


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  
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7. Oś Priorytetowa: 
Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

System Informacyjny Statystyki Publicznej – 2 (SISP-2)

Cel projektu:
Strategicznym  celem Projektu System Informacyjny Statysty-
ki Publicznej-2 SISP-2  jest zwiększenie rezultatów budowy 
e-Statystyki w Polsce poprzez uruchomienie platform i syste-
mów umożliwiających świadczenie poprzez Internet dodatko-
wych usług publicznych w zakresie statystyki publicznej dla 
innych instytucji administracji publicznej, przedsiębiorców 
i obywateli, zwiększając wkład statystyki publicznej w roz-
wój społeczeństwa informacyjnego – budowę e-Administracji 
w Polsce.

Zadania:
Modernizacja Systemów TERYT i REGON – w celu zintegro- 
wania z innymi rejestrami administracyjnymi.
Stworzenie bazy wiedzy o systemach informacyjnych admi- 
nistracji – tzw. Repozytorium Standardów Informacyjnych.
Zbudowanie platformy umożliwiającej udostępnianie oraz 
wymianę danych i metadanych statystycznych w formacie 
SDMX.
System Informacji Skierowującej – doradztwo i profesjonalna 
obsługa użytkowników w informatoriach urzędów statystycz- 
nych oraz wyszukiwarka umożliwiająca łatwe dotarcie do za-
sobów informacji w innych instytucjach.
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – których zakres tematyczny od-
powiada na główne potrzeby informacyjne użytkowników da-
nych statystycznych Udostępnione bazy wiedzy zapewniają 
możliwość wizualizacji danych w formie tabel,  wykresów 
i map, a także pobranie tych materiałów oraz ich wykorzysta-
nie w ramach własnych opracowań i analiz. 
Rozbudowa Informatorium Statystycznego GUS – zwięk- 
szenie dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych 
statystyki publicznej.
Udostępnienie Infolinii Statystycznej – zapewnianie zintegro- 
wanego systemu dostępu telefonicznego do usług i zasobów 
statystyki.
Centralna Biblioteka Statystyczna – modernizacja i rozsze- 
rzenie dostępu on-line do zasobów CBS.
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SZANOWNI CZYTELNICY,

Departament  Informacji

TUTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDÓW STATY-
STYCZNYCH 2015 został przygotowany na podstawie planów 
jednostkowych opracowanych przez poszczególne urzędy 
i zaakceptowany przez Prezesa GUS.

Urzędy statystyczne prowadzą odręczną sprzedaż detaliczną 
oraz sprzedaż wysyłkową na zamówienie wydawnictw własnych 
oraz podstawowych wydawnictw GUS.

Na końcu niniejszego opracowania podajemy informacje tele-
adresowe urzędów statystycznych, w których można składać 
pisemnie lub telefonicznie zamówienia na publikacje.

Poszczególne urzędy statystyczne, jako wydawcy, zastrzegają 
sobie prawo do niewielkich zmian w liczbie wydawanych publi-
kacji, formie oraz terminach ich ukazywania się. Jeśli Urząd nie 
wydaje publikacji opartej na podstawie badań statystycznych, 
wówczas gwarantuje dostęp do tych informacji w innej postaci 
(odbitki, wydruki, forma elektroniczna, Internet).

Zachęcamy Państwa do korzystania z wydawnictw urzędów 
statystycznych oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycz-
nego.
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Oznaczenia form wydawniczych:

— publikacja wydana w formie książkowej

— publikacja wydana w formie płyty CD

— publikacja dostępna w Internecie (bezpłatnie)

Spis treści
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0054
obj. ok. 380 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1734-1086
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1250
obj. ok. 300 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1734-1094
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODLASKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7106
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA 
BIAŁEGOSTOKU W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, 
tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1508-0951
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Białe-
gostoku, zagadnienia społeczne.
Przekroje: Białystok.



�

B
IA

ŁYSTO
K

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1732-8934
obj. ok. 60 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, formy własności.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 2083-4632
obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 20.00 zł 

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO 
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1734-8951
obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 20.00 zł

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby, 
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przy-
rody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz 
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony 
środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia 
oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.

Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W BIAŁYMSTOKU 2015
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

obj. ok. 6 str., form. 21x10 cm

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

obj. ok. 4 str., form. A5
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WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 28 str., form. A5

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĘDZIE 
STATYSTYCZNYM W BIAŁYMSTOKU
wydanie co 2–3 lata
termin wyd. – marzec

obj. ok. 6 str., form. 21x10 cm

BIAŁYSTOK I GRODNO W 2013 R.
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie co 4–5 lat
termin wyd. – październik

obj. ok. 32 str., form. 21x14 cm
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0089
obj. ok. 360 str., form. B5
cena: 30.00 zł 

ISSN 1734-0829
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 2015 
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1080
obj. ok. 280 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1734-2732
cena 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

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

ISSN online 2299-5455

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wyna-
grodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-6703
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł 

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.
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POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 R. PODSUMOWANIE 
SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ W OKRESIE 
PROGRAMOWANIA 2007–2013 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

ISSN 2084-6703
obj. ok. 260 str., form. B5
cena: 38.00 zł

cena: 15.00 zł

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą powiatów i gmin w 2013 r. kompatybilne ze wskaź-
nikami dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 i wykorzystywane 
jako wskaźniki oddziaływania i monitorowania. Pomocne również 
przy ocenie właściwego wykorzystania środków finansowych 
pozyskanych z UE. Sytuacja demograficzna, edukacja, rynek 
pracy, finanse publiczne, ochrona środowiska, infrastruktura 
techniczna, gospodarka mieszkaniowa oraz działalność go-
spodarcza. Podsumowanie sytuacji społeczno-gospodarczej 
w gminach w okresie programowania 2007–2013 w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE 
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1734-7386
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
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Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W BYDGOSZCZY 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 2 str., form. A4

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 
W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

ISSN 1896-5725
obj. ok. 32 str., form. 14x21 cm
cena: 5.00 zł

BYDGOSZCZ, TORUŃ, GRUDZIĄDZ, WŁOCŁAWEK 
W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2080-6825
obj. ok. 32 str., form. 14x21 cm
cena: 5.00 zł
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0046
obj. ok. 430 str., form. B5
cena: 27.00 zł 

ISSN 1733-4411
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1269
obj. ok. 330 str., form. B5
cena: 27.00 zł

ISSN 1733-1277
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
POMORSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7068
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju prze-
ważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

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, formy własności.

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W ROKU 
SZKOLNYM 2014/2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 2391-9221
obj. ok. 200 str., form. B5
cena: 27.00 zł

Informacje o wychowaniu przedszkolnym, szkołach podstawo-
wych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych, 
uczniach, kandydatach na studia, studentach, absolwentach, od-
działach, klasach, pomieszczeniach do nauczania, komputerach 
w szkołach, nauczycielach akademickich, nauczaniu języków 
obcych oraz wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, 
a także o studiach doktoranckich i podyplomowych, pomocy 
materialnej dla studentów i doktorantów oraz dane o strukturze 
i poziomie podstawowych kategorii finansowych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, rodzaje 
placówek, typy szkół, grupy kierunków i kierunki studiów, organy 
prowadzące.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2014 R. 
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 1896-3234
obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 20.00 zł

cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2014 R. 
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1899-6442
obj. ok. 170 str., form. B5
cena: 20.00 zł

Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący w gospodarce 
narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wy-
kształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, 
wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.
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GOSPODARKA MORSKA W WOJEWÓDZTWIE 
POMORSKIM W LATACH 2012–2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – grudzień

Działalność portów morskich, żegluga morska i przybrzeżna, 
produkcja statków, gospodarka rybna, szkolnictwo morskie, stan 
środowiska i ochrona wód morskich.
Przekroje: województwo.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2392-0181
obj. ok. 40 str., form. 14x21 cm

SYTUACJA SPOŁECZNA GDAŃSKA, 
SANKT PETERSBURGA I KALININGRADU
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec

obj. ok. 40 str., form. 14x21 cm
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0097
obj. ok. 440 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1733-330X
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-3318
obj. ok. 460 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1733-3326
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7130
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Ludność w wieku 15 lat i więcej z punktu widzenia sytuacji na 
rynku pracy w województwie: pracujący, bezrobotni i bierni 
zawodowo (na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej 
Ludności) oraz podstawowe wskaźniki rynku pracy wg cech 
demograficzno-społecznych i kwalifikacyjno-zawodowych.
Przekroje: województwo, miasta, wieś.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 25.00 zł

Walory przyrodniczo-turystyczne i klimatyczne województwa. 
Struktura, rozmieszczenie bazy noclegowej, miejsca i osoby 
korzystające z bazy noclegowej.
Przekroje: województwo, powiaty.
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WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad

obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 25.00 zł

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy, 
uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związa-
nymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, świadczenia 
z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, 
świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka 
zawodowego na stanowiskach pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje dla podregionów 
i powiatów, sekcje i działy PKD 2007.

Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W KATOWICACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 16 str., form. 10x21 cm

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

obj. ok. 40 str., form. A5

PANORAMA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
ŚLĄSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – sierpień

obj. ok. 80 str., form. 18x21 cm
cena: 15.00 zł
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0100
obj. ok. 440 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1895-2941
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 2015– PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1196
obj. ok. 420 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1895-300X
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7092
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

obj. ok. 240 str., form. A4
cena: 20.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzaju i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 
W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

obj. ok. 130 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia; stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 
W LATACH 2013 I 2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – czerwiec

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.

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE 
ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – listopad

obj. ok. 150 str., form. A4
cena: 20.00 zł

Szkolnictwo na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponad-
gimnazjalnym dzieci i młodzieży oraz dorosłych – dane o szkołach, 
uczniach, studentach, absolwentach, oddziałach, klasach, po-
mieszczeniach do nauczania, komputerach w szkołach, nauczaniu 
języków obcych, nauczycielach, wychowaniu przedszkolnym oraz 
wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin oraz organów prowadzących.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

obj. ok. 35 str., form. A6
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KOBIETY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad

obj. ok. 50 str., form. A5

SYTUACJA OSÓB DO 35 ROKU ŻYCIA 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 
W LATACH 2010–2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 40 str., form. A5



2�

K
R

A
K

Ó
W

Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-002X
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-5914
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1732-6923
obj. ok. 460 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-5922
cena: 15.00 zł

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-4157
obj. ok. 360 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1734-3429
cena: 15.00 zł
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Analizy statystyczne

NOWE PODREGIONY W WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM. PODREGION OŚWIĘCIMSKI 
W LATACH 2009–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2–3 lata
termin wyd. – czerwiec

cena: 15.00 zł

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej podregionu 
m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, 
infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów 
i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego z danego 
obszaru. Wybrane wskaźniki w relacji do województwa i kraju (bądź 
średniej krajowej i wojewódzkiej). Procesy społeczno-gospodarcze 
oraz zmiany im towarzyszące na terenie podregionu w pięcioletnim 
horyzoncie czasowym.
Przekroje: gminy, miasto/wieś; sekcje PKD 2007.

NOWE PODREGIONY W WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM. PODREGION TARNOWSKI 
W LATACH 2009–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2–3 lata
termin wyd. – listopad

cena: 15.00 zł

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej podregionu 
m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, 
infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów 
i wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego z danego 
obszaru. Wybrane wskaźniki w relacji do województwa i kraju (bądź 
średniej krajowej i wojewódzkiej). Procesy społeczno-gospodarcze 
oraz zmiany im towarzyszące na terenie podregionu w pięcioletnim 
horyzoncie czasowym.
Przekroje: gminy, miasto/wieś; sekcje PKD 2007.
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Informacje i opracowania statystyczne

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

ISSN online 2084-8951

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

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7149
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.
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BIULETYN STATYSTYCZNY MIASTA KRAKOWA
(wersja polsko-angielska)
termin wyd. – 60 dni po kwartale

ISSN 1509-1228
obj. ok. 100 str., form. B5
cena: 18.00 zł

Wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk 
takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, dzia-
łalność gospodarcza oraz bezpieczeństwo publiczne. Ważniejsze 
dane i wskaźniki sytuacji gospodarczej w wybranych miastach 
wojewódzkich.
Przekroje: Kraków, wybrane miasta wojewódzkie, sekcje PKD 
2007, sektory własności.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN online 2083-1722

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN online 2391-579X

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.
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TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1899-0401
cena: 15.00 zł

ISSN online 2082-4122

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, osoby korzy-
stające z obiektów noclegowych – turyści krajowi i zagraniczni. 
Wybrane informacje o działalności PTTK i GOPR.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów, gmin.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1734-3410
cena: 15.00 zł

ISSN online 2082-4092

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i mi-
gracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 2083-344X
cena: 15.00 zł

ISSN online 2084-7408

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 
W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 2083-3458
cena: 15.00 zł

ISSN online 2084-7394

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE 
MAŁOPOLSKIM W LATACH 2013 I 2014 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – październik

ISSN 1734-3445
cena: 15.00 zł

ISSN online 2083-3415

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszka-
niach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposa-
żenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. 
Zaległości w opłatach za mieszkania, działania eksmisyjne.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, formy własności.
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Poza seriami

INFORMATOR STATYSTYCZNY 
– MIASTO NOWY SĄCZ 2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN online 2082-4084

Ważniejsze dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację spo-
łeczno-gospodarczą Nowego Sącza ze szczególnym uwzględ-
nieniem zjawisk takich jak: demografia, sytuacja na rynku pracy, 
warunki życia ludności. Wybrane informacje dotyczące pracy 
Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Ważniejsze wskaźniki charak-
teryzujące miasta na prawach powiatu o zbliżonej do Nowego 
Sącza liczbie mieszkańców.
Przekroje: Nowy Sącz, wybrane miasta na prawach powiatu.

INFORMATOR STATYSTYCZNY – MIASTO TARNÓW 2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN online 2082-4076

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą Tarnowa, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, 
aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej, warunków 
mieszkaniowych, dochodów i wydatków budżetu miasta. Waż-
niejsze dane i wskaźniki dotyczące miast na prawach powiatu 
o zbliżonej do Tarnowa liczbie mieszkańców.
Przekroje: Tarnów, wybrane miasta na prawach powiatu, gminy 
powiatu tarnowskiego.

Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W KRAKOWIE 2015
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 4 str., form. A4
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WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2084-8986
obj. ok. 28 str., form. A5
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 0485-3210
obj. ok. 380 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1895-6017
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-0653
obj. ok. 380 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1895-5983
cena: 15.00 zł

Analizy statystyczne

KONKURENCYJNOŚĆ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO W LATACH 2009–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – kwiecień

obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 25.00 zł

cena: 15.00 zł

Analiza i prezentacja poziomu konkurencyjności powiatów woje-
wództwa lubelskiego w latach 2009–2013. Identyfikacja najważ-
niejszych uwarunkowań ich konkurencyjności. Taksonomiczne 
metody porządkowania liniowego. Część metodologiczna, 
analityczna, tabelaryczna oraz graficzna prezentacja wyników 
w postaci bogatego zestawu map i wykresów.
Przekroje: powiaty.
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Informacje i opracowania statystyczne

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

ISSN online 2080-0525

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 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7114
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.
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ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2014 R.
(wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN 1897-5941
cena: 15.00 zł

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzajów 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

ISSN 1895-6009
cena: 15.00 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.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1898-1097
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 20.00 zł

ISSN 1898-1100
cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i mi-
gracje.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś.
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1733-0661
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 20.00 zł

ISSN 1895-5991
cena: 15.00 zł

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni 
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, 
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów 
i powiatów, sektory własności, sekcje PKD 2007.

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – listopad

ISSN 2082-7466
cena: 15.00 zł

Produkcja budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych 
o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg grup i form własności,
rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót. Efekty rzeczowe 
budownictwa, mieszkania w budynkach mieszkalnych i niemiesz-
kalnych. Pozwolenia wydane na budowę nowych budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. Mieszkania, których budowę 
rozpoczęto.
Przekroje: województwo, powiaty, miasta, wieś.

RYNEK NIERUCHOMOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM W LATACH 2010–2014 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad

cena: 15.00 zł

Transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości (liczba, wartość, po-
wierzchnia, cena 1 m2 ) w podziale na rodzaje nieruchomości.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.
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PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W PODREGIONIE 
CHEŁMSKO-ZAMOJSKIM W LATACH 2000–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – wrzesień

cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: podregion, powiaty i gminy, miasta, wieś.

POZNAJEMY NASZ REGION. STATYSTYCZNY PORTRET 
WOLEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik

obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 25.00 zł

cena: 15.00 zł

Najważniejsze informacje dotyczące środowiska, społeczeństwa 
oraz gospodarki w 2013 r. zaprezentowane w przystępny i atrak-
cyjny sposób dla uczniów szkół podstawowych.
Przekroje: województwo.

Porównania międzynarodowe

POTENCJAŁ TURYSTYCZNY W EUROREGIONIE BUG 
W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 200 str., form. B5
cena: 25.00 zł

cena: 15.00 zł

Możliwości wykorzystania walorów przyrodniczych i zasobów 
kulturowych obszaru transgranicznego do rozwoju funkcji tu-
rystycznej.
Przekroje: województwo lubelskie oraz obwody brzeski, wo-
łyński i lwowski, wybrane informacje wg powiatów i rejonów, 
miasta, wieś.
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Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W LUBLINIE 2015
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 2 str., form. A4
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA  
ŁÓDZKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 0239-7366
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-8581
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1072
obj. ok. 360 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-8573
cena: 15.00 zł
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Analizy statystyczne

POWIATY I GMINY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
– SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W OKRESIE
PROGRAMOWANIA 2007–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – kwiecień

obj. ok. 130 str., form. B5
cena: 18.00 zł

Podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą powiatów m.in. z zakresu ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa publicznego, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, 
infrastruktury komunalnej i mieszkań, edukacji i wychowania, 
ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, turystyki i sportu, 
finansów przedsiębiorstw, inwestycji, finansów publicznych oraz 
podmiotów gospodarki. Wskaźniki oceny zbieżne ze wskaźnikami 
oddziaływania i monitorowania Regionalnego Programu Opera-
cyjnego (RPO) województwa łódzkiego.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.



��

ŁÓ
D

ź

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7041
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – 65 dni po kwartale

ISSN 1427-9800
obj. ok. 80 str., form. B5
cena: 12.00 zł

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Łodzi, 
zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji go-
spodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Łódź, wybrane miasta, sekcje i działy PKD 2007.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

obj. ok. 115 str., form. B5
cena: 18.00 zł

Charakterystyka warunków życia ludności w oparciu o wskaźniki 
społeczno-ekonomiczne wyznaczone na podstawie danych z za-
kresu: zasobów ludzkich, rynku pracy, aktywności ekonomicznej, 
infrastruktury gospodarczej, zamożności mieszkańców, warunków 
mieszkaniowych, dostępności usług społecznych i bezpieczeństwa 
publicznego.
Przekroje: województwo, powiaty.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów i 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.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W LATACH 2007–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec

obj. ok. 90 str., form. B5
cena: 18.00 zł

Wyposażenie mieszkań w wodociąg, kanalizacje, gaz. Ludność 
korzystająca w powiatach z wodociągów, kanalizacji i gazu 
z sieci. Urządzenia komunalne (długość sieci wodociągowej, ka-
nalizacyjnej i gazowej). Zużycie wody (w tym w gospodarstwach 
domowych) i odprowadzone ścieki. Eksploatacja wodociągów 
i kanalizacji (zużycie wody wg celów). Struktura własności jedno-
stek obsługujących wodociągi i kanalizację.
Przekroje: województwo, powiaty, miasta, wieś, sektory i formy 
własności.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE W LICZBACH 2015
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ŁÓDź W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0070
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1895-491X
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2015 
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1102
obj. ok. 320 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1895-0329
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

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

ISSN online 2391-4599

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wyna-
grodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7084
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN online 1731-1101

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i mi-
gracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

cena: 10.00 zł

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – lipiec

obj. ok. 65 str., form. B5
cena: 25.00 zł

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca, 
osoby korzystające z obiektów noclegowych– turyści krajowi 
i zagraniczni. Wybrane informacje o osobowym ruchu granicznym 
na przejściach granicznych oraz działalność PTTK.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE 
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2012–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – grudzień

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszka-
niach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposa-
żenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. 
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych. Efekty budowni-
ctwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, formy 
własności.

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA 
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad

Stan i działalność podmiotów funkcjonujących w opiece zdrowot-
nej. Informacje dotyczące personelu medycznego pracującego 
w ochronie zdrowia, zakładów lecznictwa stacjonarnego i ambu-
latoryjnego, aptek, żłobków i domów pomocy społecznej. Pod-
stawowe informacje o placówkach opiekuńczo-wychowawczych 
i rodzinach zastępczych oraz beneficjentach pomocy społecznej. 
Wybrane informacje będą prezentowane w szerszej retrospekcji 
obejmującej lata 2010–2014.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 
W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 24 str., form. 21x10 cm
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OBWÓD KALININGRADZKI I WOJEWÓDZTWO 
WARMIŃSKO-MAZURSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

obj. ok. 40 str., form. 21x10 cm
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 0485-3237
obj. ok. 350 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1732-9949
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1732-9922
obj. ok. 250 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1732-9930
cena: 15.00 zł



��

O
PO

LE

Analizy statystyczne

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne oraz część tabelaryczna)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1509-9016
obj. ok. 150 str. form. B5
cena: 18.00 zł

Charakterystyka pracujących wg płci, statusu zatrudnienia oraz 
elementy ruchu zatrudnionych, struktura zarejestrowanych bez-
robotnych wg cech demograficznych i społeczno-zawodowych, 
stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy 
pracy, aktywność ekonomiczna ludności /BAEL/. Analiza danych 
w porównaniu z rokiem poprzednim, dla wybranych kwestii 
– z ustalonym „rokiem bazowym (2010)”.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
OPOLSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-672X
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje, 
działy PKD 2007.



��

O
PO

LE

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, 
część tabelaryczna)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

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.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

ISSN 1641-9588
obj. ok. 60 str., form. B5
cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

PORTRETY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2081-6332
obj. ok. 200 str., form. B5
cena: 20.00 zł

Podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą powiatów m.in. z zakresu ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa publicznego, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, 
infrastruktury komunalnej i mieszkań, edukacji, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, kultury, turystyki i sportu, finansów przed-
siębiorstw, inwestycji, finansów publicznych oraz podmiotów 
gospodarki narodowej.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.
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Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W OPOLU 2015
wydanie roczne
termin wyd. – luty

obj. ok. 6 str., form. 21x10 cm

OPOLE W LICZBACH W LATACH 2013 i 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 50 str., form. A5
cena: 18.00 zł

AGLOMERACJA OPOLSKA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – kwiecień

obj. ok. 70 str., form. 18x21 cm
cena: 18.00 zł
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0119
obj. ok. 420 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1642-6657
cena: 18.00 zł

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-0572
obj. ok. 560 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1733-0580
cena: 18.00 zł

ROCZNIK STATYSTYCZNY POZNANIA 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

ISSN 1642-8439
obj. ok. 260 str., form. B5
cena: 30.00 zł

ISSN 1642-6649
cena: 18.00 zł
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Analizy statystyczne

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
WIELKOPOLSKIM W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

ISSN 1895-0817
cena: 18.00 zł

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane dane doty-
czące: poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń i świadczeń spo-
łecznych, zasobów mieszkaniowych 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.

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO
(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 wy-
nagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa 
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7122
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

POZNAŃ – BIULETYN STATYSTYCZNY
(w wersji angielskiej: spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, 
tablice, wykresy)
wydanie kwartalne
termin wyd. – 55 dni roboczych po kwartale

ISSN 1428-7153
obj. ok. 100 str., form. B5
cena: 20.00 zł

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy i wy-
nagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, 
handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Poznań, sekcje i działy PKD 2007.
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ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN online 2083-7178

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzę-
dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakte-
rystyka podmiotów wg form prawnych, rodzaju przeważającej 
działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1733-6945
cena: 18.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2084-025X
cena: 18.00 zł

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM 
W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne 
i metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1733-6945
cena: 18.00 zł

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni 
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, 
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2014 
(wkładka promocyjna)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

obj. ok. 4 str., form. A5

POZNAŃ W 2014 R. (wkładka promocyjna)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

obj. ok. 4 str., form. A4

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

obj. ok. 32 str., form. A5
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0062
obj. ok. 414 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1731-9242
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-0041
obj. ok. 344 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-9510
cena: 15.00 zł

Analizy statystyczne

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE NA TLE REGIONÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2009–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – maj

obj. ok. 100 str., form. B5
cena: 20.00 zł

Przemiany w sytuacji społeczno-gospodarczej w okresie 5 lat. 
Porównanie poziomu rozwoju Podkarpacia z innymi wojewódz-
twami. Kontynuacja poprzednich opracowań analitycznych 
poświęconych temu tematowi.
Przekroje: województwo.
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Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7076
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 
W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM W LATACH 2013 I 2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – maj

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

Porównania międzynarodowe

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 
EUROREGIONU KARPACKIEGO W LATACH 2011–2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 30.00 zł

Porównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego regio-
nów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego.
Przekroje: regiony polskie, słowackie, ukraińskie, węgierskie, 
rumuńskie należące do Euroregionu Karpackiego.
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OBSZARY TRANSGRANICZNE POLSKI, SŁOWACJI 
I UKRAINY – CZYNNIKI PROGRESJI I PERYFERYZACJI
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 100 str., form. B5
cena: 25.00 zł

Charakterystyka czynników kształtujących rozwój obszarów 
transgranicznych. Określenie skali oddziaływania położenia 
przygranicznego na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego. 
Ocena znaczenia członkostwa w Unii Europejskiej w dynamizo-
waniu rozwoju obszarów przygranicznych (Polska-Słowacja). 
Analiza oddziaływania miast na obszary wiejskie przygraniczne: 
Polski, Słowacji i Ukrainy.
Przekroje: regiony polskie, słowackie, ukraińskie.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 24 str., form. 10x21 cm

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W RZESZOWIE
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – sierpień

obj. ok. 40 str., form. A5
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0038
obj. ok. 420 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1730-4474
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2015 
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-103X
obj. ok. 320 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-1226
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-705X
obj. ok. 100 str., form. A4
cena:15.00 zł

ISSN 2299-1301
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM, 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN 2299-0550
cena: 15.00 zł

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

ISSN 2084-8218
cena: 15.00 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.

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW 
NIEFINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

ISSN 2300-9152
cena: 15.00 zł

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finan-
sowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstw 
niefinansowych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, 
wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła 
finansowania.
Przekroje: województwo, sekcje i wybrane działy sekcji D wg 
PKD 2007.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2083-2702
obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 20.00 zł

ISSN 2083-2710
cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.
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GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2083-2680
obj. ok. 110 str., form. A4
cena: 20.00 zł

ISSN 2083-2699
cena: 15.00 zł

Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz 
statystyki nauki i techniki: wykorzystania technologii informa-
cyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności 
badawczo-rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przed-
siębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Przekroje: województwo, sektory własności, dziedziny nauk, 
sektory wykonawcze, rodzaje działalności.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

ISSN 2083-2656
cena: 15.00 zł

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty , gminy.
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 2081-9544
obj. ok. 140 str., form. B5
cena: 20.00 zł

ISSN 2083-2745
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów, gmin, sekcje PKD 2007.

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 2083-263X
cena: 15.00 zł

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach 
kolejowych, taborze transportowym, pojazdach samochodowych, 
przewozach ładunków i pasażerów wg rodzajów transportu oraz 
o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach
transportowych.
Przekroje: województwo, sektory własności, rodzaje transportu.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2013 I 2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 140 str., form. B5
cena: 20.00 zł

cena: 15.00 zł

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszka-
niach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposa-
żenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. 
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych. Efekty budowni-
ctwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy (miejskie 
i wiejskie), formy własności.

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH SZKOLNYCH 
2011/2012–2013/2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad

obj. ok. 160 str., form. B5
cena: 20.00 zł

cena: 15.00 zł

Internet

Dane o szkołach, uczniach, absolwentach, oddziałach, klasach 
oraz wychowaniu przedszkolnym. Informacje o szkolnictwie 
wyższym.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, rodzaje szkół i placó-
wek, organy prowadzące.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2012–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – grudzień

ISSN 2080-9301
obj. ok. 140 str., form. B5
cena: 20.00 zł

ISSN 2084-8234
cena: 15.00 zł

Procesy demograficzne, sytuacja na rynku pracy, dochody do 
dyspozycji, spożycie indywidualne, warunki mieszkaniowe oraz 
usługi społeczne.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.

Foldery i materiały okolicznościowe

TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDU 
STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE 2015
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 17 str., form. 21x10 cm

Internet

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1896-2696
obj. ok. 24 str., form. 21x10 cm
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1509-9652
obj. ok. 380 str., form. B5
cena: 28.00 zł

ISSN 1730-265X
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1732-9736
obj. ok. 500 str., form. B5
cena: 28.00 zł

ISSN 1732-9744
cena: 15.00 zł

ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1425-9486
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1896-2289
cena: 15.00 zł
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Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-6886
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.
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PRZEGLĄD STATYSTYCZNY WARSZAWY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, wrzesień, grudzień

ISSN 1233-9164
obj. ok. 90 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Wybrane procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze m.st. 
Warszawy dotyczące m.in. środowiska, ludności, rynku pracy, 
wynagrodzeń, cen, ochrony zdrowia, budownictwa, finansów 
i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje 
i działy PKD 2007.

STATYSTYKA GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO 2010–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

ISSN 2080-377X
cena: 15.00 zł

Wybrane elementy społeczno-ekonomicznego potencjału gmin 
i powiatów województwa mazowieckiego na tle kraju. Dane 
bezwzględne i wskaźniki dotyczące m.in.: środowiska, stanu 
i struktury ludności, wybranych elementów infrastruktury spo-
łecznej i technicznej, podmiotów gospodarki narodowej oraz 
budżetów gmin i powiatów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM, 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

ISSN 1896-2297
cena: 15.00 zł

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice 
m.st. Warszawy, sekcje PKD 2007.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 1643-5818
obj. ok. 190 str., form. A4
cena: 18.00 zł

ISSN 1895-054X
cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, miasta, 
wieś, dzielnice m.st. Warszawy.
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ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA TLE 
KRAJU I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Wybrane zagadnienia dotyczące stanu rolnictwa i wsi mazowie-
ckiej na tle Polski i pozostałych województw.
Przekroje: Polska, województwa, województwo mazowieckie.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 
W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1643-5834
obj. ok. 150 str., form. A4
cena: 18.00 zł

ISSN 1895-0558
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

PORTRET WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2010–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1899-5039
obj. ok. 90 str., form. A4
cena: 20.00 zł

ISSN 1899-5047
cena: 15.00 zł

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej wo-
jewództwa na tle kraju i pozostałych województw w latach 
2010–2014 oraz podstawowe wskaźniki dla wybranych regionów 
Unii Europejskiej.
Przekroje: kraj, województwa, podregiony, wybrane regiony 
Unii Europejskiej.
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PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1732-9728
obj. ok. 330 str., form. A4
cena: 25.00 zł

ISSN 1897-1458
cena: 15.00 zł

Sytuacja społeczno-gospodarcza poszczególnych dzielnic na tle 
m.st. Warszawy, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: środowiska, 
ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, 
kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje 
PKD 2007.
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0127
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 28.00 zł

ISSN 1642-1507
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1732-9671
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 28.00 zł

ISSN 1895-068X
cena: 15.00 zł

Analizy statystyczne

MŁODZIEŻ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2007–2013 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad

obj. ok. 250 str., form. B5
cena: 28.00 zł

Porównawcza analiza w układzie przestrzennym sytuacji osób 
młodych oraz absolwentów na dolnośląskim rynku pracy. Dyspro-
porcje regionalne w natężeniu i strukturze bezrobocia, zatrudnie-
niu i wynagrodzeniach oraz przyjęciach do pracy absolwentów. 
Sytuacja młodzieży w odniesieniu do innych grup wiekowych 
w regionie. Ujęcie czasowe uwzględniające przemiany na rynku 
pracy w okresie programowania 2007–2013.
Przekroje: województwo na tle kraju i województw oraz wybrane 
informacje wg powiatów.
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Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa, handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-7556
obj. ok.100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.



�1

W
R

O
C

ŁAW

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WROCŁAWIA
(w wersji angielskiej: spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie kwartalne
termin wyd. – 60 dni po kwartale

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Wroc-
ławia wzbogacone o zagadnienia społeczne oraz ważniejsze 
wskaźniki sytuacji gospodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Wrocław, wybrane miasta (siedziby wojewody/mar-
szałka).

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, uwagi, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 2080-7260
obj. ok. 270 str., form. A4
cena: 25.00 zł

ISSN 2080-7244
cena: 15.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

ISSN 2084-7564
cena: 15.00 zł

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 
W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 2084-7580
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2012–2014 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, 
tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad

cena: 15.00 zł

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszka-
niach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposa-
żenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności. 
Zaległości w opłatach za lokale mieszkalne, działania eksmisyjne. 
Efekty budownictwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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RYNEK WEWNĘTRZNY W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2012–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – październik

cena: 15.00 zł

Sklepy i stacje paliw wg powierzchni sprzedażowej. Sprzedaż 
detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i nie-
handlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż 
hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych. Magazyny handlowe. 
Stała i sezonowa sieć targowiskowa.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów 
i powiatów.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W WOJEWÓDZTWIE 
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2011–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad

cena: 15.00 zł

Wyposażenie mieszkań w wodociąg, kanalizację, gaz. Ludność 
korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Urządzenia 
komunalne i eksploatacja wodociągów i kanalizacji (zużycie wg 
celów). Zużycie wody (w tym w gospodarstwach domowych) 
i odprowadzone ścieki. Struktura własności jednostek obsługu-
jących wodociągi i kanalizację.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM 
W LATACH 2012–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – wrzesień

cena: 15.00 zł

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca, 
osoby korzystające z obiektów noclegowych, turyści krajowi 
i zagraniczni. Wybrane informacje o działalności PTTK.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Porównania międzynarodowe

CENY W EUROREGIONIE NYSA 2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Porównanie wybranych cen detalicznych towarów i usług 
konsumpcyjnych rejestrowanych w maju w Polsce, Republice 
Czeskiej i Saksonii wg gramatury towarów dostępnych na 
rynku polskim w poszczególnych częściach Euroregionu Nysa. 
Prezentacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
oraz jego siły nabywczej. Publikacja opracowywana we współ-
pracy z Krajowym Urzędem Statystycznym Saksonii w Kamenz 
oraz Czeskim Urzędem Statystycznym Przedstawicielstwem 
Okręgowym w Libercu.
Przekroje: części krajowe Euroregionu.

POWIATY W EUROREGIONIE NYSA 2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

Prezentacja i porównanie powiatów tworzących Euroregion 
Nysa w zakresie: demografii, rynku pracy, gospodarki, kultury 
i ochrony zdrowia. Publikacja opracowywana we współpracy 
z Krajowym Urzędem Statystycznym Saksonii w Kamenz oraz 
Czeskim Urzędem Statystycznym Przedstawicielstwem Okrę-
gowym w Libercu.
Przekroje: powiaty, części krajowe, Euroregion ogółem.

Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
WE WROCŁAWIU 2015
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

obj. ok. 12 str., form. A5
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WROCŁAW W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 36 str., form. A5
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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1640-0135
obj. ok. 360 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-6910
cena: 15.00 zł

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 2015 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 1733-1099
obj. ok. 300 str., form. B5
cena: 25.00 zł

ISSN 1733-6902
cena: 15.00 zł

Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO
(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, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydania roczne
termin wyd. – maj

ISSN 2084-6711
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, 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.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
PKD 2007.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, 
tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

ISSN 1895-1708
obj. ok. 180 str., form. B5
cena: 16.00 zł

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, 
tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ISSN 1898-0376
obj. ok. 240 str., form. B5
cena: 15.00 zł

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształ-
cenia; stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki 
przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

PORTRETY POWIATÓW I GMIN WOJEWÓDZTWA 
LUBUSKIEGO W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

ISSN 2391-6621
obj. ok. 280 str., form. A4
cena: 25.00 zł

Podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarcza 
powiatów i gmin, m.in. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeń-
stwa publicznego, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, infrastruk-
tury komunalnej i mieszkań, edukacji i wychowania, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej, kultury, turystyki i sportu, finansów przedsiębiorstw, 
inwestycji oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH 2012–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – grudzień

ISSN 2391-6613
obj. ok. 260 str., form. B5
cena: 15.00 zł

Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia oraz 
gospodarcze wykorzystanie lasu. Wykorzystanie i ochrona za-
sobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarka wodna i ochrona 
wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność 
służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych. 
Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów, gmin, form własności, sekcji i działów PKD 2007.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE W LICZBACH 2015
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

obj. ok. 36 str., form. A5
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Województwo podlaskie
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel.: 85  749 77 00 do 09, fax 85  749 77 79

Województwo kujawsko-pomorskie
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz
tel.: 52  366 93 90, fax 52  366 93 56

Województwo pomorskie
Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
tel.: 58  768 31 00, fax 58  768 32 70

Województwo śląskie
Urząd Statystyczny w Katowicach

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel.: 32  779 12 00, fax 32  779 13 00, 32  258 51 55 

Województwo świętokrzyskie
Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel.: 41  249 96 00, fax 41  249 96 04

Województwo małopolskie
Urząd Statystyczny w Krakowie

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel.: 12  415 60 11, fax 12  361 01 92

Województwo lubelskie
Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel.: 81  533 20 51, fax 81  533 27 61

Województwo łódzkie
Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź

tel.: 42  683 91 00, 42 683 91 01, fax 42  684 48 46
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Województwo warmińsko-mazurskie
Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn
tel.: 89  524 36 66, fax 89  524 36 67

Województwo opolskie
Urząd Statystyczny w Opolu

ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel.: 77 423 01 10—11,  fax 77 423 01 25

Województwo wielkopolskie
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
tel.: 61 279 82 00, fax 61 279 81 00

Województwo podkarpackie
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel.: 17  853 52 10, 17  853 52 19, fax 17  853 51 57

Województwo zachodniopomorskie
Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
tel.: 91 459 77 00, fax 91 434 05 95

Województwo mazowieckie
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67

Województwo dolnośląskie
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60

Województwo lubuskie
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 68 322 31 12, fax 68 325 36 79
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