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URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 02397366
obj. ok. 400 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego 
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakte-
ryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społecz-
no-gospodarczą i demograficzną województwa.

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE  
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 17331072
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego wojewódz-
twa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniej-
sze dane o województwie, wybrane dane o podregionach  
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach 
powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2018 R .
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

ISSN 20847041
obj. ok. 112 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł

Procesy zachodzące w  gospodarce narodowej na tere-
nie województwa, z  uwzględnieniem zjawisk istotnych 
z  punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obser-
wowane na rynku pracy, w  obszarze zjawisk inflacyjnych, 
wynagrodzeń, w  podstawowych obszarach gospodarki 
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane 
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane katego-
rie 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.

ROZWÓJ MIAST WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
W LATACH 2014–2018
(w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad

obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Dane i wskaźniki opisujące zmiany na obszarach miast 
województwa łódzkiego w zakresie potencjału demogra-
ficznego, społecznego oraz infrastrukturalnego. Wybrane 
wskaźniki prezentujące miasta na tle województwa.
Przekroje: wybrane miasta województwa łódzkiego.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 R .
(w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Charakterystyka warunków życia ludności województwa 
w  oparciu o  wskaźniki społeczno-ekonomiczne wyzna-
czone na podstawie danych z  zakresu: zasobów ludzkich, 
rynku pracy, aktywności ekonomicznej, infrastruktury 
gospodarczej, zamożności mieszkańców, warunków miesz-
kaniowych, dostępności usług społecznych i  bezpieczeń-
stwa publicznego.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podre-
gionów i powiatów.

Informacje statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY  
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecz-
no-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy 
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, 
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje 
i  działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy 
COICOP.



4646

Łódź

Informacje statystyczne

SYTUACJA SPOŁECZNOGOSPODARCZA ŁODZI 2019
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice, 
wykresy)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą 
Łodzi, zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki 
sytuacji gospodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Łódź, wybrane miasta, sekcje i działy PKD 2007.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE  
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 R .
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

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

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 R .
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia 
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny 
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytu-
ację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własno-
ści.
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Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 26 str., form. 220 x 220 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację 
społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał 
statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.

ŁÓDŹ W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 26 str., form. 220 x 220 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację 
społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny wzbo-
gacony zestawem wykresów.

20 LAT WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – czerwiec

obj. ok. 20 str., form. 220 x 220 mm

Dane i wskaźniki prezentujące zmiany w istotnych obsza-
rach życia społeczno-gospodarczego mieszkańców woje-
wództwa łódzkiego oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji 
gospodarczej regionu.


