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      Berger, Jan. 
      220 lat Polskiej Statystyki Publicznej : komentarz historyczny do wystawy 1789‐2009 r. / 
      [Główny Urząd Statystyczny]. ‐‐ Warszawa : [Główny Urząd Statystyczny], 2009. ‐‐ 13 s., 
      [118] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 210771, 210772 
      statystyka 
      historia 
      Polska 
      katalog 
 
      
      70 lat w służbie statystyki dra Stanisława Róga / Główny Urząd Statystyczny. Biuro 
      Informacji i Wydawnictw. ‐‐ Warszawa : GUS, 1999. ‐‐  42, [1] s. : fot. ; 21 cm. 
      Syg. 132482, 210798 
      statystyka 
      biografia 
 
      
      Śliwa‐Wajda, Magdalena. 
      Administracyjnoprawne środki zwrotu niezgodnej z prawem pomocy państwa w Polsce i 
      Niemczech / Magdalena Śliwa‐Wajda. ‐‐ Warszawa : Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 
      2017. ‐‐ 511 s. ; 21 cm. 
      Syg. 210880 
      prawo europejskie 
      pomoc państwowa 
      Polska 
      Niemcy 
 
      
      Anuário estatístico 2016 = Yearbook of statistics 2016 / Direcçăo dos Serviços de 
      Estatística e Censos. ‐‐ Macau : Direcção dos Serviços de Estatística e Censos., 2017. ‐‐ 
      420 s. : il. ; 31 cm. 
      Syg. 210845, 210844 
      Makau 
      rocznik statystyczny 
      
 
      Atlas demograficzny Polski/ [opracowanie publikacji pod kierunkiem Dominiki Rogalńskiej  
      i Doroty Szałtys ; zespół autorski: Joanna Balcerzak, Małgorzata Cierniak‐Piotrowska, 
      Joanna Hausman‐Czerwińska, Zofia Kostrzewa, Katarzyna Medolińska, Marek Morze, 
      Janusz Pappelbon, Joanna Stańczak, Karina Stelmach, Wojciech Szuchta, Anna Wysocka, 
      Agnieszka Znajewska, Maciej Zych ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Badań  
      Demograficznych i Rynku Pracy, Departament Badań Regionalnych i Środowiskowych, 
      Urząd Statystyczny w Olsztynie]. ‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 127 s. : 
      il. kolor. ; 22x28 cm. 
      Syg. 210753 
      demografia 
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      atlas 
      Polska 
 
     
      Badanie efektywności energetycznej budynków administracji publicznej (rządowej i 
      samorządowej) za lata 2007‐2013 / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny 
      Urząd Statystyczny, [2015]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) :  il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210800, 210801 
      energetyka 
      budynek publiczny 
      badania 
      Polska 
       
 
      Badanie polityki zagranicznej państwa. [T. 1], Wymiar europejski / pod redakcją 
      Małgorzaty Pietrasiak, Joanny Ciesielskiej‐Klikowskiej & Stanisława Kosmynki. ‐‐ 
      Warszawa : Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych : Rambler Press, 
      2017. ‐‐ 311, [1] s. ; 28 cm. 
      Syg. 210881 
      polityka zagraniczna 
      stosunki międzynarodowe 
      współpraca międzynarodowa 
      współpraca europejska 
      materiały konferencyjne 
 
      
      Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 2017 / Narodowy 
      Bank Polski, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : 
      Główny Urząd Statystyczny, [2017]. ‐‐  Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210775 
      podróż 
      turystyka 
      Polska 
      informacja statystyczna 
      badanie 
       
 
      Bulska, Bogusława (1942‐ ). 
      Bibliografia prac / Bogusława Małgorzata Bulska. ‐ Warszawa : Typografika, 2003. ‐‐ 18 s. ; 
      22 cm. 
      Syg. 210794 
      statystyka 
      pracownik naukowy 
      bibliografia 
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      Waśniewski, Krzysztof Antoni. 
      Capitalism and political power / Krzysztof Waśniewski ; [Krakowska Akademia im. 
      Andrzeja Frycza Modrzewskiego]. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2017. ‐‐ 
      214 s. : il. ; 22 cm. 
      Syg. 210766 
      kapitalizm 
      podział dochodu 
      polityka podatkowa 
      dochód narodowy 
      władza polityczna 
       
 
      Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. / opracowanie publikacji pod kierunkiem 
      Artura Łączyńskiego ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa i Departament 
      Badań Demograficznych i Rynku Pracy. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      389 stron : ilustracje ; 30 cm. ‐‐ (Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny ) 
      Syg. 210840‐ 210842 
      rolnictwo 
      gospodarstwo rolne 
      gospodarstwo rodzinne 
      powierzchnia upraw 
      zwierzęta gospodarskie 
      dochód rolniczy 
      Polska 
      dane statystyczne 
      
 
      Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2016 r. / [opracowanie pod kierunkiem Artura 
      Łączyńskiego] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Rolnictwa i Departament 
      Badań Demograficznych i Rynku Pracy]. ‐‐ Warszawa : GUS, 2017. ‐‐ 1 dysk optyczny 
      (CD‐ROM) ; 12 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny ) 
      Syg. 210893‐ 210895 
      rolnictwo 
      gospodarstwo rolne 
      gospodarstwo rodzinne 
      powierzchnia upraw 
      zwierzęta gospodarskie 
      dochód rolniczy 
      Polska 
      dokument elektroniczny 
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      Sielska, Alicja. 
      Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. ‐‐ 
      Warszawa : CeDeWu, 2017. ‐‐ 176 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210879 
      pracownik‐kobieta 
      dyskryminacja w zatrudnieniu 
      dyskryminacja ze względu na płeć 
      rynek pracy 
      Polska 
      kraje UE 
       
 
      Dzietność kobiet : Polska : wyniki ostateczne. Cz. 1, z. nr 24, Ludność / Główny Urząd 
      Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ XI, [1], 
      314 s., [2] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85261‐ 85263 
      dzietność 
      demografia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
 
     
      Dzietność kobiet : Polska : wyniki ostateczne. Cz. 2, Tablice wojewódzkie. Z. nr 24A, 
      Ludność / Główny Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd 
      Statystyczny, 1971. ‐‐ 495 s., [2] s. tabl. ; 30 cm. 
      Syg. 85261‐ 85263 
      dzietność 
      demografia 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
       
 
      Berck, Peter (1950‐ ). 
      The economics of the environment / Peter Berck, Gloria Helfand. ‐‐ Boston : Addison‐ 
      Wesley is an imprint of Pearson, 2011. ‐‐ XX, 508 s. : il. ; 23 cm. 
      Syg. 210814 
      środowisko naturalne 
      ekonomia środowiska 
      polityka gospodarcza 
      ochrona środowiska 
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      Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym 2016/2017 = Education in  
      Pomorskie Voivodship in the 2016/2017 school year / [zespół redakcyjny przewodniczący 
      Jerzy Auksztol ; redaktor główny Małgorzata Buńko ; tłumaczenie Małgorzata 
      Kruszewska] ; Urząd Statystyczny w Gdańsku. ‐‐ Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      297 stron : il. kolor. ; 24 cm. ‐‐ (Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Urząd 
      Statystyczny w Gdańsku Statistical Information and Elaborations ‐ Statistical Office in 
      Gdańsk ) 
      Syg. 210848‐ 210850 
      szkolnictwo 
      szczeble szkolnictwa 
      rodzaje szkół 
      statystyka oświaty 
      województwo pomorskie 
 
     
      Ekonomia : wybrane zagadnienia z mikro‐ i makroekonomii / redakcja naukowa Izabela 
      Zawiślińska. ‐‐ Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut 
      Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2017. ‐‐ 361 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210768 
      ekonomia 
      mikroekonomia 
      makroekonomia 
      podręcznik 
 
      
      Sowell, Thomas (1930‐ ). 
      [Basic economics(pol.)] 
      Ekonomia dla każdego : co każdy szanujący się obywatel, wyborca i podatnik wiedzieć 
      powinien / Thomas Sowell ; przekład Krzysztof Zuber, Jan Fijor, Michał Kresak. ‐‐ 
      Warszawa : Fijor Publishing, 2017. ‐‐ 626, [1] s. ; 24  cm. 
      Syg. 210882 
      ekonomia 
      polityka gospodarcza 
      gospodarka narodowa 
      stosunki gospodarcze 
      współpraca gospodarcza 
      finanse 
   
 
      Rothbard, Murray Newton (1926‐1995). 
      Ekonomia wolnego rynku / Murray Newton Rothbard ; przekład Rafał Rudowski ; przekład 
      z oryginałem porównał i poprawił Marcin Zieliński. ‐‐ Wyd. 2 (scalone). ‐‐ Warszawa : 
      Fijorr Publishing : Instytut Ludwiga von Misesa,   2017. ‐‐ 832, [1] s. : il. ; 25 cm. 
      Syg. 210767 
      ekonomia 
      polityka gospodarcza 
      podręcznik 
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      Energia ze źródeł odnawialnych w 2016 r. / zespół autorski: Grażyna Berent‐Kowalska, 
      Joanna Kacprowska, Iwona Moskal, Dagmara Piwko, Aureliusz Jurgaś pod kierownictwem 
      Grażyny Berent‐Kowalskiej i Hanny Mikołajuk ; współpraca: Grzegorz Kacperczyk ; Główny 
      Urząd Statystyczny. Departament Produkcji, Ministerstwo Energii, Agencja Rynku Energii 
      S.A. ‐‐ Warszawa :  Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 73 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐  
      (Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210779‐210781 
      energia odnawialna 
      środowisko naturalne 
      zasoby energii 
      produkcja energii 
      Polska 
      dane statystyczne 
    
 
      Energy, transport and environment indicators / European Commission, Eurostat. ‐‐ 2017 
      edition. ‐‐ Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2017. ‐‐ 242 s. : il. ; 
      21 cm. ‐‐ ( Theme Environment and  Energy. Statistical Books ) 
      Syg. 210873 
      ochrona środowiska 
      zużycie energii 
      zasoby energii 
      statystyka energetyki 
      kraje UE 
      statystyka Unii Europejskiej 
      zapotrzebowanie na energię 
      cena energii 
      
 
      Tietenberg, Thomas H. 
      Environmental & natural resource economics / Tom Tietenberg, Lynne Lewis. ‐‐ Tenth 
      edition ‐‐ Boston : Pearson Education, 2015. ‐‐ 632 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Addison‐Wesley 
      Series in Economics ) 
      Syg. 210802, 210803 
      środowisko naturalne 
      gospodarka 
      zasoby naturalne 
      zmiany klimatyczne 
      przyrost naturalny 
      użytkowanie gruntów 
      zasoby odnawialne 
      polityka ochrony środowiska 
 
 
 
 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

8 

       
      Pawłowska, Aleksandra (ekonomia). 
      Estymacja wpływu polityki rolnej na wydajność pracy z wykorzystaniem prosperity score 
      matching/ autorzy: Aleksandra Pawłowska, Monika Bocian ; Instytut Ekonomiki Rolnictwa  
      i Gospodarki Żywnościowej ‐ Państwowy Instytut Badawczy. ‐‐ Warszawa : Instytut 
      Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ‐ Państwowy Instytut Badawczy, 2017. ‐‐ 
      119, [1] s. : il. (w  tym kolor.) ; 24 cm. ‐‐ ( Monografie Programu Wieloletniego 50 ) 
      Syg. 210770 
      rolnictwo 
      polityka rolna 
      wydajność pracy 
      
 
      Etyczne i społeczne wymiary pracy / redakcja naukowa Ireneusz M. Świtała, Norbert G. 
      Pikuła, Katarzyna Białożyt. ‐‐ Kraków : Oficyna Wydawnicza" Impuls", 2017. ‐‐ 183 s. ; 
      24 cm. 
      Syg. 210878 
      etyka zawodowa 
      praca 
      rynek pracy 
      kwalifikacje zawodowe 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
      osoba niepełnosprawna 
      osoba starsza 
 
      
      Etyka i ekonomia / red. nauk. Bożena Klimczak, Anna Lewicka‐Strzałecka. ‐‐ Warszawa : 
      Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2007. ‐‐ 220 s. : il. ; 25 cm. ‐‐ 
      ( Ekonomia i Świat Współczesny ) 
      Syg. 210721 
      etyka 
      ekonomia 
      kapitalizm 
      polityka gospodarcza 
 
      
      Europa XX‐XXI wieku : społeczno‐polityczne konsekwencje kryzysów / pod redakcją 
      Marceli Gruszczyk, Lecha Krzyżanowskiego, Miłosza Skrzypka. ‐‐ Katowice : Wydawnictwo 
      Uniwersytetu Śląskiego, 2017. ‐‐ 522 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Prace Naukowe Uniwersytetu 
      Śląskiego w Katowicach 0208‐6336 ; nr 3592 ) 
      Syg. 210764 
      recesja gospodarcza 
      sytuacja gospodarcza 
      Europa 
      polityka gospodarcza 
      warunki społeczno‐ekonomiczne 
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      Finansowanie działalności innowacyjnej w Polsce / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2012. ‐‐ 24 s. :   il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210758, 210757 
      innowacja 
      finansowanie 
      Polska 
 
      
      Foreign direct investment in Poland and Polish direct investment abroad in 2015 / 
      Narodowy Bank Polski. Department of Statistics. ‐‐ Warsaw : Narodowy Bank Polski, 
      2017. ‐‐ 85 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210816 
      inwestycja zagraniczna 
      inwestycja bezpośrednia 
      Polska 
 
      
      Kudliński, Jakub. 
      Funkcje i narzędzia do analizy danych / Jakub Kudliński, Wojciech Próchnicki.‐ Warszawa : 
      Wiedza i Praktyka, cop. 2017. ‐‐ 91, [1] s. :  il. ; 24 cm. ‐‐ ( Praktyczny Excel 2 ) 
      Syg. 210827 
      analiza informacji 
      przetwarzanie danych 
      prognozowanie 
      oprogramowanie 
 
      
      Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2016 = Financial economy of 
      local government units 2016/ opracowanie publikacji pod kierunkiem Mirosława Błażeja ; 
      zespół: Mirosław Błażej, Krystyna Kobiałka, Joanna Kulczycka, Dorota Michniewicz, Jacek 
      Radziwonka, Grzegorz Żaworonek ; Główny Urząd Statystyczny. Departament Studiów 
      Makroekonomicznych i Finansów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 
      146 s. : il. kolor. ; 30 cm + CD‐ROM. ‐‐ ( Studia i Analizy Statystyczne = Statistical Analyses 
      and Studies ) 
      Syg. 210804‐ 210806 
      finanse samorządu terytorialnego 
      finanse publiczne 
      finanse gminy 
      budżet powiatu 
      samorząd wojewódzki 
      samorząd terytorialny 
      Polska 
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      Gospodarka morska w Polsce w latach 2015 i 2016 = The maritime economy in Poland in 
      years 2015 and 2016 / zespół autorski: Anna Bilska, Mirosława Brzezińska, Jolanta Janik, 
      Lidia Leśniowska, Aniela Litke, Marzena Rodziewicz, Joanna Urbańska, Monika Żabowska ; 
      prace redakcyjne: Ewa Kacperczyk, Beata Rzymek ; tłumaczenie: Marzena Rodziewicz ; 
      pod  kierunkiem Magdaleny Wegner ; Urząd Statystyczny w Szczecinie. Ośrodek Statystyki 
      Morskiej. ‐‐ Szczecin : Urząd Statystyczny, 2017. ‐ 145 stron : ilustracje kolorowe ; 27 cm. ‐ 
      ( Analizy Statystyczne (Szczecin) ) 
      Syg. 210883‐ 210885 
      gospodarka wodna 
      Morze Bałtyckie 
      rybołówstwo morskie 
      port 
      żegluga morska 
      dane statystyczne 
      Polska 
       
 
      Barburska, Olga. 
      Historia integracji europejskiej w zarysie /Olga Barburska, Dariusz Milczarek. ‐ Warszawa : 
      Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2013. ‐‐ 176 s. ; 24 cm. 
      Syg. 210787 
      Unia Europejska 
      integracja europejska 
      historyczny aspekt 
      Europa 
 
      
      Furmanek, Waldemar. 
      Humanistyczna pedagogika pracy : rynek i rynek pracy jako obiekty badań / Waldemar 
      Furmanek. ‐‐ Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2017. ‐‐ 397, [1] s. : 
      1 il. ; 24 cm. 
      Syg. 210875 
      rynek pracy 
      ekonomika pracy 
      społeczeństwo informacyjne 
      konsumpcja 
      bezrobocie 
       
 
      Buławski, Rajmund (1892‐1947). 
      I Sesja Rady Naukowej dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, 30 VII‐1 VIII 1945 r. Z. 2, 
      Problemy osadniczo‐przesiedleńcze ziem odzyskanych / Rajmund Buławski ; Biuro 
      Studiów Osadniczo‐Przesiedleńczych. ‐‐ Kraków : Biuro Studiów Osadniczo‐ 
      Przesiedleńczych, 1945 ([S.l.] : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem 
      Karola Kiecia). ‐‐ [4], 110, [2] s. ; 21 cm. 
      Syg. 210863, 27697 
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      przesiedlenia Polaków 
      osadnictwo 
      historia Polski od 1944 
      Ziemie Zachodnie 
      materiały konferencyjne 
 
       
      Informacja o wynikach Powszechnego Spisu Rolnego 2010 / Główny Urząd Statystyczny. ‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2012. ‐‐ 26 s. :  il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210756 
      statystyka rolnictwa 
      rolnictwo 
      spis rolny 
      Polska 
 
      
      Jak korzystamy z Internetu? 2016 / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny 
      Urząd Statystyczny, [2017]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ;  21 cm. 
      Syg. 210774 
      internet 
      technologia informacyjna 
      społeczeństwo informacyjne 
      badanie statystyczne 
      gospodarstwo domowe 
      przedsiębiorstwo 
      Polska 
      Unia Europejska 
 
      
      Panek, Tomasz (1953‐ ). 
      Jakość życia : od koncepcji do pomiaru / Tomasz Panek. ‐‐ Warszawa : Szkoła Główna 
      Handlowa ‐ Oficyna Wydawnicza, 2016. ‐‐ 153 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210763 
      jakość życia 
      rozwój społeczny 
      badania 
       
 
      Jakość życia w Polsce / autorzy opracowania: Marta Bendowska, Anna Bieńkuńska, Paweł 
      Ciecieląg, Paweł Luty, Karol Sobestjański, Joanna Wójcik ; Główny Urząd Statystyczny. 
      Departament Badań Społecznych i Warunków Życia, Departament Analiz i Opracowań 
      Zbiorczych. ‐‐ Edycja 2017. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐24 strony : 
      ilustracje kolorowe ; 20x20 cm. 
      Syg. 210867‐ 210869 
      jakość życia 
      społeczeństwo 
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      metoda badawcza 
      badanie statystyczne 
      statystyka 
      wskaźnik 
      Polska 
 
      
      Kultura fizyczna w Polsce w latach 2015 i 2016 = Physical education in Poland in the years 
      2015 and 2016 / autorzy opracowania Ośrodek Statystyki Sportu i Turystyki oraz 
      Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych kierujący Marek Cierpiał‐Wolan ; zespół: Ewa 
      Malinowska, Justyna Rak, Mirosław Koszela ; Departament Badań Społecznych i 
      Warunków Życia kierujący Piotr Łysoń ; zespół: Wacława Kraśniewska, Paulina Ludorf ; 
      Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd  
      Statystyczny ; Rzeszów : Urząd Statystyczny, 2017. ‐ 199 s., [14] s. tabl. : il. kolor ; 24 cm. ‐ 
      ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny = Statistical 
      Information and Elaborations ‐  Central Statistical Office ) 
      Syg. 210807‐ 210809 
      sport 
      wychowanie fizyczne 
      sport zawodowy 
      wydarzenie sportowe 
      Polska 
      dane statystyczne 
 
      
      Legislation on European statistics on international trade in goods / Eurostat. ‐‐ 2017 ed. ‐‐ 
      Luxembourg : Publications Office of the European  Union, 2017. ‐‐ 248 s. ; 30 cm. 
      Syg. 210792 
      handel międzynarodowy 
      ustawodawstwo 
      statystyka Unii Europejskiej 
      nomenklatura statystyczna 
       
 
      Leksykon finansowo‐bankowy / [kom. red. Władysław Jaworski ‐ przewodn. et al. ; aut. 
      haseł Iwona Antowska‐Bartosiewicz et al.]. ‐‐ Warszawa : Państwowe Wydaw. 
      Ekonomiczne, 1991. ‐‐ 558, [2] s. ; 21 cm. 
      Syg. 210824 
      słownik bankowości 
      bankowość 
      finanse 
 
     
      Leśnictwo 2017 / [opracowanie publikacji pod kierunkiem Barbary Domaszewicz ; zespół: 
      Tomasz Pac, Joanna Raczkowska, Ludmiła Wilanowska] ; Główny Urząd Statystyczny. 
      [Departament Rolnictwa]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 342 s., 
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      [30] s. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd 
      Statystyczny =  Statistical Information and Elaborations ‐ Central Statistical Office ) 
      Syg. 210750‐ 210752 
      leśnictwo 
      zasoby leśne 
      ochrona lasów 
      polowanie 
      statystyka leśnictwa 
 
     
      Leśnictwo 2017 = Forestry 2017 / [opracowanie pod kierunkiem Barbary Domaszewicz ; 
      zespół: Tomasz Pac, Joanna Raczkowska, Ludmiła Wilanowska] ; Główny Urząd 
      Statystyczny. [Departament Rolnictwa]. ‐‐ Warszawa : GUS, 2017. ‐‐ dysk optyczny(CD‐ 
      ROM) ; 12 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210795‐ 210797 
      leśnictwo 
      zasoby leśne 
      ochrona środowiska 
      zagrożenie naturalne 
      polowanie 
      warunki pracy 
      ekonomia środowiska 
      Polska 
      dokument elektroniczny 
 
      
      Dołęgowski, Tomasz. 
      Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność, dobro wspólne i jakość życia  
      / Tomasz Dołęgowski. ‐‐ Warszawa : Szkoła Główna Handlowa ‐ Oficyna Wydawnicza, 
      2016. ‐‐ 100, 12, [1] s., [1] k. tabl. ; 24 cm. 
      Syg. 210876 
      konkurencja międzynarodowa 
      gospodarka rynkowa 
      jakość życia 
      etyka w biznesie 
      globalizacja 
       
 
      Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku / [Narodowy Bank Polski]. ‐‐ 
      Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2011. ‐‐ 91 s. : 
      il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 193918, 201728, 210855 
      inwestycja zagraniczna 
      dane statystyczne 
      Polska 
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      Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2011 roku / [Narodowy Bank Polski]. ‐‐ 
      Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2012. ‐‐ 62 s. : 
      il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 196808, 210854 
      inwestycja zagraniczna 
      dane statystyczne 
      Polska 
 
       
      Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2016 r. / Narodowy Bank Polski. ‐‐ 
      Warszawa : Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw, 2017. ‐‐ 
      76 stron : ilustracje kolorowe ; 30 cm. 
      Syg. 210862 
      inwestycja zagraniczna 
      dane statystyczne 
      Polska 
 
      
      Foreman, John W. 
      [Data smart(pol.)] 
      Mistrz analizy danych : od danych do wiedzy / John W. Foreman ; [tłumaczenie Konrad 
      Matuk]. ‐‐ Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2017. ‐‐  440 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210832 
      analiza informacji 
      przetwarzanie danych 
      prognozowanie 
      przetwarzanie informacji 
      oprogramowanie 
 
      
      Nature, society and environmental crisis / ed. by Bob Carter and Nickie Charles. ‐‐ Malden 
      [etc.] : Wiley‐Blackwell : The Sociological Review, cop. 2010. ‐‐ [8], 246 s. ; 23 cm. ‐‐ 
      ( Sociological Review Monograph Series ) 
      Syg. 210821 
      środowisko naturalne 
      degradacja środowiska 
      polityka ochrony środowiska 
      warunki społeczne 
 
       
      Nomenklatura scalona CN / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 684 s. ; 30 cm. ‐‐ ( Zeszyty Metodyczne i Klasyfikacje ) 
      Syg. 210759 ‐210761 
      handel zagraniczny 
      nomenklatura 
      nomenklatura taryfowa 
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      przepisy handlowe 
      prawo unijne 
 
      
      Ochrona środowiska 2017 / [opracowanie publikacji pod kierunkiem Dariusza Bochenka ; 
      zespół: Emilia Gorzkowska, Anna Górska, Renata Józwicka, Mariusz Klimkiewicz, 
      Agnieszka Kulasza, Beata Nowakowska, Teresa Pawłowska, Joanna Sulik, Marta 
      Wojciechowska, Anna Wrzosek] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań 
      Regionalnych i Środowiska]. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 500 s., 
      [48] s. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd  
      Statystyczny = Statistical Information and Elaborations ‐ Central  Statistical Office ) 
      Syg. 210747‐ 210749 
      ochrona środowiska 
      statystyka ochrony środowiska 
      ochrona gleby 
      ochrona wód 
      odpady 
      zanieczyszczenie atmosfery 
      Polska 
 
      
      Ochrona środowiska 2017 = Environment 2017 / [opracowanie pod kierunkiem Dariusza 
      Bochenka ; zespół: Emilia Gorzkowska, Anna Górska, Renata Józwicka, Mariusz 
      Klimkiewicz, Agnieszka Kulasza, Beata Nowakowska, Teresa Pawłowska, Joanna Sulik, 
      Marta Wojciechowska, Anna Wrzosek] ; Główny Urząd Statystyczny. [Departament Badań 
      Regionalnych i Środowiska]. ‐ Warszawa : GUS, 2017. ‐ dysk optyczny (CD‐ROM) ; 12 cm. ‐ 
      ( Informacje i  Opracowania Statystyczne ‐ Główny Urząd Statystyczny ) 
      Syg. 210810 ‐ 210812 
      środowisko naturalne 
      ochrona środowiska 
      ochrona wód 
      zanieczyszczenie atmosfery 
      odpady 
      grunty rolne 
      rocznik statystyczny 
      Polska 
      dokument elektroniczny 
 
      
 
      Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2016 r. R. 13 /  
      opracowanie publikacji Grzegorz Błachowski, Małgorzata Jelska, Agata Kawałko, Aneta 
      Rakowska, Ewa Sobiech, Elżbieta Tomaszewska, Anna Maria Witkowska, Dorota 
      Giziewska, Anna Godlewska ; Urząd Statystyczny w Białymstoku, Podlaski Ośrodek Badań 
      Regionalnych, Ośrodek Statystyki Leśnictwa i Ochrony Przyrody. ‐‐ Białystok : Urząd 
      Statystyczny, 2017. ‐‐ 194 s., [10] s. tabl. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania 
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      Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Białymstoku ) 
      Syg. 210776‐ 210778 
      ochrona środowiska 
      leśnictwo 
      ochrona lasów 
      zasoby leśne 
      ekologia 
      zanieczyszczenie 
      odpady 
      województwo podlaskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Ochrona środowiska w województwie śląskim w latach 2014‐2016 = Environmental 
      protection in the śląskie voivodship in years 2014‐2016 / opracowanie Małgorzata 
      Góralczyk, Anna Owczarek, Elżbieta Panasiuk, Zofia Płoszaj‐Witkowicz ‐ Śląski Ośrodek 
      Badań Regionalnych ; współpraca Anita Damszel, Agnieszka Donoch, Rafał Gajowski, 
      Teresa Gawron, Katarzyna Kimel, Małgorzata Knapik, Izabela Nieduziak, Elżbieta Paciorek, 
      Hanna Simon ‐ Ośrodek Statystyki Ochrony Środowiska ; tłumaczenie na język angielski  
      Justyna Pająk ; Urząd Statystyczny w Katowicach. ‐‐ Katowice : Urząd Statystyczny, 2017. ‐ 
      182 strony, [16] stron tablic : ilustracje kolorowe ; 25 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania 
      Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w  Katowicach ) 
      Syg. 210818 ‐210820 
      ochrona środowiska 
      stan środowiska naturalnego 
      degradacja środowiska 
      województwo śląskie 
      badanie statystyczne 
 
       
      Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski / redakcja 
      naukowa Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa ; [red. 
      jęz. Władysława Czech‐Matuszewska]. ‐‐ Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2016. ‐ 
      152 s. : il. (gł. kolor.) ; 24 cm. 
      Syg. 210755 
      demografia 
      Polska 
      prognozowanie 
 
      
      Sadowski, Krzysztof (ekonomia). 
      Podstawowe metody statystyczne analizy bezrobocia / Krzysztof Sadowski. ‐‐ Warszawa : 
      Wydawnictwa Drugie, 2017. ‐‐ 315, [1] s. ; 23 cm. 
      Syg. 210828 
      bezrobocie 
      analiza statystyczna 
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      metoda statystyczna 
      oprogramowanie 
 
     
      Polska 2011 : gospodarka ‐ społeczeństwo ‐ regiony : synteza raportu / Ministerstwo 
      Rozwoju Regionalnego. ‐‐ Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2011. ‐‐ 
      40 s. : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210799 
      gospodarka Polski 
      społeczeństwo 
      regiony Polski 
      rozwój regionalny 
      wzrost gospodarczy 
      dane statystyczne 
 
      
      Portret województwa mazowieckiego w 2016 r. / [opracowanie pod kierunkiem Tomasza 
      Zegara] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. ‐‐ Warszawa : US, 2017. ‐‐ 1 dysk optyczny 
      (CD‐ROM) ; 12 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w 
      Warszawie ) 
      Syg. 210890‐ 210892 
      infrastruktura społeczno‐kulturalna 
      finanse publiczne 
      Unia Europejska 
      fundusz WE 
      produkt krajowy brutto 
      rynek pracy 
      ochrona zdrowia 
      szkolnictwo 
      rolnictwo 
      województwo mazowieckie 
      dokument elektroniczny 
 
   
      Praca w XXI wieku : wymiary formalne i nieformalne / redakcja naukowa Elżbieta 
      Kolasińska, Joanna Róg‐Ilnicka, Adam Mrozowicki. ‐‐ Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe 
      Katedra, 2017. ‐‐ 299, [1] s. : il. ; 20 cm. 
      Syg. 210826 
      praca 
      koszty pracy 
      zatrudnienie 
      praca kobiet 
      praca w domu 
      podział pracy 
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      Romaniukowa, Felicja. 
      Prezentacja tabelaryczna danych statystycznych / Felicja Romaniukowa. ‐‐ Warszawa : 
      Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1956. ‐‐ 123, [1] s., [1] k. złoż. : il. ; 20 cm. 
      Syg. 107317, 210864, 45861 
      statystyka 
      prezentacja informacji 
      dane statystyczne 
      analiza statystyczna 
      informacja statystyczna 
 
      
      Quality of life in Poland / authors: Marta Bendowska, Anna Bieńkuńska, Paweł Ciecieląg, 
      Paweł Luty, Karol Sobestjański, Joanna Wójcik ; Central Statistical Office. Social Surveys 
      and Living Conditions Department, Analyses and Comprehensive Studies Department. ‐‐ 
      Edition 2017 ‐‐ Warszawa : Central Statistical Office, 2017. ‐‐ 24 strony : ilustracje 
      kolorowe ;  20x20 cm. 
      Syg. 210870‐ 210872 
      jakość życia 
      społeczeństwo 
      metoda badawcza 
      badanie statystyczne 
      statystyka 
      wskaźnik 
      Polska 
 
     
      Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2011 r. / redakcja Piotr Szpunar, 
      Adam Głogowski, Marta Gołajewska. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2011. ‐‐ 96 s. ; 
      30 cm. 
      Syg. 193935 ‐201717  
      system bankowy 
      instytucja finansowa 
      stabilizacja gospodarcza 
      finanse publiczne 
      sprawozdanie 
      Narodowy Bank Polski 
 
      
      Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2016 r. / [opracował zespół pod 
      kierownictwem Jacka Osińskiego ; zespół autorski: Hanna Augustyniak i 37 pozostałych] ; 
      Narodowy Bank Polski]. Departament Stabilności Finansowej. ‐‐ Warszawa : Narodowy 
      Bank Polski, 2016. ‐‐ 144 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 208659, 210860 
      system bankowy 
      polityka finansowa Polski 
      stabilizacja gospodarcza 
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      instytucja finansowa 
      kredyt 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
 
    
      Raport o stabilności systemu finansowego lipiec 2012 r. / [redakcja Piotr Szpunar, Adam 
      Głogowski ; Narodowy Bank Polski]. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2012. ‐‐ 112 s. : 
      il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 196038, 196056, 210857 
      system bankowy 
      instytucja finansowa 
      stabilizacja gospodarcza 
      finanse publiczne 
      sprawozdanie 
      Narodowy Bank Polski 
 
      
      Raport o stabilności systemu finansowego lipiec 2015 r. / [opracował zespół pod 
      kierownictwem Jacka Osińskiego ; zespół autorski : Hanna Augustyniak [at al.] ; Narodowy 
      Bank Polski]. Departament Stabilności Finansowej. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 
      2015. ‐‐ 131 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 204938, 210858 
      system bankowy 
      polityka finansowa Polski 
      stabilizacja gospodarcza 
      instytucja finansowa 
      kredyt 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
 
     
      Raport roczny 2010 / [oprac. na podstawie mat. NBP]. ‐‐ Warszawa : NBP. Departament 
      Edukacji i Wydawnictw, 2011. ‐‐ 221 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 193079, 210838 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
      dane statystyczne 
 
      
      Raport roczny 2011 / [oprac. na podstawie mat. NBP]. ‐‐ Warszawa : NBP. Departament 
      Edukacji i Wydawnictw, 2012. ‐‐ 232 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 196059, 199557, 210839 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
      dane statystyczne 
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      Narodowy Bank Polski. 
      Raport roczny 2012 / Narodowy Bank Polski. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski. 
      Departament Edukacji i Wydawnictw, 2013. ‐‐ 223 s. : il. kolor. ;  30 cm. 
      Syg. 199348, 210834 
      Narodowy Bank Polski 
      bank centralny 
      bankowość w Polsce 
      sprawozdanie 
      dane statystyczne 
 
       
      Horridge, Mark (1956‐ ). 
      Regionalny model równowagi ogólnej TERM i przykłady jego zastosowania w Polsce / 
      Mark Horridge, Bartłomiej Rokicki, Katarzyna Zawalińska. ‐‐ Warszawa : Wydawnictwa 
      Uniwersytetu Warszawskiego : Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych, 
      2017. ‐‐ 140 s. : il. ; 22 cm. ‐‐ ( Badania Ekonomiczne ) 
      Syg. 210765 
      makroekonomia 
      wspólna polityka rolna 
      model matematyczny 
      Polska 
 
       
      Sobczak, Michał (polityka społeczna). 
      Reintegracja zawodowa w spółdzielniach socjalnych : na przykładzie województwa 
      łódzkiego / Michał Jerzy Sobczak. ‐‐ Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. ‐ 
      265 stron : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
      Ekonomia ) 
      Syg. 210830 
      rynek pracy 
      zatrudnienie 
      walka z bezrobociem 
      życie społeczne 
      wykluczenie społeczne 
      województwo łódzkie 
 
       
      Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. / [opracowanie pod redakcją Pawła 
      Sobolewskiego, Dobiesława Tymoczko]. ‐‐ Warszawa : NBP. Departament Edukacji i 
      Wydawnictw, 2012. ‐‐ 275 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 195001, 195002, 210859 
      rynek finansowy 
      system finansowy 
      instytucja finansowa 
      Narodowy Bank Polski 
      Polska 
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      Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2015 r. / [materiał został opracowany przez 
      Departament Stabilności Finansowej] Narodowego Banku Polskiego. ‐‐ Warszawa : 
      Narodowy Bank Polski, 2016. ‐‐ 343 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 208419, 210837 
      rynek finansowy 
      system finansowy 
      instytucja finansowa 
      Narodowy Bank Polski 
      Polska 
 
      
      Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2016 r. / opracował zespół pod kierownictwem 
      Krzysztofa Markowskiego, Dobiesława Tymoczko ; zespół autorski: Wojciech 
      Bogdanowicz i 32 pozostałych ; Narodowy Bank Polski. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank 
      Polski, 2017. ‐‐ 359 stron : ilustracje kolorowe  ; 30 cm. 
      Syg. 210886 
      rynek finansowy 
      system finansowy 
      instytucja finansowa 
      Narodowy Bank Polski 
      Polska 
 
      
      Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2016 r. = Labour market in Mazowieckie 
      Voivodship in 2016 / [opracowanie pod kierunkiem Tomasza Zegara ; redaktor główny 
      Barbara Czerwińska‐Jędrusiak] ; Urząd Statystyczny w Warszawie. ‐‐ 17 ed. ‐‐ Warszawa : 
      US, 2017. ‐‐ 1 dysk optyczny (CD‐ROM) ; 12 cm. ‐‐ ( Informacje i Opracowania 
      Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Warszawie ) 
      Syg. 210887‐ 210889 
      praca 
      rynek pracy 
      pracownik 
      warunki pracy 
      wynagrodzenie za pracę 
      statystyka zatrudnienia 
      bezrobocie 
      województwo mazowieckie 
      dokument elektroniczny 
 
      
      Rynek pracy w województwie pomorskim w 2016 r. = Labour market in Pomorskie 
      Voivodship in 2016 / [zespół redakcyjny przewodniczący Jerzy Auksztol ; redaktor główny 
      Małgorzata Buńko ; tłumaczenie Małgorzata Kruszewska] ; Urząd Statystyczny w 
      Gdańsku. ‐‐ Gdańsk : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 147 s. : il. kolor. ; 24 cm + CD‐ROM. ‐‐  
     ( Informacje i Opracowania Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Gdańsku ) 
      Syg. 210851‐ 210853 
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      praca 
      rynek pracy w Polsce 
      ludność aktywna zawodowo 
      zatrudnienie 
      wynagrodzenie za pracę 
      warunki pracy 
      bezrobocie 
      województwo pomorskie 
 
     
      Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2016 roku / zespół redakcyjny 
      przewodniczący: Magdalena Wegner ; redaktor główny: Magdalena Mojsiewicz ; 
      opracowanie publikacji: Wanda Bartolewska, Elżbieta Białoskórska, Liliana Jurewicz, 
      Róża Kałdońska, Radosław Kamiński, Dorota Karpińska, Wiesław Klonowski, Beata Nizioł, 
      Patrycja Paduch, Grażyna Szaniawska, Barbara Szczepańska, Bożena Woronecka, Elżbieta 
      Zborowska, Mirela Zielińska ; prace redakcyjne: Karolina Chmura, Elżbieta Klimaszewska ; 
      Urząd Statystyczny w Szczecinie. ‐‐ Szczecin : Urząd Statystyczny, 2017. ‐‐ 142 s. ; 24 cm. ‐‐ 
      ( Informacje i Opracowania  Statystyczne ‐ Urząd Statystyczny w Szczecinie ) 
      Syg. 210782‐210784 
      praca 
      rynek pracy 
      warunki pracy 
      wynagrodzenie za pracę 
      bezrobocie 
      wypadek przy pracy 
      województwo zachodniopomorskie 
      dane statystyczne 
 
      
      Spotřeba potravin v roce 2016 = Food consumption in 2017 / zpracoval: Odbor statistiky 
      zemědělství, lesnictví a životního prostředí. ‐‐ Praha : Český statistický úřad, 2017. ‐‐ 
      26 s. : il. kolor. ; 30 cm. ‐‐ ( Životní Prostředí, Zemědělství ) 
      Syg. 210847 
      konsumpcja żywności 
      żywność 
      artykuły spożywcze 
      Czechy 
      dane statystyczne 
 
      
      Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2013 / [Narodowy Bank 
      Polski. Rada Polityki Pieniężnej]. ‐‐ Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2014. ‐‐ 92 s. : il. 
      kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 202057, 210836 
      polityka walutowa 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
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      Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2014 / [Narodowy Bank 
      Polski. Rada Polityki Pieniężnej]. ‐‐ Warszawa : [NBP], 2015. ‐‐ 90 s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 204248, 210835 
      polityka walutowa 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
 
      
      Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej w 2011 roku / [Narodowy Bank 
      Polski. Rada Polityki Pieniężnej]. ‐‐ Warszawa : [NBP],  2012. ‐‐ 87 s. : il. ; 30 cm. 
      Syg. 195183, 201730, 210861 
      polityka walutowa 
      Narodowy Bank Polski 
      sprawozdanie 
 
      
      Statistical yearbook 2017 / National Statistical Committee of the Republic of Belarus. ‐‐ 
      Minsk : National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2017. ‐‐ 484 strony ; 
      29 cm. 
      Syg. 210874 
      Białoruś 
      rocznik statystyczny 
      statystyka urzędowa 
       
 
      Statistická ročenka České Republiky 2017 = Statistical yearbook of the Czech Republic 
      2017 / Český statistický úřad. ‐‐ Praha : Český statistický úřad, 2017. ‐‐ 823 s. : il. ; 25 cm. 
      Syg. 210846 
      Czechy 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statistisches Jahrbuch Nordrhein‐Westfalen 2017 59. Jahrgang / Information und Technik 
      Nordrhein‐Westfalen. Geschäftsbereich Statistik. ‐‐ Düsseldorf : Information und Technik 
      NRW, 2017. ‐‐ 808 s., [1] k. tabl. złoż. ; 22 cm. 
      Syg. 210843 
      Nadrenia Północna‐Westfalia 
      rocznik statystyczny 
      Niemcy 
 
      
      Statistisches Jahrbuch Sachsen 2017 25. Jahrgang / Statistisches Landesamt des 
      Freistaates Sachsen. ‐‐ Kamenz : Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, 2017. ‐‐ 
      598 s. : il. kolor. ; 22 cm. 
      Syg. 210866 
      Saksonia 
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      Niemcy 
      regiony Niemiec 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statystyczna charakterystyka miejscowości : Polska. Z. nr 1, Miejscowości / Główny 
      Urząd Statystyczny. Biuro Spisów. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 1971. ‐‐ 
      XVIII, 222 s. ; 30 cm. 
      Syg. 85055, 85052, 85053 
      miasto 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
       
 
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1927 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1928] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐‐ VIII, 159 stron ; 
      30 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
       
 
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1928 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1929] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐‐ VIII, 201 stron : 
      ilustracje ; 30 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
       
 
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1929 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1930] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐‐ XII, 193 stron : 
      ilustracje ; 30 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
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      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
      
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1930 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1931] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐‐ XII, 199 stron : 
      ilustracje ; 30 cm. 
      Syg. 17168, 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
       
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1934 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa: [wydawca nieznany], [1935] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐ XXVI, 217 stron : 
      ilustracje ; 32 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
     
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1935 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1936] (Warszawa: Drukarnia Polska). ‐ XXVI, 217 stron : 
      ilustracje ; 32 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
     
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1936 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa :[wydawca nieznany], [1937] (Warszawa: Drukarnia Polska). ‐XXVIII, 215 stron : 
      ilustracje ; 32 cm. 
      Syg. 17168, 17168 
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      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
      
      Statystyka przemysłu węglowego w Państwie Polskim za rok 1937 / Ministerstwo 
      Przemysłu i Handlu. Departament Górniczo‐Hutniczy. Wydział Górnictwa Węglowego. ‐‐ 
      Warszawa : [wydawca nieznany], [1938] (Warszawa : Drukarnia Polska). ‐‐ XXVIII, 
      215 stron : ilustracje, errata ; 32 cm. 
      Syg. 17168, 17168, 17168 
      górnictwo 
      przemysł górniczy 
      węgiel 
      statystyka 
      Polska 
 
     
      Statystyka rolna Królestwa Polskiego. ‐‐ Warszawa : [wydawca nieznany], 1906 
      (Warszawa : Druk K. Kowalewskiego). ‐‐ 24 stron ; 18 cm. 
      Syg. 10889 
      rolnictwo 
      statystyka rolnictwa 
      Królestwo Polskie 
       
 
      Statystyka spółdzielni za rok 1924.[R. 4]/ Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej, 1925. ‐‐ 174 stron ; 34 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statystyka spółdzielni za rok 1925.[R. 5]/ Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej, 1926. ‐‐ 149 stron ; 31 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
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      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statystyka spółdzielni za rok 1926.[R. 6]/ Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej 
      Polskiej, 1927. ‐‐ 171 stron ; 31 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
 
     
      Statystyka spółdzielni związkowych za 1930 rok. R. 10 / Związek Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej, 1931. ‐‐ LIII, [1], 99 stron ; 31 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
 
      
      Statystyka spółdzielni związkowych za 1932 rok. R. 12 / Związek Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej, 1933. ‐‐ XXXVI,  99 stron ; 31 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
     
 
      Statystyka spółdzielni związkowych za 1933 rok. R. 13 / Związek Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej. ‐‐ Warszawa : nakładem Związku Spółdzielni Spożywców 
      Rzeczypospolitej Polskiej, 1934. ‐‐ XXXVI,  87 stron ; 31 cm. 
      Syg. 11336 
      spółdzielnia 
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      spółdzielczość 
      spółdzielnia spożywców 
      dane statystyczne 
      Polska 
      rocznik statystyczny 
 
      
      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 
       
 
      Subiektywny dobrobyt w Polsce : na podstawie badania spójności społecznej 2015 / 
      opracowanie: Departament Badań i Warunków Życia GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, [2015]. ‐‐  Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210788 
      dobrobyt 
      jakość życia 
      Polska 
      
 
      Subjective wellbeing in Poland : on the basis of the social cohesion survey 2015 / Social 
      Surveys and Living Conditions Department, CSO of Poland, Statistical Office in Łódź. ‐‐ 
      Warszawa : Główny Urząd  Statystyczny, [2015]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210789 
      dobrobyt 
      jakość życia 
      Polska 
 
      
      Sustainable development in the European Union : overview of progress towards the SDGs 
      in an EU context / Eurostat, European Commission. ‐‐ 2017 edition. ‐‐ Luxembourg : 
      Publications Office of the European Union, 2017.  ‐‐ 37 s. : il. kolor. ; 25 cm. 
      Syg. 210823 
      ekorozwój 
      Unia Europejska 



Biuletyn	Nabytków	CBS	

 

2017 
 

29 

 
      polityka rozwojowa 
      użytkowanie gruntów 
      ochrona środowiska 
      zmiany klimatyczne 
      statystyka Unii Europejskiej 
 
      
      Sytuacja demograficzna województwa kujawsko‐pomorskiego jako wyzwanie dla polityki 
      społecznej i gospodarczej. T. 4 / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Alina 
      Potrykowska ; Rządowa Rada Ludnościowa. ‐‐ Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 
      2017. ‐‐ 256 s. : il. kolor. ; 24 cm. 
      Syg. 210793 
      demografia 
      województwo kujawsko‐pomorskie 
      sytuacja gospodarcza 
      rodzina 
      rynek pracy 
      dane statystyczne 
       
 
      Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i 
      gospodarczej. T. 2 / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska ; 
      Rządowa Rada Ludnościowa. ‐‐ Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. ‐‐ 214 s. : 
      il. ; 24 cm. 
      Syg. 210754 
      demografia 
      struktura ludności 
      województwo łódzkie 
      dane statystyczne 
      informacja statystyczna 
 
 
      Sytuacja demograficzna województwa łódzkiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i 
      gospodarczej. T. 2 / redakcja naukowa Józefina Hrynkiewicz, Alina Potrykowska ; 
      Rządowa Rada Ludnościowa. ‐‐ Warszawa : Rządowa Rada Ludnościowa, 2017. ‐‐ 1 dysk 
      optyczny (CD‐ROM) : kolor ; 12 cm. 
      Syg. 210817 
      demografia 
      struktura ludności 
      dane statystyczne 
      informacja statystyczna 
 
     
      Szanse życiowe i jakość życia współczesnych rodzin / redakcja naukowa Wojciech 
      Muszyński. ‐‐ Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015. ‐‐ 370 s. : il. ; 23 cm. ‐‐ 
      ( Przestrzenie Życia Społecznego ) 
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      Syg. 210877 
      jakość życia 
      rodzina 
      kapitał społeczny 
      życie społeczne 
      polityka społeczna 
 
      
      Ross, Alec (1971‐ ). 
      [Industries of the future(pol.)] 
      Świat przyszłości : jak następna fala innowacji wpłynie na gospodarkę, biznes i nas 
      samych / Alec Ross ; przekład Anita Doroba. ‐ Warszawa : MT Biznes, cop. 2017. ‐‐ 369 s. ; 
      24 cm. ‐‐ ( Światowe Bestsellery Biznesowe ) 
      Syg. 210831 
      nowe technologie 
      innowacja 
      robotyka 
      postęp naukowy 
 
      
      Klus, Jerzy (1839‐1917). 
      Taschenwörterbuch Deutsch‐Polnisch und Ponisch‐Deutsch. T. 1‐[2] / von G. Klus. ‐‐ 26. 
      Aufl. ‐‐ Warszawa : G. Dorn ‐ Księgarnia i Wydawnictwo, [ca 1934] (Cieszyn : Drukarnia 
      Karol Prochaska). ‐‐ 2 cz. w 1 wol. ([4], 76 s., 798 łamów) ; [4], 74 s., 599 łamów ; 14 cm. 
      Syg. 210825 
      słownik wielojęzyczny 
      język polski 
      język niemiecki 
       
 
      Drewniak, Rafał (ekonomia). 
      Uwarunkowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw : przywództwo, 
      marketing, budżet / Rafał Drewniak, Goździewska‐Nowicka Agnieszka, Iwona 
      Posadzińska, Grażyna Voss. ‐‐ Warszawa : CeDeWu, 2017. ‐‐ 157 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210769 
      przedsiębiorstwa małe i średnie 
      działalność przedsiębiorstwa 
      zarządzanie przedsiębiorstwem 
      przedsiębiorstwo 
      przywództwo 
      marketing 
      budżet 
 
      
      Values and social trust in Poland : on the basis of the social cohesion survey 2015 / Social 
      Surveys and Living Conditions Department, CSO of Poland, Statistical Office in Łódź. ‐‐ 
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      Warszawa : Główny Urząd  Statystyczny, [2015]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210791 
      zaufanie społeczne 
      wartości 
      Polska 
 
       
      Wartości i zaufanie społeczne w Polsce : na podstawie badania spójności społecznej 2015  
      / opracowanie: Departament Badań i Warunków Życia GUS, Urząd Statystyczny w Łodzi. ‐ 
      Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, [2015]. ‐‐ Harmonijka (6 s.) : il. kolor. ; 21 cm. 
      Syg. 210790 
      zaufanie społeczne 
      wartości 
      Polska 
       
 
      Suwalski, Andrzej. 
      Własność i jej przekształcenie / Andrzej Suwalski ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
      w Koninie. ‐‐ Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2014. ‐‐ 
      176 s. : il. ; 24 cm. 
      Syg. 210762 
      własność 
      przekształcenia własnościowe 
      własność państwowa 
      własność prywatna 
      użytkowanie 
 
      
      Województwo lubelskie w liczbach 2016 = Lubelskie Voivodship in figures 2016 / 
      opracowanie, redakcja techniczna, grafika, skład komputerowy Elżbieta Sochacka ; 
      Urząd Statystyczny w Lublinie. ‐‐ Lublin : Urząd Statystyczny, 2016. ‐‐ 29 s. : il. kolor. ; 
      21 cm. 
      Syg. 210785 
      statystyka województwa 
      sytuacja gospodarcza 
      warunki społeczne 
      województwo lubelskie 
      
 
      Wsparcie przedsiębiorczości na obszarach wiejskich : przykładowe projekty / European 
      Network for Rural Development, Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów 
      Wiejskich. ‐‐ Luxembourg : Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2017. ‐‐ 28 s. : il., kolor. ; 
      28 cm. 
      Syg. 210813 
      region wiejski 
      pomoc dla rolnictwa 
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      przedsiębiorczość 
      wspieranie inwestycji 
      pomoc Unii Europejskiej 
      wydawnictwo urzędowe 
 
       
      Różański, Jerzy (1949‐ ). 
      Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej / Jerzy Różański. ‐‐ 
      Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. ‐‐ 186 s. : il. ; 24 cm. ‐‐ ( Akademia 
      Zarządzania i Finansów ) 
      Syg. 210833 
      przedsiębiorstwo 
      działalność przedsiębiorstwa 
      recesja gospodarcza 
      finansowanie przedsiębiorstw 
      modernizacja przedsiębiorstwa 
      zarządzanie przedsiębiorstwem 
      
 
      Jabłonowski, Marek (1954‐ ). 
      Współczesne systemy rządów / redakcja naukowa: Konstanty Adam Wojtaszczyk,  
      Wojciech Jakubowski, Piotr Załęski ; [autorzy: Marek Jabłonowski, Wojciech Jakubowski, 
      Konstanty Adam Wojtaszczyk, Tomasz Słomka, Piotr Załęski, Elena Breslavskaia, Jarosław 
      Szczepański, Krzysztof Mrozek, Oliwia Piskowska] ; Uniwersytet Warszawski. Instytut 
      Nauk Politycznych. ‐ Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA‐JR, 2017. ‐ 352 s. : il. kolor. ; 
      25 cm. ‐‐ ( Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. nauk. cyklu: 
      Konstanty Adam Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski ; t. 2 ) 
      Syg. 210786 
      społeczeństwo 
      polityka 
      nauki polityczne 
 
     
      Podolec, Barbara. 
      Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce : metody ilościowe w 
      badaniach empirycznych / Barbara Podolec. ‐‐ Kraków : Krakowskie Towarzystwo 
      Edukacyjne ‐ Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja 
      Frycza Modrzewskiego, 2014. ‐‐ 138 s. :  il. ; 24 cm. 
      Syg. 210829 
      warunki społeczne 
      jakość życia 
      budżet rodzinny 
      gospodarstwo domowe 
      sytuacja finansowa 
      metoda statystyczna 
      badanie 
      Polska 
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      Kulawik, Jacek. 
      Wybrane problemy zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw i łańcuchach  
      żywnościowych / Jacek Kulawik. ‐‐ Warszawa : Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
      Gospodarki Żywnościowej ‐ Państwowy Instytut Badawczy, 2017. ‐‐ 191, [1] s. : il. 
      kolor. ; 25 cm. 
      Syg. 210815 
      zarządzanie ryzykiem 
      żywność 
      dostawa 
 
       
      Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 : podstawowe  
      informacje o sytuacji demograficzno‐społecznej ludności Polski oraz zasobach 
      mieszkaniowych / Główny Urząd Statystyczny. ‐‐ Warszawa : Główny Urząd Statystyczny, 
      2012. ‐‐ 43 s. : il. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210773 
      spis powszechny 
      spis ludności 
      Polska 
 
       
      Wolfram, Krzysztof (1946‐ ). 
      Zielone płuca Polski / Krzysztof Wolfram, Stanisław Fiuk‐Cisowski ; [zdjęcia Ryszard 
      Czerwinski, Wiktor Wołkow, Krzysztof Wolfram]. ‐‐ Białystok : Narodowa Fundacja 
      Ochrony Środowiska ‐ Biuro Porozumienia Zielone Płuca Polski : Fundacja Ekonomistów 
      Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2000. ‐‐ [72] s. : il. kolor., fot. kolor. ; 30 cm. 
      Syg. 210746 
      środowisko naturalne 
      ochrona krajobrazu 
      ochrona środowiska 
      Polska 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

  Opracowanie redakcyjne : Margota Remiszewska 
  Współpraca techniczna : Paweł Olszak 


