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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2016
(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 2016 – 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

 
 

STATYSTYKA ŁODZI 2016
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1427-8111
 obj. ok. 360 str., form. A5
 cena: 25.00 zł

 ISSN 1733-8565
 cena: 15.00 zł
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Analizy statystyczne

OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ W WOJEWÓDZTWIE 
ŁÓDZKIM W LATACH 2010–2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – kwiecień

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

 
 

Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne 
pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach, świad-
czeniach oraz kwotach świadczeń w zakresie środowiskowej 
pomocy społecznej oraz świadczeń na rzecz rodziny. Wydatki 
z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych 
na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki 
wsparcia dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki 
opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-te-
rapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną 
pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka). 
Wybrane dane na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem do 
lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg powiatów.

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.



47

ŁÓ
D

Ź

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2015 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 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
(w wersji angielskiej: spis treści, uwagi ogólne, wyjaśnienia 
metodyczne, tablice, wykresy)
wydanie kwartalne
termin wyd. – 75 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 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

 obj. ok. 120 str., form. B5
 cena: 18.00 zł

 
 

Charakterystyka warunków życia ludności województwa 
w oparciu o wskaźniki społeczno-ekonomiczne wyznaczone na 
podstawie danych z zakresu: zasobów ludzkich, rynku pracy, 
aktywności ekonomicznej, infrastruktury gospodarczej, zamoż-
ności mieszkańców, warunków mieszkaniowych, dostępności 
usług społecznych i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg powiatów.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

 
 

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

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 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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RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM  
W LATACH 2011–2015
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad

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

 
 

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształcenia, 
stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy, 
wolne miejsca pracy. Dojazdy do pracy (wg danych NSP 2011).
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.

A JA LUBIĘ ... STATYSTYKĘ
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec

 obj. ok. 80 str., form. A5
 cena: 25.00 zł

 
 

Podstawowe informacje charakteryzujące województwo z zakresu: 
demografii, edukacji, kultury, sportu, ochrony zdrowia, infrastruk-
tury mieszkaniowej, rolnictwa, transportu i handlu, społeczeństwa 
informacyjnego. Wybrane informacje dotyczące Polski i krajów UE.
Przekroje: województwo, powiaty.

Foldery i materiały okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE W LICZBACH 2016
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 
 

ŁÓDŹ W LICZBACH 2016
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 
 




