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo opolskie (do 1998) 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo poznańskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 46 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183421, 183422, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo poznańskie 
      dane statystyczne 
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      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : miasto Poznań / Główny Urząd  
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 21 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183423, 183424, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      Poznań 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo rzeszowskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 42 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183425, 183426, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo rzeszowskie 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo szczecińskie / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 36 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183430, 183431, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo szczecińskie 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : miasto st. Warszawa / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 21 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183432, 183433, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      Warszawa 
      dane statystyczne 
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      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo warszawskie / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 
      44 s. tab. złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183434, 183435, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo warszawskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo wrocławskie / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 
      44 s. tab. złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183436, 183437, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo wrocławskie 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : miasto Wrocław / Główny Urząd  
      Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 21 s. tab. 
      złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183438, 183439, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      Wrocław 
      dane statystyczne 
       
 
      Ludność, gospodarstwa domowe, mieszkania : województwo zielonogórskie / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisowe. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1962. ‐‐ 
      38 s. tab. złoż. ; 30 cm. 
      Syg. 183440, 183441, 58640 
      spis ludności 
      spis zasobów mieszkaniowych 
      gospodarstwo domowe 
      spis powszechny 
      województwo zielonogórskie 
      dane statystyczne 
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      Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie pomorskim w 2016 r. / [zespół 
      redakcyjny przewodniczący Jerzy Auksztol ; redaktor główny Małgorzata Buńko ; 
      tłumaczenie Małgorzata Kruszewska] ; Urząd Statystyczny w Gdańsku. ‐‐ Gdańsk : Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐ 196 s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ 
      Urząd Statystyczny w Gdańsku = Statistical Information and Elaborations ‐ Statistical 
      Office in Gdańsk ) 
      Syg. 210725‐ 210727 
      demografia 
      ruch naturalny ludności 
      migracja 
      struktura ludności 
      prognoza demograficzna 
      województwo pomorskie 
 
      
      Ludność, stan i struktura w przekroju terytorialnym : stan w dniu 30 VI 2017 r. / [autorzy 
      opracowania Joanna Stańczak, Agnieszka Znajewska ; opracowanie pod kierunkiem 
      Doroty Szałtys] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i 
      Rynku Pracy]. ‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ dysk optyczny(CD‐ROM) ; 
      12cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210737‐ 210739 
      demografia 
      struktura ludności 
      rozkład zaludnienia 
      Polska 
      dane statystyczne 
      dokument elektroniczny 
       
 
      Ludność według płci i wieku : Polska / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ VI, 155 s., [6]  s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 76818‐ 76821 
      rozkład według płci 
      rozkład według wieku 
      struktura ludności 
      społeczeństwo 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
      
 
      Ludność, zasoby mieszkaniowe, indywidualne gospodarstwa rolne : Polska / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ XII, 
      380 s., [8] s. tabl. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 76765,76763, 76764 
      demografia 
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      gospodarstwo rolne 
      gospodarstwo rodzinne 
      spis powszechny 
      budownictwo mieszkaniowe 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Łódzki obszar metropolitalny w latach 2010‐2015 / [zespół redakcyjny przewodniczący 
      Piotr Ryszard Cmela ; redakcja merytoryczna, skład Anna Gierlich, Magdalena Hochman, 
      Aneta Matysiak pod kierunkiem Anny Jaeschke] ; Urząd Statystyczny w Łodzi. ‐‐ Łódź : 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 114, [12] s. tabl. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Analizy Statystyczne 
      (Łódź) ) 
      Syg. 210708‐ 210710 
      Łódź 
      metropolia 
      regiony Polski 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      województwo łódzkie 
      dane statystyczne 
 
      
      Magyar statisztikai évkönyv, 2016 / Központi Statisztikai Hivatal. ‐‐ Budapest : Központi 
      Statisztikai Hivatal, 2017. ‐‐ XXVI, 502 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210617 
      Węgry 
      rocznik statystyczny 
      dane statystyczne 
       
 
      Mały rocznik statystyczny 1939. R. 10 / [komitet redakcyjny przewodniczący: Edward 
      Szturm de Sztrem ; redaktor główny Stefan Szulc] ; Główny Urząd Statystyczny 
      Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : Nakładem Głównego Urzędu Statystycznego, 
      1989. ‐‐ XXXII, 424, [2] s., [2]  s. map., [1] k. map luz. : il., err. ; 17 cm. 
      Syg. 50948, 50950 
      rocznik statystyczny 
      Polska 
      demografia 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      sytuacja gospodarcza w Polsce 
      życie kulturalne 
      administracja publiczna 
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      Mały rocznik statystyczny Polski 2017. R. 60/Concise statistical yearbook of Poland 2017 / 
      [redaktor główny Dominki Rozkrut; Członkowie: Ewa Adach‐Stankiewicz, Wojciech 
      Adamczewski, Renata Bielak, Maria Jeznach, Ewa Kamińska‐Gawryluk, Liliana Kursa, 
      Magdalena Mojsiewicz, Dominika Rogalińska, Joanna Stańczak, Grażyna Szydłowska, 
      Wanda Tkaczyk, Katarzyna Walkowska, Małgorzata Węgłowska (sekretarz secretary), 
      Halina Woźniak, Agnieszka Zgierska, Małgorzata Żyra] ; Główny Urząd  Statystyczny.  
      [Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
      2017. ‐‐ dysk optyczny(CD‐ROM) ; 12cm. ‐‐ ( Roczniki Statystyczne ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny ) 
      Syg. 210646‐ 210648 
      rocznik statystyczny 
      Polska 
      miasto 
      województwo 
      dokument elektroniczny 
       
 
      Chrapkowski, Bogdan (1933‐ ). 
      Mełno : gmina Gruta : zespół pałacowo‐parkowy / Bogdan Chrapkowski, Maciej  
      Rejmanowski ; Państwowa Służba Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki w Toruniu, 
      Urząd Wojewódzki w Toruniu. Wydział Ochrony Środowiska. ‐‐ Toruń : PSOZ OW : UW 
      WOŚ, 1996. ‐ 72 s. : fot. (w tym kolor.), pl. ; 21 cm. ‐‐ ( Parki, Pałace, Dwory Województwa 
      Toruńskiego ) 
      Syg. 210744 
      pałac 
      zabytek 
      Polska 
 
       
      Nowak, Stefan (1925‐1989). 
      Metodologia badań społecznych/ Stefan Nowak. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
      Naukowe, 1985. ‐‐ 494, [2] s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210612 
      nauki społeczne 
      metodologia 
      badanie społeczne 
      podręcznik 
 
      
      Filanowicz, Marek (1933‐ ). 
      Miasto Łódź w dwóch okresach bytu państwa polskiego : RP 1918‐1939, PRL 1946‐1989 / 
      Marek Filanowicz. ‐‐ Łódź : Sojusz Lewicy Demokratycznej, Klub Seniora Lewicy, 2010. ‐‐ 
      60 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 204654, 210720 
      Łódź 
      sytuacja gospodarcza 
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      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      rozwój społeczny 
      rozwój gospodarczy 
      historia Polski 1918‐1939 
      historia Polski 1944‐1989 
 
      
      Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na 
      zadowolenie z życia / red. nauk. Anna Matysiak. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
      Scholar, 2014. ‐‐ 226, [1] s. : il. ; 21 cm. 
      Syg. 203120, 201225, 201224 
      socjologia rodziny 
      jakość życia 
      praca kobiet 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      małżeństwo 
 
       
      Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych : badanie ankietowe / [opracowanie 
      Departament Badań Społecznych i Warunków Życia GUS]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd 
      Statystyczny, 2016. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210732, 210286 
      ochrona zdrowia 
      gospodarstwo domowe 
      leczenie 
      Polska 
      dane statystyczne 
    
 
      Kruszewski, Z. Anthony (1928‐2006). 
      The Oder‐Neisse boundary and Poland's modernization : the socioeconomic and political 
      impact / Z. Anthony Kruszewski ; forew. by Morton A. Kaplan. ‐‐ New York [etc.] : Praeger 
      Publishers, 1972. ‐ XVIII, 245, [1] s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Praeger Special Studies in International 
      Politics and Public  Affairs ) 
      Syg. 210614 
      granice Polski 
      Polska 
      Niemcy 
      sytuacja gospodarcza 
      emigracja z Polski od 1945 
       
 
      Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017 / [opracowanie publikacji pod 
      kierunkiem Małgorzaty Żyry] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań 
      Społecznych i Warunków Życia, Urząd Statystyczny w Gdańsku]. ‐‐ Warszawa : Główny 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 229 s. : il. kolor. ; 30 cm + CD‐ROM. ‐‐ ( Informacje i 
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      Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical Information and 
      Elaborations ‐ Central  Statistical Office ) 
      Syg. 210651‐ 210653 
      oświata 
      szkolnictwo 
      szczeble szkolnictwa 
      nauczanie przedszkolne 
      szkolnictwo podstawowe 
      szkolnictwo ponadpodstawowe 
      nauka języka 
      język obcy 
      Polska 
      statystyka oświaty 
 
      
      Panorama działalności Oddziału 2011‐2013 / Polskie Towarzystwo Statystyczne. Oddział 
      Warszawski. ‐‐ Warszawa : PTS, 2013. ‐‐ 40 s. :  err., il. ; 20 cm. 
      Syg. 210735, 199304, 199305 
      wydawnictwo informacyjne 
      działalność wydawnicza 
      
 
      Podstawowe dane o sektorze non‐profit w 2014 roku / [autorzy opracowania: Ariadna 
      Auriga‐Borówko, Krzysztof Borysiak, Anna Fediuk, Karolina Goś‐Wójcicka, Magdalena 
      Kazanecka, Edyta Makowska‐Belta, Agnieszka Pacut, Tomasz Sekuła, Katarzyna Szydło] ; 
      Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wydział 
      Badań Gospodarki Społecznej], Urząd Statystyczny w Krakowie. [Ośrodek Badania 
      Gospodarki Społecznej. ‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 33 s. : il. kolor. ; 
      21 cm. 
      Syg. 210295, 210728 
      organizacje pożytku publicznego 
      sektor nierynkowy 
      organizacje pozarządowe 
      fundacja 
      stowarzyszenie 
      związek zawodowy 
      partia polityczna 
      dane statystyczne 
      Polska 
 
    
      Pracujący w gospodarce narodowej w 2016 r. / [pod kierunkiem Agnieszki Zgierskiej ; 
      opracowanie Małgorzata Garnuszek z zespołem ; tłumaczenie Irena Skrzypczak] ; Główny 
      Urząd Statystyczny. [Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. ‐‐ Warszawa : 
      Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 124 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm + CD‐ROM. ‐‐ 
      ( Informacje i  Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical  
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      Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210686 ‐210688 
      praca 
      pracownik 
      zatrudnienie 
      struktura zatrudnienia 
      ludność aktywna zawodowo 
      zwolnienie z pracy 
      rynek pracy 
      gospodarka narodowa 
      statystyka zatrudnienia 
 
      
      Gardocki, Lech (1944‐ ). 
      Prawo karne międzynarodowe : zarys systemu / Lech Gardocki, Teresa Gardocka, Łukasz 
      Majewski ; redakcja naukowa: Lech Gardocki. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
      PWN, 2017. ‐‐ 342, [1] s. ; 21 cm. 
      Syg. 210615 
      prawo karne 
      prawo międzynarodowe 
      prawo 
      podręcznik 
 
      
      Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2016 r. / [opracowanie publikacji 
      pod kierunkiem Artura Łączyńskiego ; zespół: Magdalena Lewandowska, Monika Pawelec‐ 
      Potapska, Karolina Wasilewska, Anna Wróblewska, Elżbieta Ziółkowska] ; Główny Urząd 
      Statystyczny. [Departament Rolnictwa]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐ 
      62 s. : il. ; 30 cm. ‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = 
      Statistical Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210703‐ 210705 
      rolnictwo 
      handel zagraniczny 
      produkt rolny 
      produkcja rolnicza 
      import 
      eksport 
      statystyka rolnictwa 
       
 
      Makieła, Zbigniew (1949‐ ). 
      Przedsiębiorczość regionalna / Zbigniew Makieła. ‐‐ Warszawa : Centrum Doradztwa i 
      Informacji Difin, 2008. ‐‐ 197 s. : il. ; 23 cm. 
      Syg. 192704, 196447, 210666 
      przedsiębiorczość 
      regionalizm 
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      rozwój regionalny 
      województwo podkarpackie 
 
      
      Korcelli‐Olejniczak, Ewa. 
      Region metropolitalny Warszawy : studia miast średniej wielkości / Ewa Korcelli‐ 
      Olejniczak, Stanisław Kozłowski, Adam Bierzyński, Filip Piotrowski. ‐‐ Warszawa : Instytut 
      Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego. Polska 
      Akademia Nauk, 2017. ‐‐ 127 s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Prace Geograficzne = Geographical 
      Studies / Polska Akademia Nauk. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania 
      im. Stanisława Leszczyckiego, 0373‐6547 ; nr 256 ) 
      Syg. 210655 
      metropolia 
      regiony 
      rozwój gospodarczy 
      obszar miejski 
 
      
      Religijność mieszkańców Warszawy : praca zbiorowa / pod red. Witolda Zdaniewicza, 
      Sławomira H. Zaręby i Tadeusza Zembrzuskiego ; Ośrodek Sondaży Społecznych Opinia 
      ISKK SAC. ‐‐ Warszawa : Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, 2007. ‐‐ 227, [10] s. : 
      il. ; 24 cm. ‐‐ ( Studia Socjologiczno‐Religijne 0239‐7463 ; 25 ) 
      Syg. 210717 
      katolicyzm 
      religijność 
      Warszawa 
      socjologia religii 
      moralność publiczna 
      analiza społeczna 
 
      
      Review of maritime transport 2017 / United Nations Conference on Trade and  
      Development. ‐ New York ; Geneva : United Nations, 2017. ‐‐ XIII, 114 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210702 
      żegluga morska 
      transport morski 
      rynek transportowy 
      fracht 
      port 
      statystyka transportu 
      
 
      Rocznik demograficzny 2017/ : Demographic yearbook of Poland 2017 / [redaktor główny 
      Dominik Rozkrut ; Członkowie: Ewa Adach‐Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata 
      Bielak, Maria Jeznach, Ewa Kamińska‐Gawryluk, Liliana Kursa, Magdalena Mojsiewicz, 
      Dominika Rogalińska, Joanna Stańczak, Grażyna Szydłowska, Wanda Tkaczyk, Katarzyna 
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      Walkowska, Małgorzata Węgłowska (sekretarz secretary), Halina Woźniak, Agnieszka 
      Zgierska, Małgorzata Żyra] ; Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ 50 ed. tej publikacji. ‐‐  
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ dysk optyczny(CD‐ROM) ; 12cm. ‐‐ 
      ( Roczniki Branżowe ‐ Główny Urząd Statystyczny = Branch Yearbooks ‐ Central Statistical 
      Office ) 
      Syg. 210643 ‐ 210645 
      demografia 
      rocznik statystyczny 
      Polska 
      dokument elektroniczny 
       
 
      Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2017 = Yearbook of foreign trade statistics of 
      Poland 2017/ [przewodniczący komitetu redakcyjnego Dominik Rozkrut ; redaktor główny 
      Dominik Rozkrut; Członkowie: Ewa Adach‐Stankiewicz, Wojciech Adamczewski, Renata 
      Bielak, Maria Jeznach, Ewa Kamińska‐Gawryluk, Liliana Kursa, Magdalena Mojsiewicz, 
      Dominika Rogalińska, Joanna Stańczak, Grażyna Szydłowska, Wanda Tkaczyk, Katarzyna  
      Walkowska, Małgorzata Węgłowska (sekretarz secretary), Halina Woźniak, Agnieszka 
      Zgierska, Małgorzata Żyra]; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Handlu i Usług]. ‐‐ 
      52. ed. tej publikacji. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ dysk optyczny 
      (CD‐ROM) ; 12cm. ‐‐ ( Roczniki Branżowe ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210640‐ 210642 
      statystyka handlu 
      handel zagraniczny 
      obrót handlowy 
      import 
      eksport 
      rocznik statystyczny 
      dokument elektroniczny 
     
 
      Rozwój zrównoważony regionów Polski / [red. Wojciech Wysota et al.]. ‐‐ Toruń : 
      Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. ‐‐ 376 s. : il. ; 23 cm. 
      Syg. 210657 
      ekorozwój 
      środowisko naturalne 
      zagospodarowanie przestrzenne 
      ekologia 
      konferencja 
 
     
      Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 r. / 
      [zespół redakcyjny: Marek Cierpiał‐Wolan, Edyta Giełbaga] ; Główny Urząd Statystyczny, 
      Urząd Statystyczny w Rzeszowie. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, Rzeszów : 
      Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 163 s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania 
      Statystyczne ‐ Główny  Urząd Statystyczny ) 
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      Syg. 210675 ‐210677 
      migracja przygraniczna 
      swobodny przepływ usług 
      swobodny przepływ towarów 
      wymiana turystyczna 
      Polska 
      kraje UE 
      granica wschodnia Polski 
       
 
      Rynek pracy w regionie podlaskim ‐ stan i perspektywy / pod red. Bogusława Plawgo, 
      Cecylii Sadowskiej‐Snarskiej. ‐‐ Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2004. ‐‐ 
      156 s. : wykr. ; 24 cm. 
      Syg. 196455, 210667 
      rynek pracy 
      Podlasie 
      zatrudnienie 
      Polska 
       
 
      Rynek pracy w województwie lubuskim w 2016 r. / [zespół redakcyjny przewodniczący 
      Roman Fedak ; opracowanie publikacji Elżbieta Adamska, Iwona Goździcka] ; Urząd 
      Statystyczny w Zielonej Górze. ‐‐ Zielona Góra : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 172 s., [10] s. 
      tabl. : il. ; 24 cm. ‐ (Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Zielonej 
      Górze = Statistical Information and Elaborations ‐ Statistical Office in  Zielona Góra ) 
      Syg. 210697‐210699 
      praca 
      rynek pracy 
      wynagrodzenie za pracę 
      warunki pracy 
      wypadek przy pracy 
      ubezpieczenie od wypadków 
      bezrobocie 
      województwo lubuskie 
 
      
      Kongres Demograficzny w Polsce (1 ; 2001‐2002 ; Warszawa). 
      Spisy ludności 1789‐2002 : wystawa ważniejszych dokumentów spisowych : I Kongres 
      Demograficzny ‐ sesja końcowa / [koord. i red. Wiesław Łagodziński ; komisarz wystawy 
      Jan Berger] ; Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa :  GUS, 2002. ‐‐ 22, [1] s. ; 21 cm. 
      Syg. 210733, 137293, 206654 
      spis ludności 
      dokument 
      historia 
      Polska 
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      Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich / [redaktor tomu: Konrad 
      Czapiewski]. ‐‐ Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo 
      Geograficzne : Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia 
      Nauk, 2017.‐ 186 s. : il. ;24 cm. ‐ ( Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, 1642‐4689 ; 
      T. 46 (2017) ) 
      Syg. 210696 
      rolnictwo 
      kapitał społeczny 
      region wiejski 
      studia przypadków 
      Polska 
 
      
      Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
      jednostki samorządu terytorialnego w 2011 roku/ [zespół autorski: Dobek Tadeusz, Hanus 
      Lucyna, Grządka Jacek, Smagała Alina, Srocki Stanisław] ; Krajowa Rada Regionalnych Izb 
      Obrachunkowych. ‐ Warszawa : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2012. ‐ 
      334 s. :  il. ; 30 cm. 
      Syg. 210681 
      izba obrachunkowa 
      finanse samorządu terytorialnego 
      wykonanie budżetu 
      sprawozdanie 
 
      
      Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez 
      jednostki samorządu terytorialnego w 2009 roku / Krajowa Rada Regionalnych Izb 
      Obrachunkowych. ‐ Warszawa : Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych, 2010. ‐ 
      294 s. ; 30 cm. 
      Syg. 187560, 210678 
      izba obrachunkowa 
      finanse samorządu terytorialnego 
      wykonanie budżetu 
      sprawozdanie 
       
 
      State of commodity dependence 2016 / United Nations Conference on Trade and 
      Development. ‐‐ New York ; Geneva : United Nations, 2017. ‐‐ 208 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210650 
      surowiec 
      zasoby naturalne 
      żywność 
      zróżnicowanie regionalne 
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      The statesman's yearbook 2018 : the politics, cultures and economies of the world / 
      Nicholas Heath‐Brown. ‐ 154th ed. ‐‐ [London] : Palgrave Macmillan, 2018. ‐‐ XXX, 1518 s. 
      [1] k. tab. złoż. : il. kolor. ; 26 cm. 
      Syg. 210618 
      geografia polityczna 
      nauki polityczne 
      polityka kulturalna 
      ekonomia 
      gospodarka 
      wydawnictwo informacyjne 
      rocznik 
 
     
      Statistical handbook of Japan 2017 / Statistics Bureau. Ministry of Internal Affairs and 
      Communications. ‐‐ Tokyo : Statistics Bureau MIAC, 2017. ‐‐ [16], 197 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210706 
      Japonia 
      statystyka urzędowa 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka dla Smyka / Główny Urząd Statystyczny ; [red. gł. Halina Dmochowska]. ‐‐ 
      Warszawa : Zakład Wydawnictw Statystycznych, 2006. ‐‐ 64  s. : il. kolor. ; 17x24 cm. 
      Syg. 210734, 208201, 208202 
      statystyka 
      metoda statystyczna 
 
      
      Statystyka finansów miasta Warszawy za okres dwunastoletni (1883‐1894) / opracowana 
      przez Sekcyą Statystyczną Magistratu miasta Warszawy. ‐‐ [Warszawa : s.n.], 1896. 
      (Warszawa : Druk. S. Orgelbranda Synów). ‐‐ 43 s. ; 30 cm. 
      Syg. 7997 
      finanse publiczne 
      Warszawa 
 
       
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1930 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1931] (Opole : Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
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      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1931 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐ [Bytom : s.n., 1932] (Opole : Druk Antoniego Pawlety). ‐ 44, 52 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
 
       
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1932 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1933] (Opole : Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
 
      
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1933 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1934] (Opole :  Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
 
      
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1934 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1935] (Opole : Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
       
 
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1935 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1936] (Opole : Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 52 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
     
 
      Statystyka Kolei Górnośląskich za rok 1936 / Naczelny Komitet Kolei Górnośląskich w 
      Bytomiu, Górny Śląsk. ‐‐ [Bytom : s.n., 1937] (Opole : Druk. Nowiny). ‐‐ 44, 48 s. ; 30 cm. 
      Syg. 14101, 14101 
      transport kolejowy 
      Górny Śląsk 
      statystyka 
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      Statystyka m. Łodzi. T. 1, Trzylecie 1918‐1920 / redaktor: Edward Grabowski ; Wydział 
      Statystyczny Magistratu. ‐‐ Łódź : Wydział Statystyczny Magistratu, 1922. ‐‐ 205 s. ; 31 cm. 
      Syg. 5344 
      demografia 
      Łódź 
      ruch naturalny ludności 
      śmiertelność 
      przyrost naturalny 
      dane statystyczne 
       
 
      Statystyka pocztowa i telekomunikacyjna 1946 / zestawiona przez Ministerstwo Poczt i 
      Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący Stefan Szulc ; redaktor główny 
      Kazimierz Romaniuk]. ‐‐ Warszawa : nakładem Ministerstwa Poczt i Telegrafów i 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1948. ‐‐ XIII, 41 s., [1] k. map ; 31 cm. ‐‐ ( Statystyka 
      Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria D z. 6 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa i telekomunikacyjna 1947 / zestawiona przez Ministerstwo Poczt i 
      Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakładem Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu 
      Statystycznego, 1949. ‐‐ XII, 39 s., [1] k. map ; 30 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny. Seria Dz. 12 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa i telekomunikacyjna 1948 / zestawiona przez Ministerstwo Poczt i 
      Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakładem Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu 
      Statystycznego, 1950. ‐‐ err., VIII, 40 s., [1] k. map ; 30 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski ‐ Główny 
      Urząd Statystyczny. Seria D z. 18 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
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      Statystyka pocztowa i telekomunikacyjna 1949 / zestawiona przez Ministerstwo Poczt i 
      Telegrafów. ‐‐ Warszawa : Nakładem Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu 
      Statystycznego, 1951. ‐‐ 29 s., [1] k. map luz. : err. ; 30 cm + wkładka : 8 s. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria D z. 19 A ) 
      Syg. 11591, 191260 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa, telefoniczna i telegraficzna 1935 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący Edward Szturm de Szterm ; 
      redaktor główny Stefan Szulc]. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1936. ‐‐ XXIV, 80 s., [1] k. mapy : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Statystyka  Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 42 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
       
      Statystyka pocztowa, telefoniczna i telegraficzna 1936 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący Edward Szturm de Szterm ; 
      redaktor główny Stefan Szulc]. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1937. ‐‐ XXIV, 84 s., [1] k. mapy : il. kolor., err. ; 
      30 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 60 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
       
      Statystyka pocztowa, telefoniczna i telegraficzna 1937 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego 
      Urzędu Statystycznego, 1938. ‐‐ XXIV, 90 s., [1] k. mapy : il. kolor., err. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 90 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
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      Polska 
      dane statystyczne 
 
     
      Statystyka pocztowa, telefoniczna i telegraficzna 1938 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego 
      Urzędu Statystycznego, 1939. ‐‐ XXXIX, [1], 64 s., [1] k. mapy : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ 
      ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 108 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna 1933 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący Edward Szturm de Szterm ; 
      redaktor główny Stefan Szulc]. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1934. ‐‐ VI, 63 s., [1] k. mapy : il. kolor. ; 31 cm. ‐‐ 
      ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 10 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna 1934 / zestawiona przez Ministerstwo 
      Poczt i Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący Edward Szturm de Szterm ; 
      redaktor główny Stefan Szulc]. ‐‐ Warszawa : akł. Ministerstwa Poczt i Telegrafów i 
      Głównego Urzędu Statystycznego, 1935. ‐‐ XXI, [1], 75 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐( Statystyka 
      Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria C z. 25 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1930 / 
      zestawiona przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakładem Ministerstwa 
      Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu  Statystycznego, 1931. ‐‐ VI, 45 s. ; 27 cm. 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
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      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1931 / 
      zestawiona przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów. ‐‐ Warszawa : nakł. Ministerstwa Poczt 
      i Telegrafów i Głównego Urzędu Statystycznego, 1932. ‐‐ VI, 47 s., [1] k. mapy : il. kolor. ; 
      27 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria B z. 4 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
       
      Statystyka pocztowa, telegraficzna i telefoniczna Rzeczypospolitej Polskiej za rok 1932 / 
      zestawiona przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów ; [komitet redakcyjny przewodniczący 
      Edward Szturm de Szterm ; redaktor główny Stefan Szulc]. ‐‐ Warszawa : nakł. 
      Ministerstwa Poczt i Telegrafów i Głównego Urzędu Statystycznego, 1933. ‐‐ VI, 53 s., 
      [1] k. mapy : il. kolor. ; 27 cm. ‐‐ ( Statystyka Polski ‐ Główny Urząd Statystyczny. Seria  
      B z. 18 ) 
      Syg. 11591, 11591, 11591, 11591, 11591 
      poczta 
      telekomunikacja 
      telegraf 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Statystyka pożyczki narodowej. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Skarbu, 1934 
      (Warszawa : Drukarnia Państwowa). ‐‐ VIII, 203, [1] s. ; 29  cm. 
      Syg. 17475, 17475, 17475 
      pożyczka 
      statystyka finansowa 
      Polska 
      
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. rzeszowskie:  
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 16, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972.  ‐‐ XXXI, [1], 494 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85289, 85287, 85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
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      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo rzeszowskie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe: woj. białostockie:  
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 18, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972.  ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85289, 85287, 85288 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo białostockie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. kieleckie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 19, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 494 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85286, 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo kieleckie 
      
 
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. łódzkie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 9, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1972. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85285, 85287 
      demografia 
      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo łódzkie 
 
      
      Struktura demograficzna i zawodowa ludności, gospodarstwa domowe : woj. olsztyńskie : 
      wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 1, Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ XXXI, [1], 490 s., [4] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85288, 85286, 85287 
      demografia 
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      gospodarstwo domowe 
      struktura zatrudnienia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      województwo olsztyńskie 
 
      
      Studia Polonijne. T. 36 / [komitet redakcyjny Jacek Gołębiowski (redaktor naczelny) ; 
      opracowanie redakcyjne Barbara Grodzieńska] ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
      Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem 
      Polonijnym KUL. ‐‐ Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
      Jana Pawła II, 2015. ‐‐ 135, [5] s. ; 24 cm. 
      Syg. 210673 
      Polonia 
      tożsamość kulturowa 
      świadomość narodowa 
      działalność Kościoła 
      integracja migrantów 
      Polacy za granicą 
      emigracja 
       
 
      Szkolnictwo w liczbach 1945/46 / Ministerstwo Oświaty. ‐‐ Warszawa : Państwowe 
      Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. ‐‐ 79 s. : il. ; 21 cm. ‐‐ (Prace Biura Badań i 
      Statystyki ) 
      Syg. 188669, 210718 
      szkolnictwo 
      statystyka oświaty 
      Polska 
       
 
      Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich / [redaktor tomu: Michał 
      Konopski].‐ Warszawa : Komisja Obszarów Wiejskich. Polskie Towarzystwo Geograficzne : 
      Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania. Polska Akademia Nauk, 2017. ‐‐ 
      189 s., [3] : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Studia Obszarów Wiejskich = Rural Studies, 1642‐4689 ; T. 45  
      (2017) ) 
      Syg. 210695 
      rolnictwo 
      wieś 
      rozwój wsi 
      planowanie przestrzenne 
      środowisko naturalne 
      studia przypadków 
      Polska 
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      Terminowość i dokładność danych statystycznych : (przekłady robocze) / Główny Urząd 
      Statystyczny. Departament Statystyki Międzynarodowej. ‐ Warszawa : GUS, 1976. ‐ 76 s. ; 
      20 cm. ‐‐ ( Organizacja i Metodologia Statystyki ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 186575, 188372 ,210610 
      dane statystyczne 
      organizacja badań 
      statystyka 
 
       
      Ubezpieczeni poddani rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS w 2015 
      roku w 12 miesięcy po odbytej rehabilitacji / [opracowała: Małgorzata Łabęcka] ; Zakład 
      Ubezpieczeń Społecznych. Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych. ‐‐ Warszawa : 
      Zakład Ubezpieczeń  Społecznych, 2017. ‐‐ 71 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210613 
      rehabilitacja 
      ubezpieczenie zdrowotne 
      renta 
      statystyka ubezpieczeń 
 
      
      Warszawa na tle wybranych stolic europejskich ‐ podstawowe wskaźniki demograficzno‐ 
      społeczne / Urząd Statystyczny w Warszawie. ‐‐ Warszawa : Urząd Statystyczny, [2013]. ‐‐ 
      19 s. : il. kolor. ; 15x21 cm. 
      Syg. 210729, 208288, 208287 
      Warszawa 
      studia porównawcze 
      Europa 
      statystyka miasta 
 
      
      Warunki życia ludności w województwie pomorskim w latach 2014‐2016 / [zespół 
      redakcyjny przewodniczący Jerzy Auksztol ; radaktor główny Małgorzata Buńko ; 
      tłumaczenie Małgorzata Kruszewska] ; Urząd Statystyczny w Gdańsku. ‐‐ Gdańsk : Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐ 188 s. : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ 
      Urząd Statystyczny w  Gdańsku Statistical Information and Elaborations ‐ Statistical Office   
      in  Gdańsk ) 
      Syg. 210722‐ 210724 
      standard życia 
      demografia 
      budżet rodzinny 
      warunki społeczne 
      województwo pomorskie 
      dane statystyczne 
 
      
 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

41 

 
      Wiener Gesundheitsbericht 2016 : Berichtszeitraum 2005‐2014 / Stadt Wien. ‐‐ Wien : 
      Stadt Wien, Magistratsabteilung, 2017. ‐‐ XXII, 176 s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 210685 
      zdrowie 
      Austria 
      statystyka zdrowia 
      zdrowie publiczne 
      rocznik 
 
     
      Województwo lubelskie : środowisko‐społeczeństwo‐gospodarka : praca zbiorowa / pod 
      red. Wojciecha Janickiego. ‐‐ Lublin : Norbertinum, 2011. ‐‐ 264, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 
      24 cm. 
      Syg. 200346, 205692, 210668 
      województwo lubelskie 
      sytuacja gospodarcza 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      demografia 
      rolnictwo 
      handel 
      szkolnictwo 
      polityka rozwojowa 
 
      
      Województwo podkarpackie w liczbach 2017 / [Urząd Statystyczny w Rzeszowie]. ‐‐ 
      Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ [20] s. : il. kolor.  ; 21 cm. 
      Syg. 210659 ‐ 210661 
      statystyka województwa 
      województwo podkarpackie 
      warunki społeczne 
      dane statystyczne 
       
 
      Lange, Oskar (1904‐1965). 
      Wstęp do ekonometrii / Oskar Lange ; praca przygot. na podst. wykładów na U. W. przy 
      współudz. Antoniego Banasińskiego. ‐‐ Wyd. 4 ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo 
      Naukowe, 1967. ‐‐ 415 s., [1] tabl. złoż. : il. ; 20 cm. 
      Syg. 210611 
      ekonometria 
      podręcznik 
 
      
      Zasady notowań cen detalicznych / [redakcja merytoryczna: Anna Bobel, Anna Fidor, 
      Marta Guz pod kierunkiem Doroty Turek] ; Główny Urząd Statystyczny. Departament 
      Handlu i Usług. [Wydział Cen Detalicznych we współpracy z Urzędem Statystycznym w 
      Opolu pod kierunkiem Janiny Kuźmickiej]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
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      2014. ‐‐ 72 s. ; 24 cm. 
      Syg. 208692, 210715 
      cena detaliczna 
      badania 
 
      
      Zwierzęta gospodarskie i pomieszczenia inwentarskie w indywidualnych gospodarstwach 
      rolnych : stan w dniu 5 czerwca 1970 r. : Polska / Główny Urząd Statystyczny. Biuro 
      Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1970. ‐‐ 80 s. ; 30 cm. 
      Syg. 77678 ‐77680 
      zwierzęta gospodarskie 
      budynek rolniczy 
      gospodarstwo rolne 
      statystyka rolnictwa 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

  Opracowanie redakcyjne : Margota Remiszewska 
  Współpraca techniczna : Paweł Olszak 


