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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŁÓDZKIEGO 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd.– grudzień

 ISSN 0239-7366
 obj. 360 str., form. B5
 cena: 25,00 PLN

 ISSN 1733-8581
 cena: 15,00 PLN

 
 

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2012 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

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

 ISSN 1733-8573
 cena: 15,00 PLN

 
 

STATYSTYKA ŁODZI 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1427-8111
 obj. 346 str., form. A4
 cena: 22,00 PLN

 ISSN 1733-8565
 cena: 15,00 PLN
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Analizy statystyczne

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
W LATACH 2005–2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik

 obj. 64 str., form. B5
 cena: 18,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Produkcja budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg grup i form własności, 
rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót; sprzedaż produk-
cji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przed-
siębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 
Efekty rzeczowe budownictwa (budynki mieszkalne oddane do 
użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa miesz-
kań, kubatura, rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia 
wznoszenia, przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym 
przeznaczeniu niż mieszkalne oddane do użytkowania), miesz-
kania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (liczba, po-
wierzchnia użytkowa, liczba izb, forma budownictwa). Pozwolenia 
na budowę nowych budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. 
Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW 
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W LATACH 2008–2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec

 obj. 70 str., form. B5
 cena: 18,00PLN

 cena:15,00 PLN
 

 
 

Charakterystyka podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego 
uwzględniająca rodzaje działalności, kraje pochodzenia kapitału 
oraz wartości i strukturę posiadanego kapitału, poniesione na-
kłady inwestycyjne, wynik fi nansowy.
Przekroje: województwo.
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Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – do 60 dni po kwartale

 
 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wyna-
grodzeń, cen, fi nansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sektory 
własności.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
wyjaśnienia metodyczne, podstawowe tendencje, tablice prze-
glądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

 obj. ok. 100 str., form. A4
 cena: 15,00 PLN

 
 

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
grafi czne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk infl acyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki fi nansowe przed-
siębiorstw niefi nansowych, nakłady. Prezentowane kategorie 
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), 
a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – 60 dni po kwartale

 ISSN 1427-9800
 obj. 95 str., form. B5
 cena: 12,00 PLN

 
 

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Łodzi. 
Zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji go-
spodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Łódź, wybrane miasta, sekcja i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

 obj. 85 str., form. B5
 cena: 12,00 PLN

 
 

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.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

 obj. 130 str., form. B5
 cena: 18,00 PLN

 
 

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); stan 
i ochrona środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów 
i powiatów.
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DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
MIKROPRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W LATACH 2009–2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec

 obj. 90 str., form. B5
 cena: 18,00 PLN

 
 

Wielkość i dynamika w zakresie pracujących i wynagrodzeń, 
wielkości środków trwałych i nakładów inwestycyjnych, przy-
chodów i kosztów w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących 
do 9 osób.
Przekroje: kraj, województwo, sekcje PKD 2007.

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wydania – lipiec/sierpień

 form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności 
i Mieszkań 2011 w następujących obszarach tematycznych: lud-
ność, stan i struktura demografi czno-społeczna, wybrane aspekty 
charakterystyki ekonomicznej (aktywność zawodowa i bezro-
bocie, źródła utrzymania); migracje zagraniczne i wewnętrzne 
ludności województwa; gospodarstwa domowe i rodziny; zasoby 
budynkowo-mieszkaniowe. Wybrane informacje w porównaniu 
z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczno-analityczna, 
uwagi metodologiczne.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).



75

ŁÓ
D
Ź

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. STAN 
I STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wydania – listopad/grudzień

 form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Informacje o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku oraz wg 
stanu cywilnego prawnego. Ponadto informacje o stanie cywil-
nym faktycznym, w tym o osobach pozostających w związkach 
partnerskich (nieformalnych) oraz o małżeństwach będących w 
separacji. Dane o poziomie wykształcenia osób, źródłach utrzy-
mania oraz wybrane informacje o osobach niepełnosprawnych 
oraz o migracjach ludności, a także dane o obywatelstwie oraz 
przynależności narodowo-etnicznej i wyznaniowej mieszkańców 
województwa. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami 
NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz 
komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wydania – grudzień

 form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Charakterystyka ludności w wieku 15 lat i więcej z punktu widze-
nia sytuacji na rynku pracy w województwie: pracujący, bezrobotni 
i bierni zawodowo oraz podstawowe wskaźniki rynku pracy wg 
cech demograficzno-społecznych osób (płeć, grupy wieku, 
poziom wykształcenia). Dodatkowe przekroje uwzględniają: dla 
pracujących – charakterystykę głównego i dodatkowego miejsca 
pracy, dla bezrobotnych – długość okresu poszukiwania pracy 
i przyczyny bezrobocia; dla biernych zawodowo – przyczyny 
bierności. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 
2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz 
komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
ZAMIESZKANE BUDYNKI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wydania – październik/listopad

 form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Charakterystyka zamieszkanych budynków w zakresie: rodzaju 
i typu budynków (mieszkalne – jednorodzinne, wielomieszkanio-
we; niemieszkalne; zbiorowego zakwaterowania), liczby miesz-
kań oraz ich powierzchni, własności, roku oddania budynku do 
użytkowania oraz wyposażenia w urządzenia takie jak: wodociąg, 
kanalizacja, centralne ogrzewanie oraz gaz z sieci. Wybrane 
informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabe-
laryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wydania – grudzień

 form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Charakterystyka mieszkań w zakresie: liczby mieszkań zamiesz-
kanych w podziale na stale oraz czasowo zamieszkane, własno-
ści, powierzchni użytkowej, liczby pokoi oraz izb, wyposażenia 
w instalacje sanitarno-techniczne takie jak: wodociąg, gaz z sieci, 
a także dostępności łazienki, ustępu spłukiwanego wodą bieżą-
cą oraz sposobu ogrzewania mieszkania. Wybrane informacje 
w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, 
uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).

Powszechny Spis Rolny 2010
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – czerwiec

 obj. 100 str., form. A4
 cena: 20,00 PLN

 cena: 15,00 PLN
 

 
 

Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. 
cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów 
gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych 
użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali 
upraw, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki 
i maszyny rolnicze, zasobów pracy, metod produkcji rolnej, typów 
rolniczych i wielkości ekonomicznej.
Przekroje: formy własności, wybrane informacje wg podregionów 
i powiatów.
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Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2012
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń 2013 r.

 obj. 14 str., form. 21x21 cm
 

ŁÓDŹ W LICZBACH 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

 obj. 54 str., form. B5
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