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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 2012 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.
Podstawowym źródłem danych prezentowanych w publikacjach
jest sprawozdawczość elektroniczna.
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 2012”
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 61, 22 608 31 63, 22 608 31 64, 22 608 31 66
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
 Biuletynu Statystycznego
 publikacji GUS i urzędów statystycznych
 podstawowych klasyfikacji i nomenklatur (informacje ogólne) – CN, PKWiU, PKD
 definicji stosowanych w statystyce publicznej
 Banku Danych Lokalnych
 bazy danych handlu zagranicznego
 rejestru podmiotów gospodarki narodowej REGON
 rejestru podziału terytorialnego kraju TERYT
Przyjmowanie zamówień na:
 niepublikowane dane statystyczne ze zbiorów
danych GUS
 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 496
tel. 22 608 34 75
e-mail: rzecznik@stat.gov.pl

OBSŁUGA PRASOWA
gmach GUS, blok C, IV p., pokój 461, 462, 463, 495
tel. 22 608 31 57, 22 608 34 91, 22 608 38 04, 22 608 30 09
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

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. 8:45–15:30
wypożyczalnia – w dni powszednie w godz. 8:45–15:45
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. 8:30–15:00, tel. 22 608 34 27;
• SKLEP INTERNETOWY: www.stat.gov.pl/gus/zws_PLK_HTML.htm
Sprzedaż detaliczną
prowadzą również księgarnie na terenie kraju;
Prenumeratę na wszystkie periodyki GUS przyjmują także:
• urzędy statystyczne w poszczególnych województwach;
• KOLPORTER S. A. ul. Zagnańska 61,
25-528 Kielce, infolinia: 0-801-205-555,
tel. 41 367 82 02,
fax 41 368 36 36.
http://dp.kolporter.com.pl
• GARMOND PRESS S.A.,
ul. Nakielska 3, 01-106 Warszawa,
tel. 22 836 69 21 wew. 122, fax 22 836 69 21 wew. 120
e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl
Prenumeratę roczną na miesięcznik WIADOMOŚCI
STATYSTYCZNE przyjmują również oddziały RUCH S.A. na
terenie kraju (do 5 grudnia bieżącego roku na rok następny).

Preferowana i najszybsza dostawa publikacji przy płatności
w formie przedpłaty.
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Biuletyny. Czasopisma. Opracowania zbiorcze ..... 14
Ludność. Ruch naturalny. Migracje ....................... 22
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Edukacja ............................................................... 40
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Przemysł. Budownictwo. Środki trwałe ................. 52
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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 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1640-3630
obj. 700 str., form. A5
cena: 20,00 zł (oprawa miękka)
25,00 zł (oprawa twarda)

12000/00
12000/01

ISSN 1640-5919
cena 15,00 zł

12000/02

Zawiera 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 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1506-0632
obj. 900 str., form. B5
cena: 30,00 zł (oprawa miękka)
35,00 zł (oprawa twarda)

12001/00
12001/01

ISSN 1640-5927
cena 15,00 zł

12001/02

wybrane tablice
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. 650 str., form. B5
cena: 28,00 zł

12002/00

ISSN 1643-2231
cena 15,00 zł

12002/02

wybrane tablice
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 STATYSTYKI MIĘDZYNARODOWEJ 2012
(w wersji angielskiej: spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – maj
ISSN 0079-273X
obj. 500 str., form. B5
cena 25,00 zł

12007/00

ISSN 1897-2845
cena 15,00 zł

12007/02

wybrane tablice
Najobszerniejsza publikacja GUS z zakresu porównań międzynarodowych. Prezentuje informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych
i wybranych ważniejszych krajów, w tym także o Polsce i jej
miejscu w świecie.
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTW 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY PRZEMYSŁU 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1231-8957
obj. 530 str., form. B5
cena 28,00 zł

12004/00

ISSN 1643-0891
cena 15,00 zł

12004/02

wybrane tablice
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, przebieg prywatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, 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
2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych klas
PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2008; wartość
produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 2008;
eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import
wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2008.
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ISSN 0079-2691
obj. 650 str., form. B5
cena 30,00 zł

12005/00

ISSN 1642-4204
cena 15,00 zł

12005/02

wybrane tablice
Handel zagraniczny w 2011 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 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 PRACY 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
ISSN 1426-8760
obj. 400 str., form. B5
cena 28,00 zł

12006/00

ISSN 1643-224X
cena 15,00 zł

12006/02

wybrane tablice
Zmiany zachodzące na rynku pracy. Aktywność ekonomiczna
ludności, pracujący, ruch zatrudnionych i wolne miejsca pracy,
bezrobotni, warunki pracy (struktura czasu pracy, strajki, warunki
na stanowisku pracy, wypadki przy pracy i choroby zawodowe
oraz świadczenia z nimi związane), koszty pracy, wynagrodzenia
(fundusz wynagrodzeń i przeciętne miesięczne wynagrodzenia
nominalne i realne; wynagrodzenia wg stanowisk i zawodów,
struktura pełnozatrudnionych wg wysokości wynagrodzenia).
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje,
działy, sektory ekonomiczne, sektory własności, status zatrudnienia, płeć.
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY HANDLU
ZAGRANICZNEGO 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK DEMOGRAFICZNY 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1505-6716
obj. 550 str., form. B5
cena 28,00 zł

12003/00

ISSN 1732-4920
cena 15,00 zł

12003/02

wybrane tablice
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze ludności Polski
w 2011 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.
ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 2080-8798
obj. 450 str., form. B5
cena 25,00 zł

12008/00

ISSN 2080-8801
cena 15,00 zł

12008/02

wybrane tablice
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym
rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz informacje
naświetlające sytuację dochodową w rolnictwie.
Przekroje: województwa, sektory własności, formy organizacyjno-prawne.
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ISSN 0079-2667
obj. 364 str., form. B5
cena 28,00 zł

12009/00

ISSN 1733-7836
cena 15,00 zł

12009/02

wybrane tablice
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2011 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 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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ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Indeks
ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
BIULETYN STATYSTYCZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 16 lub 17 dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym
ISSN 0006-4025
obj. 245 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12400/01-12

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, m.in. z zakresu rachunków narodowych,
demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, świadczeń społecznych,
cen, podaży pieniądza, finansów publicznych i finansów przedsiębiorstw niefinansowych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa,
transportu i handlu wewnętrznego oraz 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.
INFORMACJA O SYTUACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU
wydanie miesięczne
termin wyd. – 16 lub 17 dzień roboczy po miesiącu sprawozdawczym
ISSN 1505-6449
obj. 72 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12300/01-12

w wersji angielskiej : wstęp, tablice – wybrane
wskaźniki sytuacji gospodarczej kraju
Analiza zjawisk i procesów zachodzących w gospodarce narodowej kraju obejmująca informacje z zakresu m.in. rynku pracy, cen,
wynagrodzeń, podstawowych obszarów gospodarki (przemysł,
budownictwo, rolnictwo, rynek wewnętrzny, transport), handlu
zagranicznego, a także podaży pieniądza i finansów publicznych.
Ponadto, z częstotliwością kwartalną, prezentowane są informacje
dotyczące szacunków PKB, procesów demograficznych, wyników
finansowych przedsiębiorstw oraz nakładów inwestycyjnych, giełdy,
a także sytuacji na świecie. W części tabelarycznej prezentowane
są wybrane wskaźniki opisujące sytuację społeczną i gospodarczą
kraju oraz 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.
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ISSN 0866-9333
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12301/01-04

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społecznogospodarczą województw. Wszystkie prezentowane kategorie
przedstawiane są w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do
przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i okresach narastających.
Przekroje: województwa.
POLAND QUARTERLY STATISTICS
(wersja angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – czerwiec, wrzesień, grudzień

Kwartalne informacje o procesach społeczno-gospodarczych zachodzących w kraju. Dane charakteryzujące wyniki gospodarcze
Polski na tle poprzednich kwartałów i ostatnich lat oraz na tle
państw UE, OECD i wybranych krajów rozwijających się.
Przekroje: wybrane dane wg sekcji i działów PKD, grupy COICOP.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
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

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
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.), m.in. z zakresu demografii, rynku
pracy, warunków życia ludności, cen, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, handlu wewnętrznego i zagranicznego, transportu
i łączności, inwestycji, wyników finansowych przedsiębiorstw,
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 (styczeń, kwiecień,
lipiec, październik)

Obszerny zestaw informacji statystycznych, w formie tablic,
map i wykresów, dotyczących świata oraz wybranych krajów.
Dane prezentowane są w układzie rocznym i krótkookresowym
(miesięczne i kwartalne). Część tabelaryczna obejmuje zestaw
tablic pogrupowanych według 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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ISSN 0043-518X
obj. 100 str., form. B5
cena: 12,00 zł

12404/01-12

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.
STATISTICS IN TRANSITION – new series
(wersja angielska)
wydanie 3 razy w roku
termin wyd. sierpień, listopad, grudzień
ISSN 1234-7655
obj. 180 str., form. B5
cena: 20,00 zł

12405/01-03

Międzynarodowe czasopismo statystyczne, opracowywane
przez GUS. Stanowi forum wymiany idei i doświadczeń między statystykami różnych krajów. Publikuje artykuły dotyczące
metod statystycznych i ich zastosowań w badaniu zjawisk
i procesów ekonomicznych i społecznych. Zamieszcza także
artykuły poświęcone szkoleniom statystycznym oraz edukacji
statystycznej.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
WIADOMOŚCI STATYSTYCZNE
(w wersji angielskiej, francuskiej, rosyjskiej – spis treści; w wersji
angielskiej, rosyjskiej – streszczenia artykułów)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 28 dzień danego miesiąca

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
POLISH POPULATION REVIEW
(wersja angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0867-7905
obj.130 str., form. B5
cena: 23,00 zł

12406/00

ISSN 1895-4219
cena: 15,00 zł

12406/02

wybrane teksty
Czasopismo specjalistyczne o charakterze naukowym. Zawiera
zbiór artykułów na temat metodologii badań i analiz demograficzno-społecznych. Obok artykułów o charakterze naukowym
czasopismo zawiera część poświęconą badaniom i pracom
studialnym prowadzonym bezpośrednio przez GUS lub przy
współpracy z GUS oraz urzędami statystycznymi.
MIASTA W LICZBACH 2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne i metodyczne, streszczenie analizy oraz część tabelaryczna i graficzna)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
ISSN 2083-6384
obj. 150 str., form. B5
cena: 25,00 zł

12903/03

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
najszerzej przedstawione będą zagadnienia priorytetowe dla
prezentowanego okresu.
Przekroje: miasta z wyodrębnieniem miast będących siedzibą
wojewody i (lub) sejmiku województwa oraz grupy miast według
klas wielkości w przekroju województw.
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obj. 250 str., form. B5
cena: 25,00 zł

12132/00

Aktualny stan kapitału ludzkiego w Polsce. Wyszczególnienie
w kapitale ludzkim grup tematycznych pozwala na przeprowadzenie analizy elementarnej każdego obszaru jego oddziaływania. W opracowaniu znajduje się zestawienie wskaźników,
dotychczas nie prezentowanych w publikacjach. Dotyczą one
takich obszarów jak: stan zdrowia, stopień wykształcenia i kwalifikacje, znajomość nowych technologii, status na rynku pracy
czy oczekiwany czas trwania życia, czyli czynniki bezpośrednio
wpływające na jakość kapitału ludzkiego.
Przekroje: województwa, podregiony, powiaty, sekcje i działy
PKD, sektory własności.
WYZNANIA RELIGIJNE, STOWARZYSZENIA
NARODOWOŚCIOWE I ETNICZNE W POLSCE
W LATACH 2009–2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – marzec
obj. 400 str., form. B5
cena: 20,00 zł

12905/00

cena: 15,00 zł

12905/02

Podstawowe informacje o wyznaniach religijnych, stowarzyszeniach narodowościowych i etnicznych zarejestrowanych
w Polsce. Publikacja zawiera dwie części: wyznaniową i narodowościową, poprzedzona indeksami porządkującymi zgromadzony materiał chronologicznie, demograficznie i alfabetycznie.
Podstawową jednostką opisu jest wyznanie lub stowarzyszenie.
Dla każdej z tych jednostek podane są dane statystyczne o jej
rozwoju ilościowym, aktualnym rozmieszczeniu terytorialnym,
statutowym zakresie działania.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
STOWARZYSZENIA, FUNDACJE, SPOŁECZNE
PODMIOTY WYZNANIOWE, ORGANIZACJE SAMORZĄDU
GOSPODARCZEGO I ZAWODOWEGO ORAZ
ORGANIZACJE PRACODAWCÓW W 2010 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie,
tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień
obj. 200 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12396/00

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 (w tym członków); kosztów i przychodów;
środków trwałych i nakładów inwestycyjnych.
Przekroje: regiony, formy prawne.

DZIENNIK URZĘDOWY GUS
wydanie miesięczne
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obj. 150 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12505/00

cena: 15,00 zł

12505/02

Ludność świadcząca pracę niezarobkową poza gospodarstwem
domowym wg cech demograficznych i społecznych. Rodzaje
pracy niezarobkowej: wolontariat w organizacjach i instytucjach,
nieformalna praca niezarobkowa, w tym pomoc rodzinie pozostającej poza własnym gospodarstwem domowym. Wolumen pracy
niezarobkowej w godzinach /etatach przeliczeniowych oraz jej
wartość w złotych.
Przekroje: regiony, miasto, wieś, płeć, wiek, wykształcenie,
status na rynku pracy, sekcje PKD 2007, sektory własności,
grupy zawodów.
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BIULETYNY. CZASOPISMA. OPRACOWANIA ZBIORCZE

Indeks
WOLONTARIAT W ORGANIZACJACH I INNE FORMY
PRACY NIEZAROBKOWEJ POZA GOSPODARSTWEM
DOMOWYM – 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie,
tablice)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – marzec

LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
STAN I STRUKTURA LUDNOŚCI ORAZ RUCH NATURALNY
W PRZEKROJU TERYTORIALNYMW 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 2083-3342
obj. 170 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12709/00

ISSN 2083-3350
cena: 15,00 zł

12709/02

Dane o liczbie i strukturze ludności 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 31.12.2011 r. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane dotyczące ruchu naturalnego i migracji
ludności w 2011 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś.
LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU
TERYTORIALNYM (STAN W DNIU 30 VI 2011 R.)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1734-6118
obj. 120 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12700/01

ISSN 1734-6126
cena: 15,00 zł

12700/51

Dane o liczbie i strukturze ludności 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 30.VI.2011 r. Ogólna informacja o sytuacji
demograficznej w I półroczu 2011r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś.
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ISSN 1734-6118
obj. 120 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12700/02

ISSN 1734-6126
cena: 15,00 zł

12700/52

Dane o liczbie i strukturze ludności 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 30.VI.2012 r. Ogólna informacja o sytuacji
demograficznej w I półroczu 2012 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś.
TRWANIE ŻYCIA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1507-1340
obj. 75 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12330/00

ISSN 1898-0236
cena: 15,00 zł

12330/02

wybrane tablice
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.
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LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU
TERYTORIALNYM (stan w dniu 30 VI 2012 r.)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

LUDNOŚĆ. RUCH NATURALNY. MIGRACJE

Indeks
POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU
TERYTORIALNYM W 2012 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1505-5507
obj. 197 str., form. A4
cena: 17,00 zł

12308/00

ISSN 1734-6266
cena: 15,00 zł

12308/02

Powierzchnia, liczba ludności i gęstość zaludnienia wg stanu na
1 stycznia 2012 r.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
miasta.
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ISSN 0867-3217
obj. 570 str., form. A4
cena: 28,00 zł

12380/00

Syntetycznie ujęty pełny zakres wyników badań statystycznych,
funkcjonujące podsystemy Państwowego Monitoringu Środowiska oraz źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2011 r. na tle lat poprzednich. Dane
dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów
środowiska, problematyki odpadów, promieniowania i hałasu,
skutków zdrowotnych degradacji środowiska, 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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ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
OCHRONA ŚRODOWISKA 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
GOSPODARKA PALIWOWO-ENERGETYCZNA
W LATACH 2010–2011
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-7947
obj. 290 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12307/00

ISSN 1896-7809
cena: 15,00 zł

12307/02

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.
Przekroje: bilanse energii wg wybranych sekcji, działów i grup
PKD 2007.
EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ENERGII
W LATACH 2000–2010
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1732-4939
12115/00
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
obj. 60 str., form. A4
cena 10,00 zł
ISSN 1896-2491
12115/02
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
cena 15,00 zł
wersja polska i angielska
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: sekcje PKD 2007, wybrane rodzaje działalności.
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Prezentacja danych dotyczących zużycia 7 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
2007.
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W 2011 R.
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1898-4347
12387/00
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
obj. 85 str., form. A4
cena: 20,00 zł
ISSN 1898-4355
12387/02
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
cena: 15,00 zł
wersja polska i angielska
Stopień wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
w gospodarce polskiej. Bilanse nośników energii ze źródeł
odnawialnych w latach 2006–2011 oraz dostępne dane za lata
2002–2011. Produkcja energii elektrycznej i ciepła ze źródeł
odnawialnych. Moce osiągalne urządzeń wykorzystujących
źródła odnawialne do produkcji energii elektrycznej. Polska na
tle innych krajów UE.
Przekroje: ogółem kraj wg wybranych sekcji PKD 2007.
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ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
ZUŻYCIE PALIW I NOŚNIKÓW ENERGII W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ŚRODOWISKO. ENERGIA

Indeks
ZUŻYCIE ENERGII W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
W 2009 R.
wydanie co 3 lata
termin wyd. – marzec
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
obj.100 str., form. A4
12506/00
cena: 15,00 zł
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
cena: 15,00 zł
12506/02
wersja polska i angielska
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, województwa.
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ISSN 1425-7890
obj. 210 str., form. A4
cena: 19,00 zł

12338/01-04

ISSN 1895-4200
cena: 15,00 zł

12338/51-54

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.
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI
W LATACH 2008–2011
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad
ISSN 1425-7890
obj. str. 200, form. A4
cena: 20,00 zł

12355/00

ISSN 1895-4200
cena: 15,00 zł

12355/02

Wyniki kwartalnych badań aktywności ekonomicznej ludności zrealizowanych w latach 2008–2011 ilustrujące zmiany w poziomie
aktywności ekonomicznej ludności, liczbie i strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej pracujących i bezrobotnych oraz
przyczynach bierności zawodowej.
Przekroje: miasto, wieś, płeć, wiek, wykształcenie, sekcje PKD
2007, grupy zawodów.
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PRACA. WYNAGRODZENIA

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

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
BEZROBOCIE REJESTROWANE
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1897-3671
obj. 118 str., form. A4
cena: 16,00 zł

12341/01-04

ISSN 1897-3442
cena: 15,00 zł

12341/51-54

Liczba i struktura bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach
pracy wg cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu
pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca 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.
PRACUJĄCY W GOSPODARCE NARODOWEJ W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1506-7904
obj. 180 str., form. B5
cena: 17,00 zł

12339/00

ISSN 1898-326X
cena: 15,00 zł

12339/02

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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ISSN 1509-8443
obj. 80 str., form. A4
cena: 13,00 zł

12340/01-04

Pracujący, zatrudnieni i ich wynagrodzenia nominalne i realne.
Czas przepracowany. Bezrobocie rejestrowane. Zezwolenia na
pracę cudzoziemców w Polsce.
Przekroje: regiony, województwa, sekcje i działy PKD 2007,
sektory własności, formy finansowania.
POPYT NA PRACĘ W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1642-4425
obj. 70 str., form. A4
cena: 17,00 zł

12345/00

ISSN 1897-9106
cena: 15,00 zł

12345/02

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.

31

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W GOSPODARCE
NARODOWEJ
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
WARUNKI PRACY W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1506-6789
obj. 225 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12342/00

ISSN 1734-6053
cena: 15,00 zł

12342/02

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 W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-7920
obj. 150 str., form. B5
cena: 16,00 zł

12343/00

ISSN 1895-0221
cena: 15,00 zł

12343/02

Wypadki przy pracy osób pracujących w gospodarce narodowej.
Informacje rejestrowane w zakładach pracy dotyczące osób
poszkodowanych w wypadkach. Dane o wypadkach przy pracy
w indywidualnych gospodarstwach rolnych 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 zostało wypłacone przez ZUS
jednorazowe odszkodowanie wypadkowe.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, sekcje
i wybrane działy PKD 2007, sektory własności, zawody.
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ISSN 2082-7164
obj. 100 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12398/00

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, MSWiA 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.
OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY
W 2010 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
ISSN 2082-0771
obj. 110 str., form. B5
cena: 35,00 zł

12399/00

ISSN 2082-078X
cena: 15,00 zł

12399/02

Aktywność zawodowa osób powyżej 50. roku życia oraz charakterystyka ich sytuacji na rynku pracy. Osoby pełnozatrudnione,
niepełnozatrudnione oraz bezrobotne wg cech demograficznoekonomicznych.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007.
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PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
EMERYTURY I RENTY W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

PRACA. WYNAGRODZENIA

Indeks
OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – marzec
obj. 100 str., form. A4
cena: 12,00 zł

12507/00

cena: 15,00 zł

12507/02

Osoby niepełnosprawne w wieku 15–64 lata wg rodzaju schorzenia, jego wpływu na organizację życia zawodowego oraz
przyczyn ograniczeń w wykonywaniu pracy.
Przekroje: miasto, wieś, wybrane cechy demograficzno-społeczne.

34

ISSN 1898-9322
obj. 200 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12391/00

ISSN 1898-9330
cena: 15,00 zł

12391/02

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. Wskaźniki zagrożenia ubóstwem. Moduł – międzypokoleniowe dziedziczenie niekorzystnych sytuacji życiowych.
Metodologia i organizacja badania.
Przekroje: miasto, wieś, cechy społeczno-demograficzne respondentów.
BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 0208-9793
obj. 275 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12331/00

ISSN 1896-4567
cena: 15,00 zł

12331/02

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: grupy społeczno-ekonomiczne, wielkość gospodarstwa
domowego, grupy kwintylowe, typ biologiczny gospodarstwa domowego, niepełnosprawność osób, klasa miejscowości zamieszkania, województwa, regiony, wykształcenie osoby odniesienia.
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WARUNKI ŻYCIA

Indeks
DOCHODY I WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI POLSKI
(raport z badania EU-SILC 2011)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

WARUNKI ŻYCIA

Indeks
SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
GOSPODARSTW DOMOWYCH W LATACH 2000–2010.
ZRÓŻNICOWANIE MIASTO–WIEŚ.
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – maj
ISSN 0006-4025
obj. 150 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12508/00

cena: 15,00 zł

12508/02

Dane dotyczące gospodarstw domowych zamieszkujących
w miastach i na wsi: cechy demograficzno-społeczne osób,
poziom miesięcznych dochodów i wydatków oraz spożycia
niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę,
wyposażenie gospodarstw domowych w wybrane przedmioty
trwałego użytkowania, warunki mieszkaniowe, subiektywna ocena warunków życia. Komentarz analityczny. Aneks zawierający:
tablice przeglądowe, bezwzględne i względne błędy szacunków
oraz wskaźniki Giniego i rozkład dochodów.
JAKOŚĆ ŻYCIA. KAPITAŁ SPOŁECZNY, UBÓSTWO
I WYKLUCZENIE SPOŁECZNE W POLSCE
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik
obj. 600 str., form. A4
cena: 30,00 zł

12134/00

cena: 15,00 zł

12134/02

Kompleksowa ocena jakości życia (różne aspekty i uwarunkowania, w tym dobrobyt subiektywny); wielowymiarowa ocena
zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego; opinie dotyczące
różnych aspektów życia społecznego, w tym zróżnicowań społecznych i dyskryminacji; styl życia; kontakty społeczne; udział
w życiu społecznym; wykształcenie i inne ważne umiejętności.
Przekroje: ogółem kraj, regiony, wybrane województwa, miasto–wieś, wybrane cechy społeczno-demograficzne
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obj. 160 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12133/00

cena: 15,00 zł

12133/02

Ocena zasięgu ubóstwa przy zastosowaniu różnych granic
ubóstwa; stopień zagrożenia ubóstwem ze względu na różne
cechy społeczno-ekonomiczne ; wybrane wskaźniki sytuacji
bytowej rodzin ubogich; ubóstwo w Polsce na tle krajów Unii
Europejskiej.
Przekroje: miasto, wieś, wybrane cechy społeczno-demograficznych respondentów.
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WARUNKI ŻYCIA

Indeks
UBÓSTWO W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ GUS
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, streszczenie)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA

Indeks
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W 2011 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 i 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 2011 r.
przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta,
wieś.
OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

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.
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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.
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INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA

Indeks
INFRASTRUKTURA KOMUNALNA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

EDUKACJA

Indeks
OŚWIATA I WYCHOWANIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1506-056X
obj. 470 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12335/00

Publikacja składa się z trzech części: metodycznej, analitycznej
oraz tabelarycznej. Zawiera informacje o szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach profilowanych, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych.
Prezentowane są dane o szkołach, uczniach, absolwentach,
nauczycielach, oddziałach, klasach, pomieszczeniach szkolnych
oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki
nad dziećmi i młodzieżą.
Przekroje: województwa, miasta, wieś; rodzaje placówek, organy
prowadzące.
SZKOŁY WYŻSZE I ICH FINANSE W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-2163
obj. 350 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12334/00

ISSN 1734-8625
cena: 15,00 zł

12334/02

Informacje o szkołach wyższych działających w roku akademickim 2011/2012 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: sektory własności, województwa, cz. I – wg typów
szkół i grup kierunków studiów oraz form kształcenia, cz. II – wg
typów szkół.
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obj. 200 str., form. B5
cena: 20,00 zł

12135/00

cena: 15,00 zł

12135/02

Podstawowe informacje o ustawicznym kształceniu zawodowym
w przedsiębiorstwach – formy szkoleń, uczestnicy, czas trwania,
koszty, dziedziny i realizatorzy szkoleń, wskaźniki dostępności
i intensywności szkoleń, udział kosztów szkoleń w koszcie pracy.
Charakterystyka szkolenia wstępnego. Porównania międzynarodowe pozwalające na ocenę rozmiarów szkoleń w Polsce na
tle innych krajów.
Przekroje: wybrane sekcje i działy PKD, klasy wielkości przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10–49 osób, 50–249 i powyżej
250 osób.
WYBORY ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA A SYTUACJA
ZAWODOWA POLAKÓW
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad
obj. 250 str., form. A4
cena: 23,00 zł

12509/00

Informacje o motywach i uwarunkowaniach wyborów typu szkoły
i kierunku kształcenia oraz wpływu osiągniętego wykształcenia
na sytuację zawodową Polaków. Rodzaje potrzeb edukacyjnych,
ocena możliwości ich realizacji, szczeble karier edukacyjnych,
najwyższe osiągnięte wykształcenie i sytuacja zawodowa Polaków w powiązaniu z wiekiem, płcią i wykształceniem osoby
ankietowanej, wykształceniem jej rodziców, typem społeczno-ekonomicznym gospodarstwa domowego.
Przekroje: wiek, płeć, wykształcenie, typ społeczno-ekonomiczny
gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania.
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EDUKACJA

Indeks
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
W POLSCE W 2010 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – grudzień

EDUKACJA

Indeks
KAPITAŁ INTELEKTUALNY W POLSCE W 2010 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – wrzesień

Informacje na temat szeroko pojętego kapitału intelektualnego,
obejmującego swoim zakresem kapitał ludzki, społeczny, strukturalny oraz relacyjny. W poszczególnych częściach publikacji
zostaną zaprezentowane kolejno: informacje dotyczące uwarunkowań rozwoju kapitału ludzkiego w Polsce, w zakresie zmian
demograficznych, stanu zdrowia, wykształcenia oraz rynku pracy;
dane dotyczące stanu kapitału społecznego, w tym struktura kapitału społecznego, dialog obywatelski i społeczny, komunikacja
społeczna, aktywność polityczna, zaangażowanie społeczne,
rola instytucji kultury w kształtowaniu potencjału kulturowego
i kreatywnego; informacje o kapitale strukturalnym opisującym
m.in. wydawane patenty, wzory użytkowe oraz charakterystykę
własności intelektualnej przedsiębiorstw. Publikacja ma charakter
opisowy, tablice oraz wykresy zostaną zamieszczone w ramach
komentarza analitycznego.
Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje PKD.
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ISSN 1507-1294
obj. 550 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12314/00

ISSN 1734-0853
cena: 15,00 zł

12314/02

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 oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.
Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk,
sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD
2007).
SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE. WYNIKI
BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2008–2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1898-7583
obj. 120 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12390/00

ISSN 1899-6302
cena: 15,00 zł

12390/02

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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NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Indeks
NAUKA I TECHNIKA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

NAUKA I TECHNIKA. SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE

Indeks
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW
W LATACH 2009–2011
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. 540 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12373/00

cena: 15,00 zł

12373/02

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
2009–2011. 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.
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ISSN 1506-4360
obj. 350 str., form. A4
cena: 24,00 zł

12333/00

Sieć i działalność instytucji kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji muzycznych
i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych,
bibliotek, 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, sektory własności.
TURYSTYKA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1425-8846
obj. 220 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12332/00

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. Ruch graniczny – ruch osobowy na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (m.in. przyjazdy
cudzoziemców i wyjazdy obywateli polskich). Informacje o ruchu
granicznym środków transportu. Porównania międzynarodowe na
podstawie danych Eurostat. 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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KULTURA. TURYSTYKA. SPORT

Indeks
KULTURA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
DZIECI KORZYSTAJACE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY
SPOŁECZNEJ W POLSCE W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad
obj. 150 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12136/00

Charakterystyka dzieci znajdujących się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastępczych i w zakładach stacjonarnych pomocy społecznej. Prezentacja danych dotyczących
gospodarstw domowych i rodzin z dziećmi korzystających ze
świadczeń pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. Przedstawienie danych dotyczących niepełnosprawności dzieci.
Przekroje: kraj, województwa.
ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO
W LATACH 2008–2011
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
obj. 150 str., form. B5
cena: 13,00 zł

12137/00

Działalność organizacji pożytku publicznego w latach 2008–2011
(posiadających status OPP). Struktura zbiorowości OPP (podział
terytorialny, forma prawna, rok uzyskania statusu), obszary działalności pożytku publicznego, wpływy i wykorzystanie 1% podatku
dochodowego, struktura osób przekazujących 1%.
Przekroje: regiony, województwa.
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ISSN 2082-7172
obj. 180 str., form. A4
cena: 18,00 zł

12395/00

Podstawowe informacje charakteryzujące całodobowe i dzienne placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodziny zastępcze
oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane dane
o beneficjentach środowiskowej pomocy społecznej. Świadczenia z systemu pomocy społecznej oraz z systemu świadczeń
rodzinnych. Wydatki z budżetu państwa i budżetów samorządów
terytorialnych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Przekroje: województwa, podregiony i powiaty, sektory własności, dla informacji o beneficjentach pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz wydatkach – dane wg województw.
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ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
POMOC SPOŁECZNA – INFRASTRUKTURA,
BENEFICJENCI, ŚWIADCZENIA W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ZDROWIE. OPIEKA SPOŁECZNA

Indeks
ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 2084-0470
obj. 240 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12259/00

Wyniki badań kondycji zdrowotnej ludności Polski, jak również
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), przyczynach hospitalizacji
szpitalnej oraz realizacji planu szczepień ochronnych. Ponadto
wybrane dane z badania stanu zdrowia, wybranych aspektów
zachowań antyzdrowotnych i prozdrowotnych oraz korzystania
z różnych form opieki zdrowotnej. W przypadku infrastruktury
opieki zdrowotnej zawiera informacje m.in. o stanie i działalności podmiotów funkcjonujących w opiece zdrowotnej (zakładów
opieki zdrowotnej, praktyk lekarskich itp.), o kadrze medycznej,
w tym o osobach posiadających prawo wykonywania zawodu
i pracujących bezpośrednio z pacjentem, o zakładach lecznictwa
stacjonarnego i ambulatoryjnego, aptekach, pomocy doraźnej
i ratownictwie medycznym, służbie medycyny pracy, a także
podstawowe cechy charakteryzujące te placówki (np. rodzaje
placówek, liczba łóżek, miejsc, karetek) oraz informacje o rozmiarach działalności – poradach, osobach leczonych, długości
pobytu. Ponadto wydatki publiczne na ochronę zdrowia w 2011 r.
i wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia za 2010 rok. Poza częścią tabelaryczną komentarz analityczny, uwagi metodologiczne,
słownik pojęć stosowanych w opracowaniu, prezentacja graficzna
opisywanych zjawisk.
Przekroje: województwa, płeć i grupy wieku pacjentów, rodzaje
świadczeń.
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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 pochodzą 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.
CENY ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
(w wersji angielskiej: przemowa, spis treści)
wydanie miesięczne
termin wyd. – do 53 dnia po m-cu sprawozdawczym
ISSN 1505-6198
12304/01-04
dane za XII 2011 r., za III, VI, IX 2012 r.
obj. 48 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 budowlano-montażowych. 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.
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CENY. HANDEL

Indeks
CENY W GOSPODARCE NARODOWEJ
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 29 dzień kalendarzowy po m-cu sprawozdawczym

CENY. HANDEL

Indeks
RYNEK WEWNĘTRZNY W 2011 R.
(wersja polsko-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.
Przekroje: województwa, specjalizacje branżowe i formy organizacyjne sklepów.
HANDEL ZAGRANICZNY
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – czerwiec, sierpień, wrzesień, grudzień
ISSN 1425-3526
dane za I–XII 2011 r.
obj. 250 str., form. A4
cena: 19,00 zł
ISSN 1896-2076
dane za I–III, I–VI, I–IX 2012 r.
cena: 15,00 zł

12313/04

12313/51-53

dane za I–XII 2011 r.
Obroty handlu zagranicznego wg sekcji CN i sekcji SITC oraz
wg podsekcji PKWiU w układzie grup krajów. Struktura eksportu
i importu wg poszczególnych krajów. Wskaźniki cen transakcyjnych.
Przekroje: grupy krajów, kraje, sekcje CN i SITC, podsekcje
PKWiU.
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obj. 200 str., form. B5
cena 20,00 zł

12260/00

cena: 15,00 zł

12260/02

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.
OBROTY TOWAROWE HANDLU ZAGRANICZNEGO
W 2011 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
RUCH GRANICZNY ORAZ PRZEPŁYW TOWARÓW
I USŁUG NA ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII
EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

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

Informacje o ilości produkcji wytworzonej wybranych wyrobów
przemysłowych wg PKWiU 2008, 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 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Ilość produkcji wytworzonej wybranych wyrobów przemysłowych
klasyfikowanych zgodnie z PKWiU 2008, realizowanej przez
jednostki duże i średnie (wyrobów gotowych i półfabrykatów
ogółem, tj. przeznaczonych na zbyt, jak również do dalszego
przerobu wewnątrz przedsiębiorstwa, z surowca własnego i powierzonego). Produkcja sprzedana działów, grup i klas wyrobów
wg PKWiU 2008.
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe – ogółem Polska;
wartość produkcji sprzedanej – ogółem Polska, działy, grupy
i klasy wg PKWiU.
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ISSN 1425-8757
dane za I–IV kw. 2011 r.
obj. 155 str., form. A4
cena: 14,00 zł

12347/04

dane za I–IV kw. 2011 r., I, I–II, I–III kw. 2012 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 2007, wybrane informacje wg
grup, produkcja ważniejszych wyrobów wg PKWiU 2008.
BUDOWNICTWO – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1506-8048
obj. 200 str., form. A4
cena: 16,00 zł

12348/00

Produkcja budowlano-montażowa zrealizowana w gospodarce
narodowej, w tym sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej
9 osób wg 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). Wydane pozwolenia na budowę nowych
budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Mieszkania, których
budowę rozpoczęto.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony.
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PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
NAKŁADY I WYNIKI PRZEMYSŁU
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
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 realizację mieszkań i nowych budynków mieszkalnych, liczba mieszkań, których realizację rozpoczęto, mieszkania
w budowie, pozwolenia na budowę nowych budynków niemieszkalnych i innych obiektów budowlanych.
Przekroje: województwa.
GOSPODARKA MATERIAŁOWA W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1506-6886
obj. 110 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12306/00

ISSN 1896-7795
cena: 15,00 zł

12306/02

Bilans podstawowych materiałów, zużycie i zapasy materiałów,
udział importu w dostawach oraz eksportu w produkcji krajowej,
obrót surowcami wtórnymi.
Przekroje: województwa, sekcje i działy PKD 2007, formy
własności.
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Wartość nakładów na środki trwałe. Dane o wartości ewidencyjnej środków trwałych brutto, netto, oddanych do użytkowania,
zlikwidowanych.
Przekroje: kraj – sekcje i działy PKD 2007, grupy rodzajowe
środków trwałych, sektory własności, sektory instytucjonalne;
regiony, województwa – sekcje PKD 2007; wskaźniki dynamiki
dla „ogółem” i sekcji PKD 2007.
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PRZEMYSŁ. BUDOWNICTWO. ŚRODKI TRWAŁE

Indeks
ŚRODKI TRWAŁE W GOSPODARCE NARODOWEJ
W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
ROLNICTWO W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1507-9724
obj. 170 str., form. B5
cena: 16,00 zł

12110/00

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.
LEŚNICTWO 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1230-574X
obj. 300 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12381/00

ISSN 1895-2666
cena: 15,00 zł

12381/02

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 SNA. Eksport i import produktów
leśnictwa. Porównania międzynarodowe. Prezentowane dane
charakteryzują leśnictwo w 2011 r. na tle lat poprzednich.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy,
formy własności, jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony
przyrody.
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ISSN 1507-9678
obj. 115 str., form. B5
cena: 16,00 zł

12382/00

ISSN 1734-1744
cena: 15,00 zł

12382/02

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 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1230-588X
obj. 120 str., form. A4
cena: 13,00 zł

12384/00

ISSN 1734-509X
cena: 15,00 zł

12384/02

Stan pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec okresów sprawozdawczych w 2011 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.

57

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
WYNIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
PRODUKCJA I HANDEL ZAGRANICZNY PRODUKTAMI
ROLNYMI W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1507-9449
obj. 50 str., form. A4
cena: 13,00 zł

12385/00

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.
ŚRODKI PRODUKCJI W ROLNICTWIE
W ROKU GOSPODARCZYM 2011/2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1507-1154
obj. 50 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12708/00

Poziom i kierunki zmian w zużyciu nawozów w roku gospodarczym 2011/2012 wg grup nawozów mineralnych, tj.: azotowych,
fosforowych, potasowych oraz wapniowych z wydzielaniem grupy
nawozów wapniowo-magnezowych oraz nawozów naturalnych.
Informacje dotyczące zaopatrzenia w środki produkcji m.in.
środki ochrony roślin, pasze przemysłowe, materiał siewny,
ciągniki w 2011 r.
Przekroje: regiony, województwa, formy własności.
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ISSN 1507-9600
obj. 180 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12383/00

ISSN 1895-4235
cena: 15,00 zł

12383/02

Wyniki badań z zakresu: użytkowania gruntów, powierzchni
zasiewów oraz pogłowia zwierząt gospodarskich prezentowane
na tle 2011 r. i lat poprzednich.
Przekroje: regiony, województwa, sektory własności, formy
własności.
PRODUKCJA UPRAW ROLNYCH I OGRODNICZYCH
W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
ISSN 1509-7099
obj. 155 str., form. A4
cena:15,00 zł

12706/00

ISSN 1734-2465
cena: 15,00 zł

12706/02

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.
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ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW
I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

ROLNICTWO. LEŚNICTWO

Indeks
SKUP I CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1507-1219
obj. 52 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12707/00

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 1506-7998
obj. 280 str., form. A4
cena: 17,00 zł

12310/00

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.
ŁĄCZNOŚĆ – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

Informacje o działalności poczty oraz telekomunikacji dotyczące
placówek pocztowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
telefonicznych łączy głównych, abonentów telefonii ruchomej
(komórkowej) radia i telewizji oraz telewizji kablowej, środków
technicznych w zakresie poczty, sieci telefonii stacjonarnej,
ruchomej, radiokomunikacji oraz przychodów i kosztów. Zatrudnienie i wynagrodzenia w łączności. Wybrane dane o łączności
w krajach UE.
Przekroje: województwa.
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TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Indeks
TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

RACHUNKI NARODOWE

Indeks
RACHUNKI NARODOWE WEDŁUG SEKTORÓW
I PODSEKTORÓW INSTYTUCJONALNYCH
W LATACH 2007–2010
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1509-8362
obj. 390 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12100/00

ISSN 1734-588X
cena: 15,00 zł

12100/02

Rachunki narodowe wg ESA 1995. Za pomocą mierników makroekonomicznych systemu rachunków narodowych przedstawione
wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce w latach
2007–2010. Syntetyczny bilans tworzenia i wykorzystania PKB
w kraju ogółem.
Przekroje: sektory instytucjonalne, podsektory instytucjonalne,
rodzaje działalności (PKD 2007).
RACHUNKI KWARTALNE PRODUKTU KRAJOWEGO
BRUTTO W LATACH 2007–2011
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1507-1324
obj. 94 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12327/00

ISSN 1895-4227
cena: 15,00 zł

12327/02

Rachunki narodowe wg ESA 1995. Wyniki całokształtu działalności gospodarki w Polsce, w tym wartości produktu krajowego
brutto oraz jego elementów od strony produkcji i rozdysponowania, opis metodologiczny zestawiania rachunków kwartalnych
PKB – zasady, definicje, klasyfikacje i metody obliczeń, źródła
danych. Prezentowane dane: „wyrównane” i „niewyrównane”
sezonowo.
Przekroje: sekcje PKD 2007, wg sektorów instytucjonalnych.
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ISSN 1733-8638
obj. 136 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12902/00

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.
Wyjaśnienia metodologiczne.
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, sektory instytucjonalne, rodzaje działalności.
MIENIE GMIN I POWIATÓW W LATACH 2009–2011
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – grudzień

Statystyczny opis struktury i tendencji rozwojowych majątku
gminnego, powiatowego i wojewódzkiego ze szczególnym
uwzględnieniem elementów mienia służących realizacji zadań
własnych. Przestrzenne zróżnicowanie stanu mienia jednostek
samorządu terytorialnego.
Przekroje: województwo, powiaty oraz miasta na prawach powiatu, gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie.
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RACHUNKI NARODOWE

Indeks
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI
REGIONALNE W 2010 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

FINANSE

Indeks
MONITORING BANKÓW, 2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
słowniczek, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 1689-4626
obj. 220 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12120/03

Uwagi ogólne, słowniczek terminologii stosowanej w sprawozdaniach finansowych banków. Część analityczna: uwarunkowania
makroekonomiczne, pozycja polskiego sektora bankowego
w Europie, koniunktura na rynku finansowym, podsumowanie
i wnioski. Część tabelaryczna: bilans, rachunek zysków i strat
w przekrojach: banki ogółem, banki komercyjne, banki spółdzielcze, pięć banków o największej sumie bilansowej, banki
prowadzące usługi powiernicze, banki giełdowe, banki ze 100%
udziałem kapitału zagranicznego, banki zrzeszające banki
spółdzielcze, banki założone przez koncerny samochodowe,
banki hipoteczne.
POLSKI RYNEK UBEZPIECZENIOWY, 2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
słowniczek, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 2081-0865
obj. 200 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12374/03

Uwagi ogólne, słowniczek terminologii stosowanej w sprawozdaniach finansowych zakładów ubezpieczeń. Część analityczna:
uwarunkowania makroekonomiczne, międzynarodowa pozycja
polskiego sektora ubezpieczeniowego, uwarunkowania w sferze finansów, ubezpieczenia gospodarcze w świetle statystyki,
podsumowanie i wnioski. Część tabelaryczna: bilans, rachunek
zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń w przekrojach: zakłady ubezpieczeń ogółem, według działów ubezpieczeń,
według przewagi kapitału krajowego/zagranicznego, według
formy prawnej. Liczba polis/umów, składka przypisana brutto
i na udziale własnym, liczba wypłat, odszkodowania i świadczenia brutto i na udziale własnym w przekrojach: ogółem, według
działów ubezpieczeń, według sposobu zawarcia umowy, według
sposobu płacenia składek, według podmiotów ubezpieczających,
według rodzaju wypłaty świadczenia.

64

ISSN 2084-0489
obj. 150 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12325/03

Uwagi ogólne, wykaz aktów prawnych dotyczących budżetów
jednostek samorządu terytorialnego. Część analityczna: warunki systemowe gospodarki budżetowej jednostek samorządu
terytorialnego, dochody, wydatki i wynik budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, podsumowanie, wnioski. Część
tabelaryczna: liczba gmin i powiatów wg podziału administracyjnego, dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu
terytorialnego w gminach, powiatach, miastach na prawach
powiatu, województwach; wyniki finansowe budżetów jednostek
samorządowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wg województw,
dotacje dla samorządów województw, miast na prawach powiatu,
dla powiatów i gmin.
Przekroje: ogółem Polska, wg województw, powiatów, gmin
i ich rodzajów (wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie) i miast na
prawach powiatu.
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FINANSE

Indeks
GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZADU
TERYTORIALNEGO, 2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie półroczne
termin wyd. – maj, październik
ISSN 1425-7882
obj. 135 str., form. A4
cena: 14,00 zł

12317/01-02

Wysokość przychodów, kosztów i wyników finansowych charakteryzujących kondycję finansową przedsiębiorstwa, w tym m.in.
wskaźniki rentowności obrotu, wskaźniki płynności oraz majątek
obrotowy i źródła finansowania majątku.
Przekroje: sekcje i wybrane działy PKD 2007, sektory własności.
BILANSOWE WYNIKI FINANSOWE PODMIOTÓW
GOSPODARCZYCH W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1506-6630
obj. 174 str., form. A4
cena: 14,00 zł

12318/00

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, sektory własności.
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ISSN 1896-9844
obj. 86 str., form. A4
cena: 14,00 zł

12321/00

Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności gospodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Przekroje: województwa, sekcje PKD 2007, działy sekcji C, kraje
pochodzenia kapitału.
WARUNKI POWSTANIA I DZIAŁANIA ORAZ
PERSPEKTYWY ROZWOJOWE POLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTW POWSTAŁYCH W LATACH 2006–2010
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
ISSN 1507-126X
obj. 120 str., form. A4
cena: 17,00 zł

12323/00

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.

67

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
ISSN 2082-7873
obj. 50 str., form. A4
cena: 12,00 zł

12266/00

Grupy przedsiębiorstw wg typów, 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.
PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW
PAŃSTWOWYCH W 2011 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne,
tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Przebieg i skala zaawansowania przekształceń własnościowych przedsiębiorstw państwowych wg aktualnie istniejących
form prywatyzacji, wyniki finansowe podmiotów objętych tym
procesem.
Przekroje: województwa, sekcje i wybrane działy PKD 2007.
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ISSN 2082-8748
dane za 2011 r.
obj. 340 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12305/01-02

dane za 2011 r.; I półrocze 2012 r.
Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON,
liczba podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych
wg form prawnych, rodzaju kapitału, przewidywalnej liczby
pracujących.
Przekroje: województwa, podregiony, sekcje i działy PKD 2007,
rodzaje kapitału.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ NA OBSZARACH
PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNETRZNEJ GRANICY
UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI W 2011 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
obj. 160 str., form. A4
cena: 15,00 zł

12510/00

Podmioty gospodarki narodowej w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju
przeważającej działalności i lokalizacji, wybranych sekcji PKD.
Przekroje: poszczególne odcinki granicy (z Rosją, Białorusią
i Ukrainą), województwa przygraniczne, powiaty i gminy.
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PODMIOTY GOSPODARCZE. WYNIKI FINANSOWE

Indeks
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, słownik pojęć)
wydanie półroczne
termin wyd. – luty, sierpień

BADANIA KONIUNKTURY

Indeks
KONIUNKTURA W PRZEMYŚLE, BUDOWNICTWIE,
HANDLU I USŁUGACH (lata 2000–2012)
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – 27 dzień miesiąca

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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obj. 40 str., form. 10x21 cm

12944/00

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji
społeczno-gospodarczej kraju w 2011 r. oraz wybrane dane dla
krajów UE w 2011 r. i w latach poprzednich.
Przekroje: wybrane dane wg województw, wybrane sekcje
i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe, MIGs,
wybrane wyroby wg PKWiU.
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
obj. 12 str., form. 9,6x20 cm

12945/00

Wydanie folderowe zawierające informacje o Polsce na tle innych
krajów europejskich.
Przekroje: kraje członkowskie Unii Europejskiej.
REGIONY POLSKI 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
obj. 52 str., form. 18x21 cm
cena: 5,00 zł

12989/00

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 są przedstawiane w ujęciu
dynamicznym.
Przekroje: wybrane dane wg regionów i województw.
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FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
POLSKA W LICZBACH 2012
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
MONITORING ZJAWISK SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH
NA OBSZARACH PRZYGRANICZNYCH. ZEWNĘTRZNA
GRANICA UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI
(wersja polska, angielska, rosyjska)
wydanie co 1–2 lata
termin wyd. – czerwiec
obj. 30 str., form. A5
cena: 5,00 zł

12292/00

Informator zawierający ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący opracowania
i raporty poświęcone tej tematyce.
KOBIETY I MĘŻCZYŹNI NA RYNKU PRACY 2012
(wersja polska i angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd.: wersja polska – czerwiec
12928/01
wersja angielska – lipiec
12928/02
obj. 12 str., form. A5

Wybrane dane charakteryzujące zróżnicowaną sytuację kobiet
i mężczyzn na rynku pracy w Polsce.
JAK KORZYSTAMY Z INTERNETU?
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
obj. 6 str., form. 10x21 cm

12988/00

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez
członków tych gospodarstw w wieku 16 do 74 lat. Porównanie
wyników badania na tle krajów UE.
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obj. 6 str., form. 10x21 cm

12992/00

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniach
budżetów gospodarstw domowych i kontynuujących badanie,
zawierający podstawowe informacje na temat celu prowadzenia badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r.:
dochody, wydatki, wyposażenie w niektóre dobra trwałego
użytkowania wg grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw
domowych, województw oraz informacje dotyczące zagrożenia
ubóstwem.
BADANIE BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 2011
(dla gospodarstw domowych wchodzących do badania)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
obj. 6 str., form. 10x21 cm

12992/01

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniach
budżetów gospodarstw domowych po raz pierwszy, zawierający
podstawowe informacje na temat celu prowadzenia badania oraz
wyniki badania przeprowadzonego w 2011 r.: dochody, wydatki,
wyposażenie w niektóre dobra trwałego użytkowania wg grup
społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych, województw
oraz informacje dotyczące zagrożenia ubóstwem.
BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI
(dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności
ekonomicznej ludności)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
obj. 6 str., form. 10x21 cm

12993/01-04

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu
aktywności ekonomicznej ludności, zawierający podstawowe
informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania
przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Ogólne dane
charakteryzujące sytuację na rynku pracy.
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Indeks
BADANIE BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH 2011
(dla gospodarstw domowych kontynuujących badanie)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

FOLDERY. INFORMATORY

Indeks
EUROPEJSKIE BADANIE WARUNKÓW ŻYCIA
LUDNOŚCI – EU-SILC
(dla rodzin biorących udział w europejskim badaniu
warunków życia ludności)
wydanie roczne
termin wyd. – luty
obj. 6 str., form. 10x21 cm

12269/00

Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w europejskim
badaniu warunków życia ludności zawierający podstawowe
informacje na temat celu prowadzonego badania oraz wyniki
badania przeprowadzonego w poprzednich latach. Ogólne dane
dotyczące warunków życia ludności.
INFORMATOR GUS 2012
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
ISSN 1507-9295
obj. 80 str., form. B5

12904/00

Ogólne informacje o badaniach prowadzonych przez statystykę
publiczną, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania danych, komunikatach i obwieszczeniach Prezesa GUS,
stosowanych w statystyce rejestrach, standardach klasyfikacyjnych, nomenklaturach, systemie publikacyjno-informacyjnym,
wydawnictwach GUS. Zakres i formy usług oferowanych przez
GUS.
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obj. 150 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12800/00

cena: 15,00 zł

12800/02

Podstawowe wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 w następujących obszarach tematycznych:
ludność; stan i struktura demograficzno-społeczna, wybrane
aspekty charakterystyki ekonomicznej (aktywność zawodowa
i bezrobocie); migracje ludności; gospodarstwa domowe i rodziny; zasoby budynkowo-mieszkaniowe. Dane prezentowane na
poziomie ogólnopolskim w przekrojach regionalnych, wybrane
informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja
tabelaryczno-analityczna, uwagi metodologiczne.
Przekroje: miasta, wieś, województwa (wybrane dane).
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
LUDNOŚĆ. STAN I STRUKTURA
DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad
obj. 300 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12801/00

cena: 15,00 zł

12801/02

Informacje o liczbie i strukturze ludności wg płci i wieku oraz
stanu cywilnego prawnego. Ponadto informacje o stanie cywilnym faktycznym, w tym o osobach pozostających w związkach
partnerskich (nieformalnych) oraz o małżeństwach będących
w separacji. Dane o poziomie wykształcenia osób, źródłach utrzymania oraz wybrane informacje o osobach niepełnosprawnych
oraz o migracjach ludności, a także dane o obywatelstwie oraz
przynależności narodowościowej i wyznaniowej mieszkańców
Polski. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002.
Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz
analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, regiony, województwa, podregiony,
wybrane podstawowe informacje dla powiatów i gmin.
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Indeks
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
RAPORT Z WYNIKÓW
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – lipiec

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Indeks
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOŚCI
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. 200 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12805/00

cena: 15,00 zł

12805/02

Informacje o przemieszczeniach ludności na pobyt stały i czasowy za granicę oraz z zagranicy; migracje krótko- i długookresowe,
rozmiary migracji, ich intensywność, kierunki przemieszczeń
ludności oraz struktura demograficzno-społeczna osób migrujących. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002.
Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz
analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, regiony, województwa, podregiony,
wybrane powiaty.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI POLSKI
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. 150 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12810/00

cena: 15,00 zł

12810/02

Charakterystyka ludności w wieku 15 lat i więcej z punktu widzenia sytuacji na rynku pracy: pracujący, bezrobotni i bierni
zawodowo oraz podstawowe wskaźniki rynku pracy wg cech
społeczno-demograficznych osób (płeć, grupy wieku, poziom wykształcenia). Dodatkowe przekroje uwzględniają: dla pracujących
– charakterystykę głównego i dodatkowego miejsca pracy: status
zatrudnienia, wykonywany zawód, wymiar czasu pracy, rodzaj
działalności zakładu pracy; dla bezrobotnych – długość okresu
poszukiwania pracy, charakterystykę ostatniego miejsca pracy
i przyczyny bezrobocia; dla biernych zawodowo – przyczyny
bierności i charakterystykę ostatniego miejsca pracy. Wybrane
informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: województwa, miasta, wieś.
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obj. 160 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12815/00

cena: 15,00 zł

12815/02

Charakterystyka zamieszkanych budynków w zakresie: rodzaju
i typu budynków (mieszkalne – jednorodzinne, wielomieszkaniowe; niemieszkalne; zbiorowego zakwaterowania), liczby mieszkań oraz ich powierzchni, własności, roku oddania budynku do
użytkowania oraz wyposażenia w urządzenia takie jak: wodociąg,
kanalizacja, centralne ogrzewanie oraz gaz z sieci. Wybrane
informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002.Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: województwa, miasta, wieś, podregiony, wybrane
informacje dla powiatów i gmin.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
MIESZKANIA
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. 270 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12813/00

cena: 15,00 zł

12813/02

Charakterystyka mieszkań w zakresie: liczby mieszkań zamieszkanych w podziale na stale oraz czasowo zamieszkane, własności, powierzchni użytkowej, liczby pokoi oraz izb, wyposażenia
w instalacje sanitarno-techniczne takie jak: wodociąg, gaz z sieci,
a także dostępności łazienki, ustępu spłukiwanego wodą bieżącą oraz sposobu ogrzewania mieszkania. Wybrane informacje
w porównaniu z wynikami NSP 2002.Publikacja tabelaryczna,
uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: województwa, miasta, wieś, podregiony, wybrane
informacje dla powiatów i gmin.
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Indeks
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
ZAMIESZKANE BUDYNKI
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik/listopad

NARODOWY SPIS POWSZECHNY

Indeks
Powszechny Spis Rolny 2010
PRACUJĄCY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik
obj. 150 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12878/00

cena: 15,00 zł

12878/02

Prezentacja grupowań gospodarstw rolnych ze szczególnym
uwzględnienie kryteriów takich jak: wiek i płeć użytkownika oraz
członków gospodarstwa domowego, osoba kierująca gospodarstwem rolnym, wykształcenie ogólne i rolnicze osoby kierującej,
liczba lat prowadzenia gospodarstwa rolnego przez osobę kierującą, nakłady pracy wyrażone zarówno w pełnozatrudnionych
(AWU), jak i w liczbie pracujących, wykonywanie działalności
innej niż rolnicza bezpośrednio związanej i niezwiązanej z gospodarstwem rolnym przez użytkownika i członków jego rodziny.
Ponadto dane dotyczące bieżącej aktywności ekonomicznej osób
mieszkających z użytkownikiem gospodarstwa rolnego. Dane
na tle wyników PSR 2002 i reprezentacyjnych badań struktury
gospodarstw rolnych. Uwagi analityczne.
Przekroje: województwa.
Powszechny Spis Rolny 2010
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – kwiecień
obj. 500 str., form. A4
cena: 20,00 zł

12879/00

cena: 15,00 zł

12879/02

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, metod produkcji rolnej, typów rolniczych
i wielkości ekonomicznej.
Przekroje: formy własności, wybrane informacje wg regionów
i województw.
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obj. 250 str., form. A4
cena: 25,00 zł

12880/03

Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz
poziomu życia na obszarach wiejskich w oparciu o wyniki PSR
2010 i PSR 2002 oraz innych badań statystycznych, w tym
szczegółowe informacje na temat: gospodarstw rolnych, użytkowania gruntów i powierzchni zasiewów, liczebności i struktury pogłowia zwierząt gospodarskich, wyposażenia w ciągniki,
maszyny i urządzenia rolnicze, zużycia nawozów; wielkości
i struktury zasobów pracy, struktury dochodów gospodarstw
rolnych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego oraz korzystania
z programów wsparcia dla rolnictwa i metod produkcji rolniczej
(wpływ rolnictwa na środowisko). Analiza i część tabelaryczna
dotyczy obszarów wiejskich wyróżnionych na podstawie podziału
terytorialnego według Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału
Terytorialnego Kraju TERYT. Dodatkowo w części tabelarycznej
dane dla obszarów wiejskich wyodrębnione na podstawie definicji
przyjętej na potrzeby Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007–2013.
Przekroje: województwa, podregiony.
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Indeks
Powszechny Spis Rolny 2010
OBSZARY WIEJSKIE
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne
i metodyczne, streszczenie analizy oraz część tabelaryczna
i graficzna)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik

NOTATKI

80

