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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO 2007
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień

 ISSN 0239-7366
 obj. 352 str., form. B5
 cena: 25,00 zł

 ISSN 1733-8581 
 cena: 15,00 zł

 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007 — PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień

 ISSN 1733-1072
 obj. 320 str., form. B5
 cena: 25,00 zł

 ISSN 1733-8573
 cena: 15,00 zł

 

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale 

 ISSN 1640-0526
 obj. 92 str., form. A4
 cena: 20,00 zł

 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wy-
nagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa 
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 60 dni po kwartale

 ISSN 1427-9800
 obj. 112 str., form. B5
 cena: 12,00 zł

 

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Łodzi. 
Zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji go-
spodarczej Łodzi na tle dużych miast.
Przekroje: Łódź.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W 2006 R.
wydanie co kilka lat
termin wyd. — listopad

 obj. 80 str., form. B5
 cena: 15,00 zł

 cena: 15,00 zł

 

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane dane 
dotyczące: poziomu życia, aktywności ekonomicznej ludności, 
bezrobocia, rozkładu wynagrodzeń i świadczeń społecznych, 
wydatków i spożycia w gospodarstwach domowych, zasobów 
mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w niektó-
re przedmioty trwałego użytkowania oraz działalności w zakresie 
usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji), produktu 
krajowego brutto, stanu i ochrony środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów 
i powiatów.

NAUKA I TECHNIKA W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W LATACH 2004—2006
wydanie jednorazowe
termin wyd. — grudzień

 

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki.
Przekroje: województwo.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 
wydanie roczne
termin wyd. — maj

 obj. 100 str., form. B5
 cena: 12,00 zł

 

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rol-
nych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2007
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad

 obj. 20 str., form. 21x21 cm

ŁÓDŹ W LICZBACH 2007
(wersja polska, angielska i niemiecka)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad

 obj. 16 str., form. 22x11 cm




