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SZANOWNI CZYTELNICY,
TUTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH 2010 został przygotowany na podstawie planów
jednostkowych opracowanych przez poszczególne urzędy
i zaakceptowany przez Prezesa GUS.
Urzędy statystyczne prowadzą odręczną sprzedaż detaliczną
oraz sprzedaż wysyłkową na zamówienie wydawnictw własnych
oraz podstawowych wydawnictw GUS.
Na końcu niniejszego opracowania podajemy informacje teleadresowe urzędów statystycznych, w których można składać
pisemnie lub telefonicznie zamówienia na publikacje.
Poszczególne urzędy statystyczne, jako wydawcy, zastrzegają
sobie prawo do niewielkich zmian w liczbie wydawanych publikacji, formie oraz terminach ich ukazywania się. Jeśli Urząd nie
wydaje publikacji opartej na podstawie badań statystycznych,
wówczas gwarantuje dostęp do tych informacji w innej postaci
(odbitki, wydruki, forma elektroniczna, Internet).
Zachęcamy Państwa do korzystania z wydawnictw urzędów
statystycznych oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.

Departament Informacji
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BIAŁYSTOK

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0054
obj. 320 str., form B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1734-1086
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1250
obj. 252 str., form B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1734-1094
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
PODLASKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1507-6261
obj. 92 str., form A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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BIAŁYSTOK

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
BIAŁEGOSTOKU W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
część tabelaryczna)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec
ISSN 1508-0951
obj. 92 str., form A4
cena: 15,00 PLN
ISSN 1734-6940
cena: 15,00 PLN

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Białegostoku, zagadnienia społeczne.
Przekroje: Białystok.
LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1507-2967
obj. 200 str., form A4
cena: 20,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
PODLASKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec
ISSN 1734-2759
cena:15,00 PLN

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje
i działy PKD 2004.
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ISSN 1732-8934
obj. 60 str., form B5
cena: 12,00 PLN
Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1734-8951
obj. 200 str., form A4
cena: 20,00 PLN
Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia
oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.
Foldery i materiały okolicznościowe
PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W BIAŁYMSTOKU 2010
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — luty
obj. 6 str., form. 21x10 cm

PODSTAWOWE INFORMACJE O URZĘDZIE
STATYSTYCZNYM W BIAŁYMSTOKU
wydanie roczne
termin wyd. — luty
obj. 6 str., form. 21x10 cm
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BIAŁYSTOK

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — maj

BIAŁYSTOK

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — kwiecień
obj. 4 str., form. A5

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
obj. 28 str., form. A5

OBWÓD GRODZIEŃSKI I WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
W 2008 R.
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — luty
obj. 28 str., form. 21x14 cm
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BYDGOSZCZ

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0089
obj. 350 str., form. B5
cena: 27,00 PLN
ISSN 1734-0829
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE 2010
— PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1080
obj. 280 str., form. B5
cena: 27,00 PLN
ISSN 1734-2732
cena: 15,00 PLN
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BYDGOSZCZ

Analizy statystyczne
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — listopad
obj. 80 str., form. B5
cena: 20,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane dane
dotyczące: poziomu życia, aktywności ekonomicznej ludności,
bezrobocia, rozkładu wynagrodzeń i świadczeń społecznych,
wydatków i spożycia w gospodarstwach domowych, zasobów
mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania oraz działalności w zakresie
usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji); produkt
krajowy brutto, stan i ochrona środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów
i powiatów.
Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
KUJAWSKO-POMORSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1507-6318
obj. 96 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa,
handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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ISSN 1734-7394
cena: 15,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — październik
ISSN 1642-5480
obj. 170 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1734-7386
cena: 15,00 PLN

Podstawowe dane o aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),
pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, warunki
pracy, wypadki przy pracy, popyt na pracę, czas pracy oraz
bezrobocie rejestrowane.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1734-2740
cena: 15,00 PLN

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

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień

BYDGOSZCZ

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1899-5144
cena: 15,00 PLN

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — lipiec
ISSN 1899-3036
cena: 15,00 PLN

Charakterystyka warunków przyrodniczo-turystycznych i klimatycznych. Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej,
miejsca, osoby korzystające z bazy noclegowej — turyści krajowi i zagraniczni. Działalność PTTK. Podstawowe informacje
o kulturze i walorach przyrodniczych.
Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje wg podregionów, powiatów, gmin i miast.
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BYDGOSZCZ

POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM W 2008 R.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W OKRESIE
PROGRAMOWANIA 2007—2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — kwiecień
obj. 230 str., form. B5
cena: 38,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Podstawowe wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej
(z zakresu m.in.: demografii, edukacji, rynku pracy, finansów
publicznych, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej,
gospodarki mieszkaniowej oraz działalności gospodarczej)
powiatów i gmin w 2008 r. kompatybilne ze wskaźnikami dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007—2013 i wykorzystywane jako
wskaźniki oddziaływania i monitorowania. Pomocne również
przy ocenie właściwego wykorzystania środków finansowych
pozyskanych z UE.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, wybrane sekcje i działy
PKD 2007.
Foldery i materiały okolicznościowe
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE — PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
obj. 2 str., form. A4

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W BYDGOSZCZY 2010
wydanie co 2 lata
termin wyd. — luty
ISSN 1507-8655
obj. 28 str., form. B5
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BYDGOSZCZ

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — październik
ISSN 1896-5725
obj. 28 str., form. 14x21 cm
cena: 7,00 PLN
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GDAŃSK

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0046
obj. 320 str., form. B5
cena: 27,00 PLN
ISSN 1733-4411
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1269
obj. 252 str., form. B5
cena: 27,00 PLN
ISSN 1733-1277
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
POMORSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1507-5605
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu,
gospodarki morskiej i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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GDAŃSK

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje
i działy PKD 2004 (w aneksie wybrane tablice PKD 2007).
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 2080-3559
cena: 15,00 PLN

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE
POMORSKIM W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
ISSN 1734-4344
obj. 135 str., form. B5
cena: 20,00 PLN
ISSN 1734-4352
cena: 15,00 PLN
Szkolnictwo wg poziomu kształcenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych — dane o szkołach, uczniach, studentach, absolwentach,
oddziałach, klasach, pomieszczeniach do nauczania, nauczycielach, nauczaniu języków obcych, wychowaniu przedszkolnym
oraz wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, rodzaje
placówek, organy prowadzące.
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GDAŃSK

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — wrzesień
obj. 125 str., form. B5
cena: 20,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
Foldery i materiały okolicznościowe
POMORSKIE W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
ISSN 1898-1615
obj. 32 str., form. 14x21 cm
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KATOWICE

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1640-0097
obj. 400 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1733-330X
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1733-3318
obj. 440 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1733-3326
cena: 15,00 PLN

Analizy statystyczne
PROCESY I STRUKTURY DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNE
NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
W LATACH 1988—2008
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — październik
obj. 260 str., form. A4
cena: 45,00 PLN
cena: 15,00 PLN
Informacje o rozwoju społeczno-demograficznym województwa
śląskiego. Stan i struktura ludności wg płci i wieku, podstawowe
współczynniki demograficzne. Ruch naturalny i wędrówkowy
ludności.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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obj. 150 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
cena: 15,00 PLN
Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg powiatów
i gmin, rodzaje działalności wg PKD 2007.
Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-2828
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu i budownictwa,
transportu i handlu, bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, rodzaje działalności wg PKD 2007.
WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — grudzień

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finansowych charakteryzujących kondycję finansową podmiotów gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu, płynności
oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła finansowania.
Przekroje: województwo, rodzaje działalności wg PKD 2007,
sektory własności.
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KATOWICE

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — listopad

KATOWICE

Foldery i materiały okolicznościowe
ZAPOWIEDZI WYDAWNICZE URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W KATOWICACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
obj. 6 str., form. 21x10 cm

ŚLĄSKIE W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — kwiecień
obj. 40 str., form. A5

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W KATOWICACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 5 lat
termin wyd. — marzec
obj. 40 str., form. A5
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KIELCE

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0100
obj. 360 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1895-2941
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE 2010
— PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1196
obj. 320 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1895-300X
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1507-7314
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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KIELCE

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — listopad
ISSN 1644-3772
obj. 100 str., form. A4
cena:15,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Procesy demograficzne. Dochody, wybrane dane dotyczące:
poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń, świadczeń społecznych, zasobów mieszkaniowych oraz działalności w zakresie
usług społecznych. Stan i ochrona środowiska.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA KIELC
W LATACH 2004—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. — grudzień
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Wybrane procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze Kielc.
Zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji
gospodarczej na tle miast wojewódzkich.
Przekroje: Kielce.
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KIELCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — grudzień
ISSN 1896-9674
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 PLN
ISSN 1896-9682
cena: 15,00 PLN

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia
oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy, sekcje
i działy PKD 2007.
Foldery i materiały okolicznościowe
ŚWIĘTOKRZYSKIE W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
obj. 24 str., form. A6

23

KRAKÓW

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-002X
obj. 400 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-5914
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1732-6923
obj. 400 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-5922
obj. 400 str., form. B5
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1508-3373
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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KRAKÓW

BIULETYN STATYSTYCZNY MIASTA KRAKOWA
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 60 dni po kwartale
ISSN 1509-1228
obj. 100 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk
takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia ludności, działalność gospodarcza oraz bezpieczeństwo publiczne. Ważniejsze
dane i wskaźniki sytuacji gospodarczej w wybranych miastach
wojewódzkich.
Przekroje: Kraków, wybrane miasta.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec
ISSN 1734-3410
cena: 15,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1899-0401
cena: 15,00 PLN

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych — turyści krajowi
i zagraniczni. Wybrane informacje o działalności PTTK i GOPR.
Osobliwości turystyczne województwa.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin.
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KRAKÓW

GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — październik
ISSN 1734-3445
cena: 15,00 PLN

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe ludności.
Zaległości w opłatach za mieszkania, działania eksmisyjne.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, formy własności.
OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — listopad
ISSN 1899-041X
cena: 15,00 PLN

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
odpady, gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza,
przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.
Poza seriami
INFORMATOR STATYSTYCZNY MIASTO NOWY SĄCZ
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień

Ważniejsze dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Nowego Sącza ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: demografia, sytuacja na rynku pracy,
warunki życia ludności. Wybrane informacje dotyczące pracy
Urzędu Miasta w Nowym Sączu.
Przekroje: Nowy Sącz, wybrane miasta na prawach powiatu.

26

KRAKÓW

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

Ważniejsze dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Tarnowa ze szczególnym uwzględnieniem
zjawisk takich jak: demografia, sytuacja na rynku pracy, warunki
życia ludności. Ważniejsze dane i wskaźniki dotyczące miast na
prawach powiatu o zbliżonej do Tarnowa liczbie mieszkańców.
Przekroje: Tarnów, wybrane miasta na prawach powiatu.
Foldery i materiały okolicznościowe
PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W KRAKOWIE 2010
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
obj. 4 str., form. A4

MAŁOPOLSKA W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
obj. 20 str., form. A5
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LUBLIN

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 0485-3210
obj. 400 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1895-6017
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-0653
obj. 350 str., form. B5
cena: 30,00PLN
ISSN 1895-5983
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-3255
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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LUBLIN

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1733-0661
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
ISSN 1895-5991
cena: 15,00 PLN

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — maj
ISSN 1733-067X
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
ISSN 1895-6009
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 PLN

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

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec
ISSN 1898-1097
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
ISSN 1898-1100
cena: 15,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, miasta, wieś.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec
ISSN 1897-5941
cena: 15,00 PLN

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzajów przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje
i działy PKD 2007.
BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2—3 lata
termin wyd. — październik
ISSN 2080-0347
cena: 15,00 PLN

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

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2—3 lata
termin wyd. — wrzesień
ISSN 2080-038X
cena: 15,00 PLN

Produkcja budowlano-montażowa w jednostkach budowlanych
o liczbie pracujących powyżej 9 osób wg grup i form własności, rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót; sprzedaż
produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez
przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób. 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, forma budownictwa).
Pozwolenia wydane na budowę nowych budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych. Mieszkania, których budowę rozpoczęto.
Przekroje: województwo, powiaty.
Foldery i materiały okolicznościowe
PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W LUBLINIE 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
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ŁÓDŹ

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ŁÓDZKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 0239-7366
obj. 370 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-8581
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1072
obj. 350 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-8573
cena: 15,00 PLN

STATYSTYKA ŁODZI 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — grudzień
ISSN 1427-8111
obj. 350 str., form. A5
cena: 22,00 PLN
ISSN 1733-8565
cena: 15,00 PLN
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ŁÓDŹ

Analizy statystyczne
KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM W LATACH 2005—2008
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — maj
obj. 120 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Analiza potencjału zasobów ludzkich województwa z uwzględnieniem podstawowych mierników w zakresie m.in. stanu i struktury
populacji, edukacji w tym kształcenia ustawicznego, aktywności
ekonomicznej oraz kondycji społecznej i zdrowotnej.
Przekroje: województwo.
Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1640-0526
obj. 92 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu i budownictwa,
transportu i handlu.
Przekroje: województwo, powiaty, sekcje i działy PKD 2007.
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 65 dni po kwartale
ISSN 1427-9800
obj. 100 str., form. B5
cena: 12,00 PLN

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.
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ŁÓDŹ

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
obj. 90 str., form. B5
cena: 12,00 PLN

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
ŁÓDZKIM W 2008 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3—4 lata
termin wyd. — maj
obj. 100 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane dane
dotyczące: poziomu życia, aktywności ekonomicznej ludności,
bezrobocia, rozkładu wynagrodzeń i świadczeń społecznych,
wydatków i spożycia w gospodarstwach domowych, zasobów
mieszkaniowych, wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre przedmioty trwałego użytkowania oraz działalności w zakresie
usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji); stan
i ochrona środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów
i powiatów.
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ŁÓDŹ

NAUKA, TECHNIKA I INNOWACYJNOŚĆ
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — styczeń 2011 r.
obj. 100 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki, opisujące
działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz działalność innowacyjną przedsiębiorstw w przemyśle, środki automatyzacji
procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych,
ochronę własności przemysłowej (statystyka patentów) oraz
zasoby ludzkie dla nauki i techniki.
Przekroje: województwo.
Foldery i materiały okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE 2010
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
obj. 14 str., form. 21x21 cm

LÓDŹ W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
obj. 30 str., form. 22x11 cm
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OLSZTYN

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0070
obj. 330 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1895-491X
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE 2010
— PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1102
obj. 260 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1895-0329
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1507-4498
obj. 85 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa,
handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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OLSZTYN

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2002—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — lipiec
obj. 200 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Tendencje zmian w liczbie i strukturze demograficznej ludności
województwa. Podstawowe współczynniki demograficzne. Ruch
naturalny i wędrówkowy ludności.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje
i działy PKD 2004 (w aneksie wybrane tablice PKD 2007).
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OLSZTYN

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — lipiec
obj. 110 str., form. B5
cena: 20,00 PLN

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych — turyści krajowi
i zagraniczni. Wybrane informacje o osobowym ruchu granicznym
na przejściach granicznych oraz działalność PTTK.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin.
Foldery i materiały okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
obj. 24 str., form. 21x10 cm
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OPOLE

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 0485-3237
obj. 330 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1732-9949
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1732-9922
obj. 260 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1732-9930
cena: 15,00 PLN

Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
ISSN 1509-9016
obj. 120 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki
przy pracy, aktywność ekonomiczna ludności /BAEL/.
Przekroje: województwo, podregiony, wybrane informacje wg
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
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Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-8915
obj. 86 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
OPOLE 2010 — PRZEGLĄD STATYSTYCZNY
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — listopad
obj. 96 str., form. B5
cena: 20,00 PLN
cena: 15,00 PLN
Podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Opola charakteryzujące m.in. takie zjawiska jak: warunki życia
ludności, rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, działalność
gospodarcza podmiotów oraz bezpieczeństwo publiczne.
Przekroje: miasto ogółem, sekcje, działy PKD 2007.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1641-9588
obj. 76 str., form. A5
cena: 15,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec
ISSN 1732-8144
cena: 15,00 PLN

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje,
działy PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — maj
ISSN 1734-3550
cena: 15,00 PLN

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory); produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, podregiony, sektory własności, formy
własności.
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PORTRETY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
obj. 160 str., form. B5
cena: 20,00 PLN

Podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą powiatów m.in. z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń,
infrastruktury komunalnej i mieszkań, edukacji i wychowania,
ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, turystyki i sportu,
finansów przedsiębiorstw, inwestycji, finansów publicznych oraz
podmiotów gospodarki.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.
Foldery i materiały okolicznościowe
OPOLSZCZYZNA W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — wrzesień
obj. 44 str., form. A5
cena: 15,00 PLN
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDU
STATYSTYCZNEGO W OPOLU 2010
wydanie roczne
termin wyd. — luty
obj. 6 str., form. 21x10 cm
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POZNAŃ

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0119
obj. 400 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1642-6657
cena: 18,00 PLN

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010
— PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-0572
obj. 440 str., form. B5
cena: 30,00 PLN
ISSN 1733-0580
cena: 18,00 PLN

Analizy statystyczne
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1895-0817
cena: 18,00 PLN

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane informacje
dotyczące: poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń i świadczeń
społecznych, zasobów mieszkaniowych oraz działalności w zakresie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji),
produktu krajowego brutto, stanu i ochrony środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów
i powiatów.
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INWESTYCJE I ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM W LATACH 2000—2008
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — kwiecień
obj. 120 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
cena: 18,00 PLN

Nakłady inwestycyjne w gospodarce narodowej, w przedsiębiorstwach oraz w państwowych i samorządowych jednostkach
i zakładach budżetowych. Inwestycje w ochronie środowiska
i gospodarce wodnej. Wartość brutto środków trwałych w gospodarce narodowej, w przedsiębiorstwach oraz w państwowych
i samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, sektory własności, sekcje PKD 2004.
EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W LATACH 2000—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — październik
cena: 18,00 PLN

Edukacja wg poziomu kształcenia dzieci i młodzieży oraz dorosłych — dane o szkołach, uczniach, studentach, absolwentach,
oddziałach, klasach, pomieszczeniach do nauczania, nauczaniu
języków obcych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, rodzaje szkół
i placówek, organy prowadzące.
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POZNAŃ

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-3425
obj. 94 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
ISSN 1896-7760
cena: 18,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
POZNAŃ — BIULETYN STATYSTYCZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55 dni roboczych po kwartale
ISSN 1428-7153
obj. 140 str., form. B5
cena: 20,00 PLN
ISSN 1734-7580
cena: 18,00 PLN

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, finansów, przemysłu, budownictwa, handlu
i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Poznań, sekcje i działy PKD 2007.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec
ISSN 1733-6945
cena: 18,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
ISSN 1733-6937
cena: 18,00 PLN

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec
ISSN 1733-6929
cena: 18,00 PLN

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

Foldery i materiały okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — sierpień
ISSN 1643-5362
obj. 32 str., form. A5
PODSTAWOWE INFORMACJE O WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM I URZĘDZIE STATYSTYCZNYM
W POZNANIU 2010 (wkładka promocyjna)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
obj. 4 str., form. A4

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE 2009 (wkładka
promocyjna)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — luty
obj. 4 str., form. A5
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RZESZÓW

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0062
obj. 388 str., form B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1731-9242
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-0041
obj. 360 str., form B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-9510
cena: 15,00 PLN

Analizy statystyczne
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE NA TLE REGIONÓW
UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 2005—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — grudzień
obj. 100 str., form B5
cena: 20,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Przemiany jakie zaszły w sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w ciągu 5 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej.
Porównanie poziomu rozwoju Podkarpacia z innymi regionami
Unii Europejskiej. Kontynuacja poprzedniego opracowania analitycznego poświęconego temu tematowi.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg regionów UE.
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RZESZÓW

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1508-356X
obj. 100 str., form A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 2080-4059
obj. 90 str., form B5
cena: 20,00 PLN

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

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — listopad
ISSN 1643-0271
obj. 290 str., form B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1897-838X
cena: 15,00 PLN

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin, sekcje i działy PKD 2007.
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — sierpień
obj. 100 str., form B5
cena: 25,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Charakterystyka warunków przyrodniczo-turystycznych. Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca, osoby
korzystające z obiektów noclegowych — turyści krajowi i zagraniczni. Wybrane informacje o ruchu granicznym.
Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje wg
podregionów, gmin.
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obj. 100 str., form A4
cena: 25,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Analiza obrotów towarów i usług w ruchu granicznym na granicy polsko-ukraińskiej z uwzględnieniem struktury wydatków,
odległości od granicy miejsca dokonania zakupów oraz miejsca
zamieszkania, celu pobytu za granicą. Informacja o cudzoziemcach posiadających Kartę Polaka przekraczających granicę
polsko-ukraińską.
Przekroje: województwa (graniczące z Ukrainą), wybrane dane
— przejścia graniczne.
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OBROTY TOWARÓW I USŁUG W RUCHU GRANICZNYM
NA GRANICY POLSKO-UKRAIŃSKIEJ W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — czerwiec

SZCZECIN

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0038
obj. 372 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1730-4474
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 2010
— PODREGIONY, POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-103X
obj. 272 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-1226
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-7951
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1734-0586
obj. 60 str., form. B5
cena: 12,00 PLN
Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1896-6780
obj. 80 str., form. B5
cena: 18,00 PLN
Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych — turyści krajowi
i zagraniczni.
Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje wg podregionów, gmin i miast.
OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-5051
obj. 180 str., form. B5
cena: 20,00 PLN
Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin, sekcje i działy PKD 2007.
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SZCZECIN

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — lipiec
obj. 150 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Podstawowe informacje o rozwoju demograficzno-społecznym
województwa.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin.
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — listopad
obj. 140 str., form. B5
cena: 18,00 PLN

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia, warunki
pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin, sekcje PKD 2007.
Foldery i materiały okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDU
STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE 2010
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
obj. 12 str., form. 21x10 cm

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1896-2696
obj. 24 str., form. 21x10 cm
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WARSZAWA

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1509-9652
obj. 380 str., form. B5
cena: 28,00 PLN
ISSN 1730-265X
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1732-9736
obj. 496 str., form. B5
cena: 28,00 PLN
ISSN 1732-9744
cena: 15,00 PLN

ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1425-9486
obj. 392 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1896-2289
cena: 15,00 PLN
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Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1508-1389
obj. 102 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY WARSZAWY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — marzec, maj, wrzesień, grudzień
ISSN 1233-9164
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 PLN

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

PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1732-9728
obj. 272 str., form. A4
cena: 25,00 PLN
ISSN 1897-1458
cena: 15,00 PLN

Sytuacja społeczno-gospodarcza poszczególnych dzielnic na tle
m.st. Warszawy, w tym zagadnienia dotyczące m.in.: środowiska,
ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia,
kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje
PKD 2007.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
ISSN 1643-5818
obj. 194 str., form. A4
cena: 18,00 PLN
ISSN 1895-054X
cena: 15,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, miasta, wieś, wybrane
informacje wg podregionów i dzielnic m.st. Warszawy.

57

WARSZAWA

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1643-5834
obj. 136 str., form. A4
cena: 18,00 PLN
ISSN 1895-0558
cena: 15,00 PLN

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, sekcje PKD 2007.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
MAZOWIECKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — marzec
ISSN 1896-2297
cena: 15,00 PLN

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, dzielnice
m.st. Warszawy, sektory własności, sekcje PKD 2004.
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PORTRET WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2005—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — listopad
ISSN 1899-5039
obj. 80 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
ISSN 1899-5047
cena: 15,00 PLN

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa na tle kraju i pozostałych województw w latach
2005—2009 oraz podstawowe wskaźniki dla województwa na
tle wybranych regionów Unii Europejskiej.
Przekroje: kraj, województwa, podregiony, wybrane regiony
Unii Europejskiej.
STATYSTYKA GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO 2002—2008
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. — luty
ISSN 2080-377X

Wybrane elementy społeczno-ekonomicznego potencjału gmin
i powiatów województwa mazowieckiego na tle kraju. Dane
bezwzględne i wskaźniki dotyczące m.in. środowiska, stanu
i struktury ludności, wybranych elementów infrastruktury społecznej i technicznej, podmiotów gospodarki narodowej oraz
budżetów gmin i powiatów.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Foldery i materiały okolicznościowe
ZE STATYSTYKĄ PRZEZ WARSZAWĘ 2010
wydanie co 2 lata
termin wyd. — listopad
obj. 36 str., form. A5

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W LICZBACH 2010
wydanie co 2 lata
termin wyd. — listopad
obj. 12 str., form. 9,5x20 cm
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WROCŁAW

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0127
obj. 392 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1642-1507
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1732-9671
obj. 406 str., form. B5
cena: 28,00 PLN
ISSN 1895-068X
cena: 15,00 PLN

ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — grudzień
ISSN 0860-2808
obj. 360 str., form. B5
cena: 28,00 PLN
ISSN 1895-0698
cena: 15,00 PLN
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Analizy statystyczne
BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
W LATACH 2003—2009. WIELOASPEKTOWA ANALIZA
STATYSTYCZNA
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. — listopad
obj. 240 str., form. B5
cena: 28,00 PLN
Bezrobocie zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy oraz
bezrobocie wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności;
wybrane typy bezrobocia, stan i struktura bezrobotnych (m.in. wg
cech demograficzno-społecznych, pozostawania w szczególnej
sytuacji na rynku pracy, doświadczenia zawodowego, płynności
bezrobocia), dynamika i kierunki zmian strukturalnych, czas
pozostawania w stanie bezrobocia, stopa bezrobocia i wybrane
czynniki warunkujące wysokość stóp bezrobocia, terytorialne
zróżnicowanie poziomu bezrobocia.
Przekroje: województwo.
Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1508-1095
obj. 96 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa,
handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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ISSN 1508-3136
obj. 116 str., form. B5
cena: 16,00 PLN

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Wrocławia wzbogacone o zagadnienia społeczne oraz ważniejsze
wskaźniki sytuacji gospodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Wrocław, wybrane miasta (siedziby wojewody/marszałka).
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
W LATACH 2008—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — sierpień
obj. 92 str., form. B5
cena: 18,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy,
plony, zbiory), produkcja zwierzęca, skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory i formy własności.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WROCŁAWIA
(w wersji angielskiej: spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 60 dni po kwartale

WROCŁAW

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2007—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — grudzień
obj. 168 str., form. A4
cena: 20,00 PLN
cena: 15,00 PLN

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni
wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007 (lata
2008—2009).
WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
W LATACH 2006—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2—3 lata
termin wyd. — czerwiec
cena: 15,00 PLN

Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach finansowych charakteryzujących kondycję finansową podmiotów
gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności obrotu,
wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane źródła
finansowania.
Przekroje: województwo, sekcje i wybrane działy sekcji C
— przetwórstwo przemysłowe wg PKD 2007 (lata 2008—2009),
sektory własności.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W WOJEWÓDZTWIE
DOLNOŚLĄSKIM W LATACH 2006—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3—4 lata
termin wyd. — listopad
cena: 15,00 PLN

Wyposażenie mieszkań w wodociąg, kanalizację, gaz. Ludność
korzystająca z wodociągów, kanalizacji i gazu z sieci. Urządzenia komunalne (długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej
i gazowej). Zużycie wody (w tym w gospodarstwach domowych)
i odprowadzone ścieki. Eksploatacja wodociągów i kanalizacji
(zużycie wody wg celów). Struktura własności jednostek obsługujących wodociągi i kanalizację.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.
Foldery i materiały okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE W LICZBACH 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. — wrzesień
obj. 36 str., form. A5
cena: 8,00 PLN
CENY W EUROREGIONIE NYSA 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
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ZIELONA GÓRA

Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1640-0135
obj. 360 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-6910
cena: 15,00 PLN

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 2010 — PODREGIONY,
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — grudzień
ISSN 1733-1099
obj. 300 str., form. B5
cena: 25,00 PLN
ISSN 1733-6902
cena: 15,00 PLN

Informacje i opracowania statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA
LUBUSKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. — 55—59 dni po kwartale
ISSN 1509-1147
obj. 100 str., form. A4
cena: 20,00 PLN

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województwa m. in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa
i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD 2007.
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ISSN 1895-1708
obj. 180 str., form. B5
cena: 16,00 PLN
ISSN 1895-1694
obj. 180 str., form. B5
cena: 10,00 PLN

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W 2009 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — kwiecień
ISSN 1896-3080
cena: 10,00 PLN

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego rejestru
urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności,
rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje
PKD 2004.
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LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. — lipiec

ZIELONA GÓRA

LEŚNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
W LATACH 2005—2009
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. — grudzień
ISSN 1895-1724
obj. 160 str., form. B5
cena: 15,00 PLN
ISSN 1895-1716
cena: 10,00 PLN

Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, formy
własności.
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2009 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice, wykresy)
wydanie co 3 lata
termin wyd. — czerwiec
ISSN 1895-8184
obj. 120 str., form. B5
cena: 15,00 PLN
ISSN 1895-8192
cena: 10,00 PLN

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych — turyści krajowi
i zagraniczni. Wybrane informacje o działalności PTTK.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów,
powiatów, gmin i miast.
Foldery i materiały okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — wrzesień
ISSN 1731-3678
obj. 36 str., form. A5
cena: 10,00 PLN
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POWIATY I GMINY W WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM W 2009 R.
wydanie jednorazowe
termin wyd. — październik
cena: 15,00 PLN

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W ZIELONEJ GÓRZE 2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. — styczeń
Internet
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Adresy, telefony, faxy urzędów statystycznych

www.stat.gov.pl
=> STATYSTYKA REGIONALNA
Województwo podlaskie
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel.: 85 749 77 00 do 09, fax 85 749 77 79

Województwo kujawsko-pomorskie
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz
tel.: 52 366 93 90, fax 52 366 93 56

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

Województwo śląskie
Urząd Statystyczny w Katowicach
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel.: 32 779 12 00, fax 32 779 13 00, 32 258 51 55

Województwo świętokrzyskie
Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel.: 41 361 15 42, fax 41 362 15 83

Województwo małopolskie
Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel.: 12 415 60 11, fax 12 361 01 91

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

Województwo łódzkie
Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel.: 42 683 91 00, 42 683 91 01, fax 42 684 48 46
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Województwo opolskie
Urząd Statystyczny w Opolu
ul. Krakowska 53a, 45-951 Opole
tel.: 77 423 01 10—11, 77 423 01 20—21
fax 77 423 01 25

Województwo wielkopolskie
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Jana. H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań
tel.: 61 279 82 00, fax 61 279 81 00, 61 279 81 01

Województwo podkarpackie
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19, fax 17 853 51 57

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

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

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

Województwo lubuskie
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 68 322 31 12, fax 68 325 36 79, 68 325 74 45
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Województwo warmińsko-mazurskie
Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82, 10-959 Olsztyn
tel.: 89 524 36 66, fax 89 524 36 67

Notatki
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