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SZANOWNI CZYTELNICY,
Główny Urząd Statystyczny przekazuje Państwu kolejny
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY GUS. Zebrano w nim
najistotniejsze informacje o publikacjach Urzędu, które ukażą
się w 2014 roku.
Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, GUS gwarantuje równoprawny, równoczesny, równorzędny dostęp do
wszystkich danych statystycznych. Publikacje wydawane są
w formie książkowej, CD-ROM, zamieszczane w Internecie.
Część z nich dostępna jest jedynie w Internecie na stronach
http://www.stat.gov.pl. Wyniki badań statystycznych, które nie
znalazły się w publikacjach można uzyskać w formie elektronicznej, w formie wydruków, odbitek ksero itp.
Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji statystycznych
przygotowanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Departament Informacji

Główny Urząd Statystyczny, jako wydawca, zastrzega sobie prawo
do niewielkich zmian w „Tytułowym Planie Wydawniczym GUS 2014”
w trakcie jego realizacji.
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
tel. centrala 22 608 30 00
00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208

www.stat.gov.pl
Udostępnianie informacji statystycznych w GUS prowadzi:
DEPARTAMENT INFORMACJI
gmach GUS, blok A, IV p., pokój 401
tel. 22 608 31 12; fax 22 608 38 60
e-mail: dane@stat.gov.pl
Klienci mogą uzyskać informacje statystyczne w formie pisemnej,
telefonicznie oraz bezpośrednio w
CENTRALNYM INFORMATORIUM STATYSTYCZNYM
gmach GUS, blok A, parter
(wejście przy Trasie Łazienkowskiej)
tel. 22 608 31 63, 22 608 31 64,
fax 22 608 38 73
czynne: poniedziałek 8:30–18:00
wtorek—piątek 8:30–15:30
Udzielanie informacji dotyczy m.in.:
 komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS

Informacji bieżących – wyników wstępnych
 publikacji GUS i urzędów statystycznych
 podstawowych klasyfikacji i nomenklatur (informacje ogólne) – CN, PKWiU, PKD
 definicji stosowanych w statystyce publicznej
 Banku Danych Lokalnych (moduł wojewódzki, powiatowy
i gminny)
 bazy danych handlu zagranicznego
 rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON
 rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT
Przyjmowanie zamówień na:
 dodatkowe opracowania, analizy, badania wykonywane na zlecenie
 dane adresowe z rejestru REGON

wykazy identyfikatorów i nazw z rejestru TERYT
(województw, powiatów, gmin, miast,
miejscowości, ulic)
Automatyczna informacja statystyczna:
komunikaty i obwieszczenia Prezesa GUS
 wynagrodzenia w:
tel. 22 608 31 35
- gospodarce narodowej
 - sektorze przedsiębiorstw
 wskaźniki cen towarów
i usług konsumpcyjnych
tel. 22 608 31 36
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RZECZNIK PRASOWY PREZESA GUS
gmach GUS, blok C, IV p., pokój 495, 496
tel. 22 608 30 09, 22 608 34 75
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

•
•
•
•
•

OBSŁUGA PRASOWA
gmach GUS, blok C, IV p., pokój 461, 462, 463
tel. 22 608 31 57, 22 608 34 91, 22 608 38 04
fax 22 608 38 68, 22 608 38 86
e-mail: obslugaprasowa@stat.gov.pl
kwerendy prasowe
bieżąca informacja prasowa
organizowanie konferencji prasowych
organizowanie kontaktów dziennikarzy ze specjalistami GUS
wywiady i briefingi w Pokoju Prasowym (hol, naprzeciwko
wejścia głównego do budynku GUS)

CENTRALNA BIBLIOTEKA STATYSTYCZNA
gmach GUS, blok D, parter, pokój 56
tel. 22 608 33 27, 22 608 31 43 (sekretariat)
fax 22 608 31 88
Informatorium tel. 22 608 34 81, 22 608 33 47
http://statlibr.stat.gov.pl

Czytelnia czynna w dni powszednie
w godz. 8:45–18:45; w sob. w godz. 8:30–15:30

Wypożyczalnia czynna w dni powszednie w godz. 8:45–15:45.
Możliwość zamówienia odbitek kserograficznych i skanokopii na
miejscu, faxem oraz e-mailem (w.zielinski@stat.gov.pl)
Katalogi i Informatorium
czynne w dni powszednie w godz. 8:15–15:45
CENTRALNE ARCHIWUM STATYSTYCZNE
gmach GUS, blok D, parter, pokój 59
tel. 22 608 32 63, 22 608 37 66
e-mail: d.minasz@stat.gov.pl
e-mail: j.berger@stat.gov.pl
Archiwum czynne w dni powszednie
w godz. 8:30–15:30
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Dystrybucją publikacji
GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
zajmuje się
ZAKŁAD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH
al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa
tel. 22 608 31 45, fax 22 608 31 83;
e-mail: ZWSSEK@stat.gov.pl; http://www.stat.gov.pl/zws
Zamówienia (pisemne, faksem lub e-mailem) na prenumeratę
i na sprzedaż detaliczną, hurtową i wysyłkową, w kraju i za granicą przyjmuje Wydział Logistyki Dystrybucji – I p., blok B, pok. 114
tel. 22 608 32 10, 22 608 38 10, fax 22 608 38 67
e-mail: zws-sprzedaz@stat.gov.pl
e-mail: a.marchewka@stat.gov.pl
W zamówieniach należy podać:
• dokładny adres odbiorcy i ewentualnie płatnika
(z kodem pocztowym),
• numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).
Zamówienia, w których dane odbiorcy i płatnika są niepełne lub
nieczytelne – nie będą realizowane.
Stałą sprzedaż wszystkich wydawnictw GUS prowadzi:
• kiosk z wydawnictwami, znajdujący się na parterze
gmachu GUS (Centralne Informatorium Statystyczne), czynny:
poniedziałek–piątek w godz. 8:00–15:00, tel. 22 608 34 27;
Sprzedaż detaliczną
prowadzą również księgarnie na terenie kraju.
Prenumeratę na wszystkie periodyki GUS przyjmują także:
• urzędy statystyczne w poszczególnych województwach;
• KOLPORTER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.,
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce. Szczegółowe informacje pod
numerem infolinii: 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej
http://dp.kolporter.com.pl.
• GARMOND PRESS S.A., ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa,
e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl,
tel. 22 836 69 21 wew. 122, fax 22 836 69 21 wew. 120.
• RUCH S.A. Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na
e-wydania można składać bezpośrednio na stronie internetowej
www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy
kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta „RUCH” pod numerami:
22 693 70 00 lub 801 800 803 – czynne w dni robocze
w godz. 7:00–17:00.

Preferowana i najszybsza dostawa publikacji przy płatności
w formie przedpłaty.
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PUBLIKACJE 2014 R.
Grupy tematyczne

str.

Roczniki statystyczne .............................................. 8
Biuletyny. Czasopisma. Opracowania zbiorcze ..... 13
Ludność. Ruch naturalny. Migracje ....................... 19
Środowisko. Energia ............................................. 22
Praca. Wynagrodzenia .......................................... 27
Warunki życia ........................................................ 32
Infrastruktura komunalna. Mieszkania .................. 34
Edukacja ............................................................... 36
Nauka i technika. Społeczeństwo informacyjne .... 37
Kultura. Turystyka. Sport ....................................... 39
Zdrowie. Opieka społeczna ................................... 41
Gospodarka społeczna ......................................... 44
Ceny. Handel ......................................................... 45
Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe ................. 49
Rolnictwo. Leśnictwo ............................................. 53
Transport i łączność .............................................. 58
Rachunki narodowe .............................................. 60
Finanse ................................................................. 63
Podmioty gospodarcze. Wyniki finansowe ............ 65
Koniunktura ........................................................... 69
Foldery. Informatory .............................................. 70

Oznaczenia form wydawniczych:

— publikacja wydana w formie książkowej
— publikacja wydana w formie płyty CD
— publikacja dostępna w Internecie (bezpłatnie)
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
MAŁY ROCZNIK STATYSTYCZNY POLSKI 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1640-3630
obj. ok. 730 str., form. A5
cena: 25.00 zł (oprawa twarda)
20.00 zł (oprawa miękka)
ISSN 1640-5919
cena: 15.00 zł

14 000/01
14 000/00
14 000/02

Obszerny zestaw informacji o Polsce oraz wybrane dane o krajach
Europy i świata. W bogatej formie graficznej prezentowany jest opis
statystyczny stanu gospodarki oraz poziomu życia ludności.
ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1506-0632
obj. ok. 910 str., form. B5
cena: 35.00 zł (oprawa twarda)
30.00 zł (oprawa miękka)
ISSN 1640-5927
cena: 15.00 zł

14 001/01
14 001/00
14 001/02

Podstawowa zbiorcza publikacja GUS zawierająca bogaty zestaw
danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska
naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną
kraju oraz miejsce Polski w Europie i świecie.
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ISSN 1230-5820
obj. ok. 650 str., form. B5
cena: 28.00 zł

14 002/00

ISSN 1643-2231
cena: 15.00 zł

14 002/02

Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Polski w ujęciu przestrzennym.
Informacje o województwach oraz wybrane dane o powiatach
i podregionach wg nomenklatury NTS umożliwiające porównania
i analizy regionalnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1505-6716
obj. ok. 550 str., form. B5
cena: 28.00 zł

14 003/00

ISSN 1732-4920
cena: 15.00 zł

14 003/02

Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski w
2013 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie
bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka
nowozawartych małżeństw, rozwodów i separacji oraz urodzeń
i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury
ludności. Informacje o migracjach wewnętrznych i zagranicznych
ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na
ocenę zmian demograficznych w Polsce na tle innych krajów.
Ponadto wybrane wyniki Narodowego Spisu Powszechnego
Ludności i Mieszkań 2011.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1231-8957
obj. ok. 530 str., form. B5
cena: 28.00 zł

14 004/00

ISSN 1643-0891
cena: 15.00 zł

14 004/02

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, produkcja
sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja ważniejszych wyrobów,
finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas
pracy i warunki pracy, wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne,
środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi,
bilanse paliwowo-energetyczne, zużycie niektórych paliw i energii
elektrycznej oraz wybranych materiałów w przemyśle, technika
i wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych,
zagrożenie i ochrona środowiska.
Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD,
podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas PKD;
ilość produkcji wyrobów wg PKWiU; wartość produkcji sprzedanej
wyrobów wg działów i grup PKWiU; eksport i import wg sekcji
i działów PKD, eksport i import wyrobów przemysłowych wg
działów PKWiU.
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ISSN 0079-2691
obj. ok. 650 str., form. B5
cena: 30.00 zł

14 005/00

ISSN 1642-4204
cena: 15.00 zł

14 005/02

Handel zagraniczny w 2013 r. na tle danych za lata poprzednie.
Informacje o wielkości eksportu i importu, dynamice, saldzie obrotów w cenach bieżących i cenach stałych oraz wg grup krajów.
Dane dotyczące wartości eksportu i importu wyrażone w PLN,
USD i EUR. Obroty towarowe prezentowane są wg SITC, CN,
BEC oraz PKWiU. Dane o międzynarodowej wymianie usług w
podziale na rodzaje usług i kraje partnerskie.
Przekroje: grupy krajów, kraje.
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 2080-8798
obj. ok. 450 str., form. B5
cena: 25.00 zł

14 008/00

ISSN 2080-8801
cena: 15.00 zł

14 008/02

Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym
rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje
przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie.
Przekroje: województwa, sektory własności, formy organizacyjno-prawne.
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU
ZAGRANICZNEGO 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0079-2667
obj. ok. 414 str., form. B5
cena: 28.00 zł

14 009/00

ISSN 1733-7836
cena: 15.00 zł

14 009/02

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2013 r. w porównaniu z latami poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki
narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej,
pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej
i przybrzeżnej flocie transportowej oraz przewozach dokonanych
przez polskich przewoźników morskich, wypadkach i ratownictwie
morskim, produkcji i remontach statków, rybołówstwie morskim
i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz
o ochronie środowiska morskiego. Podstawowe informacje dot.
gospodarki morskiej w układzie międzynarodowym.
Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy prawne, rodzaje działalności, porty.
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BIULETYN STATYSTYCZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 16 lub 17 dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym
ISSN 0006-4025
14 400/01-12
dane za XII m. 2013 r., miesiące I–XI 2014 r.
obj. ok. 245 str., form. A4
cena: 20.00 zł

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów
miesięcznych, kwartalnych i rocznych z zakresu m.in. rachunków
narodowych, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń
społecznych, cen, podaży pieniądza, finansów publicznych, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów
inwestycyjnych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, transportu,
handlu wewnętrznego i zagranicznego. Miesięczne lub kwartalne dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą
województw oraz państw Unii Europejskiej.
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP, sektory własności, wybrane dane wg województw oraz
dla krajów członkowskich UE.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
DZIENNIK URZĘDOWY GUS
bieżące ogłaszanie zarządzeń, obwieszczeń i komunikatów

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
INFORMACJA O SYTUACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU
(w wersji angielskiej (Internet): wstęp, tablice – wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 16 lub 17 dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym
ISSN 1505-6449
obj. ok. 72 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 300/01-12

Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących
w gospodarce narodowej, obejmująca miesięczne, kwartalne
i roczne informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen, wynagrodzeń, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo,
przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu
zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych. Ponadto – z częstotliwością kwartalną – szacunki PKB,
tendencje obserwowane w demografii oraz informacje dotyczące
wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych, nakładów
inwestycyjnych, usług biznesowych, łączności, giełdy, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Część tabelaryczna obejmuje
wybrane wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju i podstawowe
wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE, OECD i wybranych
krajów rozwijających się.
Przekroje: sekcje, działy i grupy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje SITC, grupy COICOP, wybrane
wyroby wg PKWiU, sektory własności, wybrane dane wg województw.
INFORMACJA O SYTUACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTW
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie
przedstawiane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach
narastających.
Przekroje: województwa.
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Kwartalne informacje o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze
Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat.
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania
przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU,
grupy COICOP.
POLSKA – WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE
(wersja polska i angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – bieżąca aktualizacja danych

Zestaw danych liczbowych oraz wskaźników makroekonomicznych opisujących podstawowe tendencje rozwoju społecznogospodarczego kraju. Prezentuje roczne, kwartalne i miesięczne
szeregi danych (od 2000 r.), z zakresu m.in. demografii, rynku
pracy, warunków życia ludności, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu wewnętrznego i zagranicznego, transportu
i łączności, inwestycji, wyników finansowych przedsiębiorstw
niefinansowych, finansów publicznych oraz rachunków narodowych.
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, grupy COICOP.
MODUŁ „PORÓWNANIA MIĘDZYNARODOWE”
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – bieżąca aktualizacja danych

Zestaw informacji statystycznych, w formie tablic, map i wykresów, dotyczący świata oraz wybranych krajów. Dane prezentowane są w układzie rocznym i krótkookresowym (miesięczne
i kwartalne). Część tabelaryczna obejmuje zestaw tablic pogrupowanych wg tematów, w formacie EXCEL. Jednym z elementów
jest tematyczne opracowanie analityczne poświęcone sytuacji
społeczno-gospodarczej na świecie, w wybranych organizacjach
lub grupach państw (udostępniane w formacie PDF).
Przekroje: wybrane kraje.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
POLAND QUARTERLY STATISTICS
(wersja angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
MIASTA W LICZBACH, 2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, streszczenie analizy, część tabelaryczna)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 2083-6384
obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 25.00 zł

14 903/03

Dane statystyczne charakteryzujące polskie miasta w wielu
dziedzinach, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury społecznej i komunalnej,
edukacji i wychowania, pomocy społecznej, kultury i turystyki.
Możliwie najszersza prezentacja zagadnień priorytetowych dla
prezentowanego okresu.
Przekroje: miasta z wyodrębnieniem miast będących siedzibą
wojewody i (lub) sejmiku województwa oraz grupy miast wg klas
wielkości w przekroju województw.
STATYSTYCZNE VADEMECUM SAMORZĄDOWCA
wydanie roczne
termin wyd. – luty

Komplet aktualnych materiałów informacyjnych o poszczególnych jednostkach terytorialnych odpowiadający, w możliwym
do uzyskania zakresie, zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Portrety terytorium zawierają podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych,
rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa
publicznego i gospodarki przestrzennej oraz pozwalają na porównanie jednostek tego samego szczebla.
Przekroje: województwa, obszary metropolitalne, powiaty,
gminy.
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Zjawiska makroekonomiczne i wybrane zagadnienia społeczne
w Polsce w kontekście procesów zachodzących w gospodarce
światowej, w tym w krajach Unii Europejskiej: sytuacja makroekonomiczna, rynki pracy, sektor finansów publicznych, rynki finansowe. Przebieg procesów w dłuższym horyzoncie czasowym.
Wzrost gospodarczy na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w
Polsce, sytuacja na rynku pracy na świecie, w UE i w Polsce,
finanse publiczne na świecie i w Polsce, sytuacja na globalnych
rynkach finansowych i w Polsce.
STATISTICS IN TRANSITION–NEW SERIES
(wersja angielska)
wydanie 4 razy w roku
termin wyd. – luty, maj, lipiec, październik
ISSN 1234-7655
obj. ok. 180 str., form. B5
cena: 20.00 zł

14 405/01-04

Międzynarodowe czasopismo statystyczne wydawane wspólnie
przez Polskie Towarzystwo Statystyczne oraz GUS. Stanowi
forum wymiany idei i doświadczeń między statystykami i użytkownikami statystyki w skali światowej. Publikuje artykuły dotyczące metod statystycznych i ich zastosowań w badaniu zjawisk
i procesów ekonomicznych i społecznych. Zamieszcza również
artykuły poświęcone szkoleniom statystycznym oraz edukacji
statystycznej, a także informacje o ważniejszych wydarzeniach
typu międzynarodowe konferencje i kongresy.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2013 R.
NA TLE PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W GOSPODARCE
ŚWIATOWEJ
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
(w wersji angielskiej, francuskiej i rosyjskiej – spis treści; w wersji
angielskiej i rosyjskiej – streszczenia artykułów)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 28 dzień danego miesiąca
ISSN 0043-518X
obj. ok. 100 str., form. B5
cena: 12.00 zł

14 404/01-12

Czasopismo poświęcone teorii i praktyce statystycznej. Zawiera
informacje o wynikach i metodach badań statystycznych prowadzonych przez GUS oraz inne instytucje w kraju i za granicą.
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
obj. ok. 80 str., form. ok. 20x25 cm
cena: 15.00 zł

14 945/00

Wydanie jubileuszowe z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej,
zawierające szeroki zestaw informacji o Polsce na tle innych krajów należących do ugrupowania. Teksty analityczne uzupełnione
mapami, wykresami i aneksem tabelarycznym z podstawowymi
wskaźnikami dla 2004 r. oraz ostatniego dostępnego wraz
z rankingiem dla tych lat.
Przekroje: kraje członkowskie Unii Europejskiej.
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ISSN 1734-6118
obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 23.00 zł

14 700/00

Dane o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku we wszystkich
jednostkach terytorialnych i administracyjnych kraju wg stanu
w dniu 30 VI 2014 r. Ogólna informacja o sytuacji demograficznej
w I półroczu 2014 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy
– w podziale na ludność miejską i wiejską.
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU
TERYTORIALNYM W 2014 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1505-5507
obj. ok. 197 str., form. A4
cena: 17.00 zł

14 308/00

ISSN 1734-6266
cena: 15.00 zł

14 308/02

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na
1 stycznia 2014 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta.
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LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU
TERYTORIALNYM (stan w dniu 30 VI 2014 r.)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI ORAZ RUCH NATURALNY
W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2083-3342
obj. ok. 170 str., form. A4
cena: 23.00 zł

14 709/00

Dane o liczbie i strukturze ludności faktycznej i rezydującej
wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach
(w podziale na ludność miejską i wiejską) oraz w powiatach,
miastach i gminach kraju imiennie wg stanu w dniu 31 XII 2013 r.
Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące
ruchu naturalnego i migracji ludności w 2013 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś.
TRWANIE ŻYCIA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1507-1340
obj. ok. 80 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 330/00

ISSN 1898-0236
cena: 15.00 zł

14 330/02

Tablice trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na
miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, województw
i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, miasta, wieś; wg
województw – analiza umieralności.
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obj. ok. 350 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 121/03

Założenia dotyczące przewidywanego przebiegu procesów
demograficznych w zakresie płodności, umieralności i migracji.
Analiza wyników prognozy stanu i struktury populacji w podziale terytorialnym (Polska–miasto/wieś, województwa). Aneks
tabelaryczny.
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LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
PROGNOZA LUDNOŚCI NA LATA 2014–2070
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3–5 lat
termin wyd. – listopad

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
OCHRONA ŚRODOWISKA 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 0867-3217
obj. ok. 570 str., form. A4
cena: 28.00 zł

14 380/00

cena: 15.00 zł

14 380/02

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych,
funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2013 r. na tle lat poprzednich. Dane
dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów
środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu,
działalności na rzecz ochrony i kontroli środowiska, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, w tym nakładów inwestycyjnych i efektów rzeczowych oraz kosztów bieżących.
Przekroje: regiony (wybrane dane), województwa, podregiony,
powiaty, tereny o dużej skali występowania zagrożeń, regiony
hydrograficzne, regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki
organizacyjne leśnictwa, obiekty i obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, uzdrowiska. Gospodarka
wodno-ściekowa, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, odpady,
nakłady inwestycyjne i koszty bieżące ochrony środowiska wg
sekcji, działów, grup, klas (w szczególnych przypadkach) PKD
2007, porównania międzynarodowe.
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ISSN 1898-147X
obj. ok. 160 str., form. B5
cena: 15.00 zł

14 362/00

ISSN 1897-8363
cena: 15.00 zł

14 362/02

Powierzchnia, warunki naturalne, zagrożenia i ochrona środowiska, stan i struktura ludności oraz ruch naturalny i migracje, rynek
pracy, infrastruktura komunalna, mieszkania, edukacja, kultura
i turystyka na terenie Zielonych Płuc Polski. Informacje charakteryzujące ekoregion prezentowane na tle danych krajowych.
Przekroje: Polska, Zielone Płuca Polski, województwa, wybrane
dane wg powiatów i gmin.
ZUŻYCIE ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
W 2012 R.
(wersja polska i angielska – Internet; w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści – książka, CD-ROM)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – marzec
ISSN 2084-8137
obj. ok. 140 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 506/00

ISSN 2084-8293
cena: 15.00 zł

14 506/02

Charakterystyka gospodarstwa domowego (liczba osób, powierzchnia mieszkania, wiek i charakterystyka budynku), wyposażenie w urządzenia zużywające paliwa i energię, sposób
ogrzewania mieszkania i przygotowania ciepłej wody, prywatne
środki transportu, zużycie nośników energii oraz wydatki na
paliwa i energię.
Przekroje: ogółem kraj.

23

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
ZIELONE PŁUCA POLSKI W 2012 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – lipiec

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII
W LATACH 2002–2012
(wersja polska i angielska – Internet; w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści – książka, CD-ROM)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1732-4939
obj. ok. 60 str., form. A4
cena: 10.00 zł

14 115/00

ISSN 1896-2491
cena: 15.00 zł

14 115/02

Globalne i sektorowe wskaźniki efektywności energetycznej (70),
ich analiza, wyjaśnienia metodologiczne, definicje pojęć. Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny trendów w obszarze efektywności energetycznej w skali makro, jak i w poszczególnych
obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków
działań i programów w zakresie efektywności energetycznej.
Przekroje: wybrane rodzaje działalności.
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2013 R.
(wersja polska i angielska – Internet; w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści – książka, CD-ROM)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1898-4347
obj. ok. 90 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 387/00

ISSN 1898-4355
cena: 15.00 zł

14 387/02

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł odnawialnych w 2013 r.
i w latach poprzednich. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze
źródeł odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska
na tle innych krajów UE, wybrane dane za lata 2008–2012.
Przekroje: ogółem kraj.
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ISSN 1506-7947
obj. ok. 290 str., form. A4
cena: 18.00 zł

14 307/00

ISSN 1896-7809
cena: 15.00 zł

14 307/02

Syntetyczny bilans energii, bilanse przemian energii oraz bilanse poszczególnych nośników. Zużycie bezpośrednie energii
w gospodarstwach domowych i u pozostałych odbiorców. Zużycie energii na wybrane wyroby i kierunki użytkowania. Ceny
zakupu wybranych nośników energii. Informacje publikowane
w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ) w cenach zbytu wg wybranych nośników energii. Bilanse energii
(podstawowy i zagregowany) wg metodologii Eurostatu.
Przekroje: bilanse energii wg wybranych sekcji, działów i grup
PKD.
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ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2012 I 2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

Prezentacja danych dotyczących zużycia wybranych paliw
i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu
ciekłego, lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego,
ciepła i energii elektrycznej.
Przekroje: województwa – dla wybranych grupowań PKD.
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ISSN 1425-7890
obj. ok. 150 str., form. A4
cena: 19.00 zł

14 338/01-04

ISSN 1895-4200
cena: 15.00 zł

14 338/51-54

Poziom aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. Pracujący wg cech zawodowych, statusu
zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas
trwania bezrobocia, metody poszukiwania pracy, przeszłość
zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku
pracy. Przyczyny bierności zawodowej.
Przekroje: regiony, województwa, miasta, wieś, płeć, wiek,
wykształcenie, sekcje PKD 2007, sektory własności, grupy
zawodów.
BEZROBOCIE REJESTROWANE
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1897-3671
obj. ok. 130 str., form. A4
cena: 16.00 zł

14 341/01-04

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu
pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy oraz stażu
pracy. Wybrane kategorie bezrobotnych w szczególnej sytuacji
na rynku pracy. Dane dotyczące płynności bezrobocia: napływ,
odpływ wg różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla
Polski jak również dla Unii Europejskiej.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje
PKD 2007, sektory własności.

27

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – styczeń, kwiecień, lipiec, październik

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
EMERYTURY I RENTY W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 2082-7164
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 398/00

Prezentacja zmian dotyczących liczby świadczeniobiorców,
kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia
brutto wg rodzaju (emerytury, renty z tytułu niezdolności do
pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz
relacji do przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń – w obrębie
pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja
danych ZUS, MON, MSW oraz MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane z KRUS). Porównanie
wysokości przeciętnej emerytury i dochodu rozporządzalnego
emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym
i minimum egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych
emerytów i rencistów.
Przekroje: regiony, województwa, wybrane dane wg wieku i płci.
OSOBY POWYŻEJ 50. ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY
W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – maj
ISSN 2082-078X
cena: 15.00 zł

14 399/02

Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione,
niepełnozatrudnione oraz bezrobotne wg cech demograficznoekonomicznych.
Przekroje: wybrane informacje wg krajów UE, kraj, regiony,
województwa, sekcje PKD 2007, osoby wg miejsca zamieszkania, płci, wieku, poziomu wykształcenia, zawodów, stażu pracy
i statusu zatrudnienia.
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ISSN 1642-4425
obj. ok. 66 str., form. A4
cena: 17.00 zł

14 345/00

ISSN 1897-9106
cena: 15.00 zł

14 345/02

Liczba pracujących osób oraz liczba i struktura wolnych miejsc
pracy, w tym nowo utworzonych. Informacje o zlikwidowanych
miejscach pracy.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, sektory własności,
wielkość przedsiębiorstw, zawody.
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-7904
obj. ok. 120 str., form. B5
cena: 22.00 zł

14 339/03

Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł
rekrutacji i przyczyn zwolnień.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta,
wieś, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, status zatrudnienia, płeć.
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PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
POPYT NA PRACĘ W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
WARUNKI PRACY W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1506-6789
obj. ok. 222 str., form. A4
cena: 18.00 zł

14 342/00

Zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy,
uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi związanymi 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: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, sektory oraz formy własności.
WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE
ZWIĄZANE Z PRACĄ
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – marzec
obj. ok. 160 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 394/00

Skala wypadków przy pracy, rodzaj obrażeń oraz długość przerwy w pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy oraz skali
odczuwalnych problemów zdrowotnych związanych z pracą,
rodzaje chorób i ich wpływ na codzienną aktywność zawodową
lub/i pozazawodową w okresie ostatnich 12 miesięcy przed
tygodniem, w którym przeprowadzono badanie. Czynniki, które
mają lub mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie lub
zdrowie fizyczne osób obecnie pracujących.
Przekroje: regiony, wybrane dane wg województw, sekcje PKD
2007, sektory własności, grupy wykonywanych zawodów, płeć,
wiek, poziom wykształcenia, status zatrudnienia.
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ISSN 1506-7920
obj. ok. 150 str., form. B5
cena: 16.00 zł

14 343/00

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej.
Informacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy. Dane o wypadkach przy
pracy w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie dotyczące
tylko tych wypadków, w wyniku których poszkodowani otrzymali
w danym roku jednorazowe odszkodowanie z KRUS z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dane o wypadkach
przy pracy osób prowadzących działalność gospodarczą i osób
z nimi współpracujących, którym w danym roku zostało wypłacone
przez ZUS jednorazowe odszkodowanie wypadkowe.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje
i wybrane działy PKD 2007, sektory własności, wybrane grupy
zawodów, płeć, wiek.
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE
NARODOWEJ
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1509-8443
obj. ok. 70 str., form. A4
cena: 13.00 zł

14 340/01-04

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czas przepracowany. Zezwolenia na pracę cudzoziemców
w Polsce.
Przekroje: regiony, województwa, sekcje i działy PKD 2007,
sektory własności, formy finansowania.
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PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
WYPADKI PRZY PRACY W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

WARUNKI ŻYCIA

Indeks
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 0208-9793
obj. ok. 275 str., form. A4
cena: 18.00 zł

14 331/00

ISSN 1896-4567
cena: 15.00 zł

14 331/02

Cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym, poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia
niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę, na
jednostkę ekwiwalentną, na osobę w gospodarstwie domowym,
w którym dany dochód/wydatek/spożycie zanotowano, wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego
użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena sytuacji
materialnej. Aneks zawierający: notatkę analityczną, bezwzględne i względne błędy szacunków, tablice przeglądowe od 2000 r.
oraz wskaźniki Giniego i rozkład dochodów.
Przekroje: województwa, regiony, grupy społeczno-ekonomiczne, wielkość gospodarstwa domowego, grupy kwintylowe,
typ biologiczny gospodarstwa domowego, niepełnosprawność
osób, klasa miejscowości zamieszkania, wykształcenie osoby
odniesienia.
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ISSN 1898-9322
obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 391/00

ISSN 1898-9330
cena: 15.00 zł

14 391/02

Dochody, edukacja, zdrowie (w tym samoocena stanu zdrowia),
warunki mieszkaniowe, wyposażenie gospodarstw domowych
w dobra trwałego użytkowania, opinie respondentów dotyczące
różnych materialnych i niematerialnych aspektów warunków
życia. Wybrane wskaźniki spójności społecznej. Metodologia
i organizacja badania.
Przekroje: miasto, wieś, stopień urbanizacji, regiony, cechy
społeczno-demograficzne respondentów, Polska na tle Unii
Europejskiej.
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WARUNKI ŻYCIA

Indeks
DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI
(raport z badania EU-SILC 2013)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA

Indeks
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Informacje o urządzeniach i usługach komunalnych w zakresie
gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji
energii elektrycznej i gazu sieciowego oraz zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wg lokalizacji urządzeń lub
miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba ludności korzystająca
z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na
1 mieszkańca wody, gazu, energii elektrycznej.
Przekroje: regiony, województwa, miasta, wieś.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Stan zasobów mieszkaniowych i warunki mieszkaniowe – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne. Procesy
prywatyzacji, zaległości w opłatach za mieszkanie, spłaty kredytów mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych, działania
eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych wg
form własności, tj.: gmin, spółdzielni mieszkaniowych, Skarbu
Państwa, zakładów pracy, towarzystw budownictwa społecznego
i wspólnot mieszkaniowych. Grunty gminne pod budownictwo
mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2013 r.
przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta,
wieś.
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Informacje o liczbie i wartości dokonanych transakcji kupna/
sprzedaży nieruchomości, a także powierzchni sprzedanych
nieruchomości w zakresie lokali mieszkalnych i niemieszkalnych,
nieruchomości budynkowych oraz nieruchomości gruntowych.
Dane dotyczące średnich cen transakcyjnych nieruchomości.
Przekroje: kraj, województwa z wyodrębnieniem obszarów
miejskich, obszarów wiejskich oraz miast na prawach powiatu,
forma obrotu.

35

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA

Indeks
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

EDUKACJA

Indeks
OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 1506-056X
obj. ok. 250 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 335/03

Informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach
podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profilowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach
specjalnych. Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach
szkolnych oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza częścią tabelaryczną
uwagi metodologiczne i synteza wyników badania.
Przekroje: województwa, miasta, wieś; rodzaje placówek, organy
prowadzące.
SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-2163
obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 334/03

Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2013/2014 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. W części I – dane o szkołach, studentach i absolwentach
wg typów szkół, grup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach doktoranckich i podyplomowych,
nadanych stopniach i tytułach naukowych; w części II – dane
o strukturze i poziomie podstawowych kategorii finansowych:
przychody, koszty i wynik finansowy szkół wyższych, fundusze
szkół wyższych i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i koszty
remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na
szkolnictwo wyższe w wybranych krajach europejskich i wydatkach publicznych w Polsce.
Przekroje: województwa, sektory własności, cz. I – wg typów
szkół i grup kierunków studiów oraz form kształcenia, cz. II – wg
typów szkół.
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ISSN 2083-2672
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 373/03

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu,
stosowanych w ramach programu Community Innovation Survey
2010 (CIS 2010). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych w latach
2011–2013. Dane dotyczące m.in. nakładów na działalność
innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji, celów działalności
innowacyjnej oraz współpracy z innymi jednostkami w zakresie
tej działalności, a także przeszkód utrudniających wprowadzenie
innowacji. Prezentacja metodologii.
Przekroje: województwa, rodzaje działalności (sekcje i działy
PKD 2007), klasy wielkości przedsiębiorstw, sektory własności.
NAUKA I TECHNIKA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1507-1294
obj. ok. 170 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 314/03

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej
przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony
własności przemysłowej, biotechnologii oraz zasobów ludzkich
dla nauki i techniki.
Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk,
sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD
2007).
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NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Indeks
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
W LATACH 2011–2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Indeks
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. WYNIKI
BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2010–2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1898-7583
obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 390/00

ISSN 1899-6302
cena: 15.00 zł

14 390/02

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez
członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat. Porównanie
wyników badania na tle krajów UE.
Przekroje: sekcje PKD 2007 i klasy wielkości przedsiębiorstw;
gospodarstwa domowe wg składu osobowego, dochodu miesięcznego netto, lokalizacji; osoby wg miejsca zamieszkania,
płci, wieku i poziomu wykształcenia.
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ISSN 1506-4360
obj. ok. 150 str., form. A4
cena: 30.00 zł

14 333/03

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych
i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i pedagogicznych, galerii
sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane
o organizacji masowych imprez artystyczno-rozrywkowych. Dane
o produkcji wydawniczej i filmowej oraz abonentach radiowych
i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz
wydatkach na kulturę poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych,
szkolnych kołach artystycznych, uczestnikach artystycznych
zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci
i młodzieży. Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym.
Przekroje: województwa, miasta-wieś; wybrane informacje wg:
regionów, podregionów, powiatów, sektorów własności.
TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, streszczenie)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 250 str., form. A4
cena: 24.00 zł

14 370/00

Uczestnictwo w turystyce w okresie od 1 X 2012 r. do 30 IX 2013 r.
oraz wydatki gospodarstw domowych na turystykę i wypoczynek.
Preferowane sposoby wypoczynku przez członków gospodarstw
domowych, zrealizowane podróże poza miejsce zamieszkania
wg rodzaju podróży, celów, organizatorów, środków transportu,
głównego miejsca pobytu, miejsca noclegów i poniesionych
wydatków.
Przekroje: grupy społeczno-ekonomiczne, miejscowości zamieszkania wg klasy wielkości, grupy kwintylowe.
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KULTURA. TURYSTYKA. SPORT

Indeks
KULTURA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

KULTURA. TURYSTYKA. SPORT

Indeks
TURYSTYKA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1425-8846
obj. ok. 220 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 332/00

Turystyka krajowa – rozmieszczenie i wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego
w Polsce – wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie
i wykorzystanie bazy noclegowej. Porównania międzynarodowe
na podstawie danych Eurostat. Wyposażenie obiektów posiadających 10 i więcej miejsc noclegowych w udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych ruchowo, w zaplecze konferencyjne
oraz urządzenia sportowo-rekreacyjne. Ruch graniczny – ruch
osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje
o ruchu granicznym środków transportu. Wybrane informacje
dotyczące działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Przekroje: dla bazy noclegowej – województwa, podregiony,
rodzaje obiektów; dla ruchu granicznego – przejścia graniczne,
obywatelstwo osób z państw trzecich (tj. spoza UE) przekraczających granice; działalność PTTK – kraj; szlaki turystyczne
wg województw.
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ISSN 2084-0470
obj. ok. 240 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 259/03

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski oraz badań
dotyczących infrastruktury i funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, prowadzonych w ramach Polskiej Statystyki Publicznej.
W przypadku kondycji zdrowotnej ludności – informacje m.in.
o zachorowalności na wybrane choroby (np. zakaźne, nowotwory
złośliwe, choroby i zaburzenia psychiczne), o przyczynach hospitalizacji szpitalnej. W przypadku infrastruktury opieki zdrowotnej
– informacje m.in. o stanie i działalności przedsiębiorstw prowadzących działalność leczniczą i o praktykach lekarskich, o kadrze
medycznej, w tym o osobach posiadających prawo wykonywania
zawodu i pracujących bezpośrednio z pacjentem, o podmiotach
prowadzących działalność leczniczą w zakresie stacjonarnej
i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, o aptekach, pomocy doraźnej
i ratownictwie medycznym, a także o służbie medycyny pracy.
Podstawowe cechy charakteryzujące te placówki, np. rodzaje
podmiotów, liczba łóżek, miejsc, karetek, liczba porad, osób
leczonych, długości pobytu na oddziałach szpitalnych. Ponadto
wybrane dane o wydatkach publicznych na ochronę zdrowia
w 2013 r. i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia za 2012 rok.
Poza częścią tabelaryczną: synteza wyników badań, uwagi
metodologiczne, objaśnienia pojęć stosowanych w opracowaniu,
graficzna prezentacja opisywanych zjawisk.
Przekroje: województwa, powiaty, płeć, grupy wiekowe pacjentów, rodzaje podmiotów, rodzaje świadczeń.
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ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
OCHRONA ZDROWIA W GOSPODARSTWACH
DOMOWYCH W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3–5 lat
termin wyd.– październik
obj. ok. 110 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 358/00

Wyniki cyklicznego dobrowolnego ankietowego badania reprezentacyjnego realizowanego na próbie gospodarstw domowych
objętych badaniami budżetów gospodarstw domowych wraz
z uwagami metodologicznymi i szerokim komentarzem analitycznym. Informacje m.in. o samoocenie stanu zdrowia i stopniu niepełnosprawności członków gospodarstw domowych, o zakresie
i strukturze korzystania z usług medycznych, o ubezpieczeniach
zdrowotnych, w tym prywatnych, o subiektywnej ocenie usług
opieki zdrowotnej, postawach wobec transplantacji oraz o poziomie i strukturze wydatków na opiekę zdrowotną ponoszonych
bezpośrednio przez gospodarstwa domowe.
Przekroje: cechy społeczno-demograficzne, klasy miejscowości
zamieszkania badanego oraz dochodowe grupy kwintylowe
gospodarstwa domowego.
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ISSN 2300-7974
obj. ok. 230 str., form. A4
cena: 18.00 zł

14 395/00

Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia
dziennego, instytucjonalną pieczę zastępczą (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinną
pieczę zastępczą (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).
Podstawowe dane na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem
do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych. Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne pomocy społecznej.
Wybrane dane o beneficjentach, świadczeniach oraz kwotach
świadczeń w zakresie środowiskowej pomocy społecznej (pomoc
pieniężna i niepieniężna) oraz świadczeń na rzecz rodziny. Wydatki z budżetu państwa i budżetów samorządów terytorialnych
na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej.
Przekroje: województwa, podregiony i powiaty, dla informacji
o beneficjentach pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych
oraz wydatkach – dane wg województw.
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ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

GOSPODARKA SPOŁECZNA

Indeks
KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2012 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad
obj. ok. 400 str., form. B5
cena: 25.00 zł

14 132/00

Stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie w kapitale
ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy
elementarnej każdego obszaru wpływającego na rozwój kapitału
ludzkiego. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników
dotyczących takich obszarów jak: demografia, zdrowie, edukacja,
rynek pracy, kultura, nauka, technologia i innowacje oraz ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju kapitału ludzkiego,
bezpośrednio wpływających na jakość kapitału ludzkiego.
Przekroje: województwa, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
TRZECI SEKTOR W POLSCE. STOWARZYSZENIA,
FUNDACJE, SPOŁECZNE PODMIOTY WYZNANIOWE,
SAMORZĄD ZAWODOWY I GOSPODARCZY ORAZ
ORGANIZACJE PRACODAWCÓW W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie,
tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 200 str., form. B5
cena: 30.00 zł

14 396/03

Dane charakteryzujące fundacje, stowarzyszenia, podobne
organizacje społeczne, społeczne podmioty wyznaniowe,
organizacje pracodawców oraz samorządu gospodarczego
i zawodowego dotyczące ich potencjału ekonomicznego i społecznego, w szczególności: dziedziny, zasięgu i formy statutowej
działalności; liczby beneficjentów; współpracy z administracją
publiczną; prowadzenia działalności gospodarczej; liczby pracujących; liczby członków; liczby osób świadczących pracę
społeczną w ramach jednostki; kosztów i przychodów; środków
trwałych i nakładów inwestycyjnych.
Przekroje: regiony, formy prawne.
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ISSN 1505-6198
14 304/01-04
dane za XII 2013 r.; za III, VI, IX 2014 r.
obj. ok. 63 str., form. A4
cena: 12.00 zł
dane za kolejne m-ce
Wskaźniki cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków
i obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych
i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlanomontażowych. Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka
obiektów-reprezentantów, a w miesiącach kończących półrocze
i rok – komentarz analityczny.
Przekroje: obiekty budowlane wg PKOB, roboty budowlanomontażowe wg: KNNR – w zakresie budynków i wybranych
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, SST w zakresie obiektów
drogowych i mostowych.
CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 29. dzień kalendarzowy po miesiącu sprawozdawczym

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach
gospodarki narodowej. Prezentowane wyniki przedstawione
jako szeregi danych (wskaźniki cen, poziomy cen) w tablicach
w formacie Excel, stanowiących bazy danych dla danego obszaru
tematycznego (rolnictwo, przemysł, budownictwo, usługi, rynek
detaliczny, eksport, import). Zaopatrywanie w dane w systemie
ciągłym, w okresach miesięcznych, kwartalnych, narastających
i rocznych. Dane z badań statystycznych GUS oraz innych
instytucji, będących uczestnikami zintegrowanego systemu
statystyki publicznej.
Przekroje: wybrane dane wg województw, sekcje, działy, grupy
i klasy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs,
działy, grupy i pozycje PKWiU, grupy COICOP, grupy towarów
i usług niekonsumpcyjnych, sekcje SITC, grupy gospodarstw
domowych, wybrane wskaźniki cen wg państw członkowskich
UE (baza Eurostatu), podstawowe dane z rynku finansowego,
inflacja bazowa.
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CENY. HANDEL

Indeks
CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie miesięczne
termin wyd. – do 53. dnia po miesiącu sprawozdawczym

CENY. HANDEL

Indeks
CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1505-6783
obj. ok. 600 str., form. B5
cena: 30.00 zł

14 302/00

Dynamika oraz poziomy cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Szczegółowe dane dotyczące poziomów
i wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP)
oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we współpracy
z bankami i innymi instytucjami. W części opisowej uwagi ogólne
i zasady metodyczne.
Przekroje: wybrane dane wg województw, sekcje, działy, grupy
i klasy PKD, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje,
podsekcje, grupy i pozycje PKWiU, KNNR, klasy PKOB, grupy
COICOP, sekcje i działy SITC, sekcje i działy CN, główne kategorie ekonomiczne BEC, grupy bonitacyjne gruntów ornych,
grupy gospodarstw domowych, wybrane dane wg krajów członkowskich UE.
RYNEK WEWNĘTRZNY W 2013 R.
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

Działalność wybranych rodzajów usług, działalność handlowa
i sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa
handlowe i niehandlowe. Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa. Sieć sklepów detalicznych wg form
organizacyjnych, powierzchni sprzedażowej. Stała i sezonowa
sieć targowiskowa. Dostawy wybranych towarów konsumpcyjnych na zaopatrzenie kraju. Zapasy wybranych towarów
u producenta. Podstawowe wskaźniki finansowe przedsiębiorstw
handlowych.
Przekroje: województwa, specjalizacje branżowe i formy organizacyjne sklepów.
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ISSN 1425-3526
dane za I–XII 2013 r.,
obj. ok. 250 str., form. A4
cena: 19.00 zł

14 313/04

dane za I–III, I–VI, I–IX 2014 r.
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN, SITC i PKWiU
w układzie grup krajów. Struktura eksportu i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Przekroje: grupy krajów, kraje, sekcje CN, SITC, PKWiU
i BEC.
OBROTY TOWAROWE HANDLU ZAGRANICZNEGO
W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

Obroty towarowe wg nomenklatury CN w układzie wg ważniejszych krajów, z uwzględnieniem ilości, wartości eksportu i importu
w PLN, USD i EUR (ponad 400 pozycji towarowych).
Przekroje: wybrane kraje.
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CENY. HANDEL

Indeks
HANDEL ZAGRANICZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – czerwiec, sierpień, wrzesień, grudzień

CENY. HANDEL

Indeks
RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW
I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII
EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
obj. ok. 200 str., form. B5
cena: 20.00 zł

14 260/00

Wartość i struktura wydatków poniesionych przez cudzoziemców
w Polsce i Polaków za granicą przekraczających zewnętrzną
granicę lądową Unii Europejskiej na terenie Polski, z uwzględnieniem małego ruchu granicznego. Charakterystyka ruchu
granicznego, jego natężenia i struktury. Odległość od granicy
miejsca zamieszkania oraz miejsca dokonania zakupów, cel
pobytu za granicą, częstotliwość przekraczania granicy.
Przekroje: dane wg odcinków granic (granica polsko-białoruska,
polsko-rosyjska i polsko-ukraińska); wybrane dane wg województw, przejść granicznych.
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ISSN 1506-8048
obj. ok. 200 str., form. A4
cena: 16.00 zł

14 348/00

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce
narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób
wg działów, grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc
wykonywania robót (województw); sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa
budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób,
indeksy cen produkcji budowlano-montażowej. Efekty rzeczowe
budownictwa (budynki mieszkalne oddane do użytkowania: liczba mieszkań, izb, powierzchnia użytkowa mieszkań, kubatura,
rodzaj budynku, forma budownictwa, technologia wznoszenia,
przeciętny czas trwania budowy; budynki o innym przeznaczeniu
niż mieszkalne oddane do użytkowania – liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa), mieszkania w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych (liczba, powierzchnia użytkowa, liczba izb,
formy budownictwa), liczba obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Wydane pozwolenia i zezwolenia na budowę nowych budynków
mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej
i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony.
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PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
BUDOWNICTWO – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
BUDOWNICTWO W STREFACH PODMIEJSKICH MIAST
WOJEWÓDZKICH W LATACH 2004–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 250 str., form. B5
cena: 20.00 zł

14 514/00

cena: 15.00 zł

14 514/02

Analiza rozwoju budownictwa w strefach podmiejskich polskich
miast wojewódzkich na tle sytuacji demograficznej i społeczno-ekonomicznej poszczególnych ośrodków miejskich, ze
szczególnym uwzględnieniem wzrostu natężenia budownictwa
mieszkaniowego związanego z postępującą suburbanizacją.
Część opisowa, analityczna i tabelaryczna.
Przekroje: miasta wojewódzkie, powiaty, gminy.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Mieszkania oddane do użytkowania wg form budownictwa (spółdzielcze, zakładowe, komunalne, indywidualne, przeznaczone na
sprzedaż lub wynajem, społeczne czynszowe), przeciętny czas
trwania budowy budynków mieszkalnych, kubatura budynków
mieszkalnych oddanych do użytkowania, metody wznoszenia
budynków, budynki wg liczby kondygnacji. Liczba wydanych
pozwoleń na budowę mieszkań i nowych budynków mieszkalnych, liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, mieszkania
w budowie, pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych i innych obiektów budowlanych.
Przekroje: województwa.
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ISSN 1506-6886
obj. ok. 110 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 306/00

ISSN 1896-7795
cena: 15.00 zł

14 306/02

Bilanse wybranych materiałów, zużycie i zapasy wybranych
materiałów, wskaźniki udziału importu i eksportu, udział zużycia
krajowego w rozchodzie, obrót surowcami wtórnymi.
Przekroje: województwa, sekcje i działy PKD, formy własności.
NAKŁADY I WYNIKI PRZEMYSŁU
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1425-8757
dane za I–IV kw. 2013 r.
obj. ok. 155 str., form. A4
cena: 14.00 zł

14 347/04

dane za I–IV kw. 2013 r.; I, I–II, I–III kw. 2014 r.
Produkcja, obrót, nowe zamówienia, zatrudnienie, przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto, czas przepracowany,
wskaźniki cen, nakłady inwestycyjne, aktywa obrotowe, źródła
finansowania majątku, wskaźniki finansowe, przedsiębiorstwa
wg wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto
oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.
Przekroje: sekcje i działy PKD, wybrane informacje wg grup,
produkcja ważniejszych wyrobów wg PKWiU.
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PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
PRODUKCJA WAŻNIEJSZYCH WYROBÓW
PRZEMYSŁOWYCH
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 15–17 dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów
przemysłowych wg PKWiU/PRODPOL, obejmującej produkcję
wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do
dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, wytwarzanych
z surowca własnego i powierzonego.
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe, wytwarzane przez
tzw. jednostki duże, w których liczba pracujących wynosi 50 osób
i więcej – ogółem Polska.
PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Ilość produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych
klasyfikowanych zgodnie z PKWiU/PRODPOL, realizowanej
przez tzw. jednostki duże i średnie, w których liczba pracujących
wynosi 10 osób i więcej (wyrobów gotowych i półfabrykatów
ogółem, tj. przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego
i powierzonego). Produkcja sprzedana działów, grup i klas
wyrobów wg PKWiU.
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe – ogółem Polska;
wartość produkcji sprzedanej – ogółem Polska, działy, grupy
i klasy wg PKWiU.
ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

Wartość nakładów na środki trwałe. Dane o wartości ewidencyjnej środków trwałych brutto, netto, oddanych do użytkowania,
zlikwidowanych.
Przekroje: kraj – sekcje i działy PKD , grupy rodzajowe środków
trwałych, sektory własności, sektory instytucjonalne; regiony,
województwa – sekcje PKD; wskaźniki dynamiki dla „ogółem”
i sekcji PKD.
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ISSN 1507-9724
obj. ok. 170 str., form. B5
cena: 16.00 zł

14 110/00

Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych (wielkość
zbiorów, tendencje pogłowia zwierząt gospodarskich oraz poziom
produkcji i podaży rynkowej produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji.
Przekroje: województwa, formy własności.
PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI
ROLNYMI W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1507-9449
obj. ok. 50 str., form. A4
cena: 13.00 zł

14 385/00

Wyniki produkcji roślinnej i zwierzęcej (w ujęciu wartościowym
i ilościowym). Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłu
spożywczego. Import i eksport niektórych produktów rolnictwa
i wyrobów przemysłu spożywczego. Spożycie wybranych artykułów konsumpcyjnych.
Przekroje: ugrupowania państw, grupy produktów.
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ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
ROLNICTWO W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
ISSN 1509-7099
obj. ok. 155 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 706/00

ISSN 1734-2465
cena: 15.00 zł

14 706/02

Wyniki ostatecznych szacunków upraw rolnych, plonów roślin
pastewnych wg kierunków uprawy (ziarno, pasza, nawóz
zielony) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców
jagodowych.
Przekroje: regiony, województwa, sektory własności, formy
własności.
SKUP I CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 1507-1219
obj. ok. 52 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 707/00

Podstawowe informacje o poziomie skupu produktów rolnych
(ilościowo i wartościowo) wg grup produktów. Informacje
o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na
targowiskach.
Przekroje: regiony, województwa, formy własności.
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ISSN 1507-1154
obj. ok. 50 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 708/00

Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2013/2014 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych,
fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzieleniem grupy
nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych.
Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in.
nawozy, środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał
siewny w 2013 r.
Przekroje: regiony, województwa, formy własności.
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I POWIERZCHNIA
ZASIEWÓW W 2014 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1507-9600
obj. ok. 180 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 383/00

ISSN 1895-4235
cena: 15.00 zł

14 383/02

Wyniki badań z zakresu użytkowania gruntów i powierzchni
zasiewów prezentowane na tle 2013 r. i lat poprzednich.
Przekroje: regiony, województwa, sektory własności, formy
własności.
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ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE W ROKU
GOSPODARCZYM 2013/2014
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
ISSN 1507-9678
obj. ok. 115 str., form. B5
cena: 16.00 zł

14 382/00

ISSN 1734-1744
cena: 15.00 zł

14 382/02

Wynikowy szacunek (po omłotach, wykopkach, zbiorach) ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych oraz produkcji z trwałych
użytków zielonych.
Przekroje: regiony, województwa, sektory własności, formy
własności.
ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1230-588X
obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 13.00 zł

14 384/00

ISSN 1734-509X
cena: 15.00 zł

14 384/02

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2013 r. Tendencje
rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych,
zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada,
straty przy odchowie zwierząt.
Przekroje: regiony, województwa, formy własności.
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obj. ok. 450 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 372/00

cena: 15.00 zł

14 372/02

Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in.
cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury dochodów
gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych
użytków rolnych, rodzaju prowadzonej działalności, skali upraw,
natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w ciągniki i maszyny rolnicze, zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości
ekonomicznej.
Przekroje: wybrane informacje wg regionów i województw.
LEŚNICTWO 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1230-574X
obj. ok. 300 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 381/00

ISSN 1895-2666
cena: 15.00 zł

14 381/02

Powierzchnia gruntów leśnych, stan zasobów leśnych oraz
zagospodarowanie lasów i ich gospodarcze wykorzystanie.
Zadrzewienia. Zagrożenie i ochrona środowiska leśnego oraz
przyrody. Zatrudnienie i wynagrodzenia w leśnictwie. Szkolnictwo
leśne. Produkcja leśnictwa wg ESA95. Eksport i import produktów
leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Dane charakteryzujące
leśnictwo w 2013 r. prezentowane na tle lat poprzednich.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
formy własności, jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony
przyrody.
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ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – czerwiec

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Indeks
TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1506-7998
obj. ok. 280 str., form. A4
cena: 17.00 zł

14 310/00

Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg
województw), taborze transportowym (wg rodzajów taboru) oraz
pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzajów
pojazdów i województw), przewozach ładunków i pasażerów (wg
rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach
w portach morskich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych
(wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów
(wg portów), ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych
(wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu
i wynagrodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu
środków transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie
w krajach UE.
Przekroje: województwa – sieć komunikacyjna, pojazdy samochodowe, komunikacja miejska, wypadki drogowe.
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W POLSCE
W LATACH 2010–2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – listopad
obj. ok. 110 str., form. B5
cena: 16.00 zł

14 950/00

cena: 15.00 zł

14 950/02

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze żeglugi
śródlądowej, przewozach ładunków i pasażerów śródlądowym
transportem wodnym, relacjach ekonomicznych w przedsiębiorstwach, nakładach inwestycyjnych oraz o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, informacje o krajowych i międzynarodowych relacjach
przewozowych w podziale na grupy przewożonych ładunków.
Przekroje: województwa.
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Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące
placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej,
radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków technicznych
w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej, ruchomej, radiokomunikacji i radiodyfuzji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie
i wynagrodzenia w łączności oraz wybrane dane o łączności
w krajach UE.
Przekroje: województwa.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Indeks
ŁĄCZNOŚĆ – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

RACHUNKI NARODOWE

Indeks
BILANS PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH
W BIEŻĄCYCH CENACH BAZOWYCH W 2010 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – czerwiec
cena: 15.00 zł

14 349/02

Bilans przepływów międzygałęziowych, opracowany zgodnie
z metodologią SNA/ESA. Dwa warianty bilansu w bieżących
cenach bazowych – z wydzieleniem i bez wydzielenia przepływów
pochodzących z importu. Produkcja globalna, import wyrobów
i usług, zużycie pośrednie, spożycie, nakłady brutto na środki
trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych i eksport.
Działalność ekonomiczna wszystkich jednostek gospodarki narodowej wg działów przy zastosowaniu jednostki klasyfikacyjnej
typu: jednostka lokalna jednorodnej produkcji.
Przekroje: wyroby i usługi wg działów PKWiU.
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI
REGIONALNE W 2012 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1733-8638
obj. ok. 172 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 902/00

Podstawowe kategorie rachunków narodowych w przekroju
terytorialnym. Wybrane elementy rachunku produkcji i rachunku
tworzenia dochodów. Dochody pierwotne i dochody do dyspozycji w sektorze gospodarstw domowych. Dynamika produktu
krajowego brutto i dochodów do dyspozycji brutto w sektorze
gospodarstw domowych w ujęciu realnym. Dane o ludności,
pracujących, majątku trwałym i nakładach brutto na środki trwałe.
Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania podstawowych
kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto,
wartości dodanej brutto, dochodów do dyspozycji gospodarstw
domowych, analiza zmian w strukturze gospodarki województw.
Uwagi metodyczne.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, sektory instytucjonalne, rodzaje działalności.
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cena: 15.00 zł

14 328/02

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług stanowi
integralną część systemu rachunków narodowych objętych metodologią SNA/ESA. Odgrywa on wyjątkowo ważną rolę szczegółowej bazy do analizy podaży i wykorzystania wyrobów i usług
oraz stanowi podstawę do pracy nad pozostałymi rachunkami.
Dla gospodarki jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje
całość podaży pochodzącej z produkcji krajowej i importu oraz jej
wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, nakładów brutto na środki trwałe, przyrost
rzeczowych środków obrotowych i eksport.
RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO
BRUTTO W LATACH 2009–2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1507-1324
obj. ok. 94 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 327/00

ISSN 1895-4227
cena: 15.00 zł

14 327/02

Rachunki narodowe wg ESA 2010. Za pomocą mierników makroekonomicznych pokazane wyniki całokształtu działalności
gospodarki w Polsce, w tym: wartość produktu krajowego brutto,
elementy jego tworzenia i rozdysponowania. Prezentowane są
dane „surowe” – bez uwzględnienia wahań sezonowych oraz
dane z uwzględnieniem sezonowości.
Przekroje: wybrane rodzaje działalności, sekcje PKD ogółem
oraz wg sektorów instytucjonalnych (pełne rachunki niefinansowe).
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RACHUNKI NARODOWE

Indeks
RACHUNEK PODAŻY I WYKORZYSTANIA WYROBÓW
I USŁUG W 2010 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – marzec

RACHUNKI NARODOWE

Indeks
RACHUNKI NARODOWE WEDŁUG SEKTORÓW
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
W LATACH 2009–2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1509-8362
obj. ok. 390 str., form. A4
cena: 20.00 zł

14 100/00

ISSN 1734-588X
cena: 15.00 zł

14 100/02

Rachunki narodowe wg ESA 1995. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych pokazane
wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach
2009–2012. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystania PKB
w kraju ogółem.
Przekroje: sektory instytucjonalne, podsektory instytucjonalne,
rodzaje działalności.
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ISSN 2084-0489
obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 325/03

Informacja o wykonaniu budżetów różnych szczebli jednostek
samorządu terytorialnego, ogólne zasady gospodarki budżetowej
samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne;
procesy przedstawione w wieloletnim ujęciu.
Przekroje: ogółem Polska, wg województw, powiatów, miast
na prawach powiatu, gmin i ich rodzajów (wiejskie, miejskie,
miejsko-wiejskie), samorządowe zakłady budżetowe.
MONITORING BANKÓW, 2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, słowniczek, podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1689-4626
obj. ok. 150 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 120/03

Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych polskiego sektora bankowego na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sytuacji na rynkach finansowych w Polsce i na
świecie. Prezentowane są głownie tendencje rozwojowe sektora
bankowego, analiza wyników finansowych polskich banków oraz
wskaźniki określające ich standing finansowy.
Przekroje: grupy banków wg formy prawnej: banki komercyjne
i banki spółdzielcze oraz inne grupy banków wg prowadzonej
działalności.
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FINANSE

Indeks
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO, 2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

FINANSE

Indeks
POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY, 2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, słowniczek, podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 2081-0865
obj. ok. 100 str., form. A4
cena: 25.00 zł

14 374/03

Informacje dotyczące działalności sektora ubezpieczeń w Polsce
na tle uwarunkowań gospodarczo-społecznych, analiza wyników
finansowych zakładów ubezpieczeń. Prezentowane są podstawowe trendy zachodzące w sektorze ubezpieczeń na świecie
i w krajach Unii Europejskiej.
Przekroje: według działów ubezpieczeń: I (na życie) i II (majątkowe); wg przewagi kapitału krajowego/zagranicznego, wg
formy prawnej.
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ISSN 1506-6630
obj. ok. 180 str., form. A4
cena: 14.00 zł

14 318/00

Wysokość aktywów i pasywów (podmiotów prowadzących pełny
zestaw rachunków, tj. sporządzających bilans) oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących ich
kondycję finansową, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu,
wskaźniki płynności oraz rentowności majątku: obrotowego,
trwałego i aktywów.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, działy sekcji C.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1896-9844
obj. ok. 90 str., form. A4
cena: 14.00 zł

14 321/00

Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Przekroje: sekcje PKD 2007, działy sekcji C, województwa, klasy
wielkości, kraje pochodzenia kapitału.
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PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
BILANSOWE WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
ISSN 1895-698X
obj. ok. 94 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 369/00

Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych
(niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje
o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości
z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez podmioty
(wielkość, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności
i lokalizację); liczbę i strukturę pracujących z uwzględnieniem
zatrudnionych i wynagrodzeń; przychody i koszty; ponoszone
nakłady na środki trwałe oraz wartość brutto środków trwałych.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, lata prowadzenia
działalności, klasy wielkości przedsiębiorstw, podstawowe formy
prawne.
DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W 2013 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1895-698X
obj. ok. 94 str., form. A4
cena: 15.00 zł

14 369/01

Charakterystyka zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych
(niezależnie od ich wielkości) oraz podstawowe informacje
o wynikach osiąganych z ich działalności gospodarczej. Prezentowane dane ujmują: liczebność i strukturę badanej zbiorowości
z uwzględnieniem lat prowadzenia działalności przez podmioty
(wielkość, formę prawną, rodzaj prowadzonej działalności
i lokalizację); liczbę i strukturę pracujących z uwzględnieniem
zatrudnionych i wynagrodzeń; przychody i koszty; ponoszone
nakłady na środki trwałe oraz wartość brutto środków trwałych.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, lata prowadzenia
działalności, klasy wielkości przedsiębiorstw, podstawowe formy
prawne.
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ISSN 2082-7873
obj. ok. 60 str., form. A4
cena: 12.00 zł

14 266/00

Grupy przedsiębiorstw wg typów, wielkości, kraju pochodzenia
kapitału jednostki dominującej. Podstawowe dane o wynikach,
przychodach i kosztach dla grup sporządzających skonsolidowane sprawozdanie finansowe, liczba pracujących, rodzaj
działalności wg PKD 2007.
Przekroje: typy grup przedsiębiorstw, sekcje PKD 2007.
WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁANIA ORAZ
PERSPEKTYWY ROZWOJOWE POLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW POWSTAŁYCH W LATACH 2008–2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1507-126X
obj. ok. 120 str., form. A4
cena: 17.00 zł

14 323/00

Liczba i struktura nowo powstałych podmiotów gospodarki narodowej wg stanu aktywności prawno-ekonomicznej, sposobu
powstania, trudności napotykanych przez przedsiębiorców
przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Podstawowe
dane o właścicielach nowo tworzonych przedsiębiorstw osób
fizycznych wg wieku, płci, wykształcenia i charakteru poprzednio
wykonywanej przez nich pracy.
Przekroje: wybrane sekcje PKD 2007, podstawowe formy prawne, klasy pracujących.
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PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
podsumowanie, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
(wersja polsko-angielska)
wydanie półroczne
termin wyd. – maj, październik
ISSN 1425-7882
obj. ok. 140 str., form. A4
cena: 14.00 zł

14 317/01-02

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in.
wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności, majątek obrotowy i źródła finansowania majątku oraz nakłady inwestycyjne.
Przekroje: sekcje i wybrane działy PKD 2007, klasy wielkości
przedsiębiorstw.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ NA OBSZARACH
PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY
UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2013 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Podmioty gospodarki narodowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: poszczególne odcinki granicy (z Rosją, Białorusią
i Ukrainą) województwa przygraniczne, powiaty i gminy.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, słownik pojęć)
wydanie półroczne
termin wyd. – luty, sierpień

Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON,
liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg
wybranych cech np. form prawnych.
Przekroje: województwa, podregiony, sekcje i działy PKD.
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Ocena sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych, budowlanych,
handlowych i usługowych uzyskana na podstawie subiektywnych ocen aktualnej i przewidywanej koniunktury gospodarczej
wyrażonych przez dyrektorów ankietowanych firm. Wyniki prezentowane są w formie miesięcznych, kwartalnych i półrocznych
baz danych wskaźników koniunktury wraz z opisem metodologii
badań.
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KONIUNKTURA

Indeks
KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE,
HANDLU I USŁUGACH (LATA 2000–2014)
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – do 27. dnia miesiąca

FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
POLSKA W LICZBACH 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
obj. ok. 40 str., form. 10x21 cm

14 944/00

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w 2013 r. i w latach poprzednich
oraz wybrane dane dla krajów UE w 2013 r.
Przekroje: wybrane dane wg województw, wybrane sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, wybrane
wyroby wg PKWiU.
REGIONY POLSKI 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
obj. ok. 52 str., form. 18x21 cm
cena: 5.00 zł

14 989/00

Folder zawierający charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w ostatnich
latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla
kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne przedstawiane w ujęciu
dynamicznym.
Przekroje: wybrane dane wg regionów i województw.
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY 2014
(wersja polska i angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień (wersja polska), październik (wersja
angielska)
obj. ok. 16 str., form. A5

14 928/01-02

Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet
i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
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obj. ok. 60 str., form. A5
cena: 5.00 zł

14 292/00

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania
i raporty poświęcone tej tematyce.
ENERGIA 2014
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. –– lipiec
obj. ok. 20 str., form. 11x20 cm

14 516/00

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące energii
w 2013 r. w Polsce.
Przekroje: ogółem kraj – nośniki energii.
WSKAŹNIKI JAKOŚCI ZATRUDNIENIA 2014
(wersja polska i angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 16 str., form. A5

14 515/00

Podstawowe wskaźniki statystyczne opisujące w możliwie kompleksowy sposób jakość zatrudnienia. Zestaw wskaźników dla
Polski, oparty na zaleceniach międzynarodowych, obejmujący
obszary, takie jak: bezpieczeństwo i etyka w zatrudnieniu; dochód
i świadczenia związane z zatrudnieniem; czas pracy i łączenie
życia zawodowego z życiem rodzinnym; bezpieczeństwo
w zatrudnieniu i ochrona społeczna; dialog społeczny; rozwój
kwalifikacji i szkolenia; stosunki w miejscu pracy i motywacja
do pracy.
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FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
MONITORING ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH. ZEWNĘTRZNA
GRANICA UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI
(wersja polsko-angielsko-rosyjska)
wydanie 1–2 lata
termin wyd. – czerwiec

FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
INFORMATOR GUS 2014
wydanie roczne
termin wyd. – luty
ISSN 1507-9295
obj. ok. 70 str., form. B5

14 904/00

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki
publicznej, badaniach prowadzonych przez statystykę publiczną, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania
danych, stosowanych w statystyce rejestrach, standardach klasyfikacyjnych, nomenklaturach, systemie publikacyjno-informacyjnym, wydawnictwach GUS, komunikatach i obwieszczeniach
Prezesa GUS. Zakres i formy usług oferowanych przez GUS.
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