
KALENDARIUM 

LIPIEC 2014 R.  

9 lipca, środa   godz. 14:00  

Komunikat Prezesa GUS 

 rentowność pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na dzień 

poprzedzający 30 czerwca 2014 r. 

10 lipca, czwartek  godz. 14:00   

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-V 2014 r.  

15 lipca, wtorek    godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. 

Komunikat Prezesa GUS 

 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2014 r. 

 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2014 r. 

w stosunku do I kwartału 2014 r. 

 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. 

w stosunku do I półrocza 2013 r. 

 wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 

2014 r. w stosunku do I kwartału 2014 r. 

16 lipca, środa    godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Przeciętne zatrudnienie  i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  

w czerwcu 2014 r. 

Komunikat Prezesa GUS 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 

2014 r. 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w czerwcu 2014 r. 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie 

z wypłatami z zysku w II kwartale 2014 r. 

 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w II kwartale 2014 r. 

17 lipca, czwartek   godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej  

w czerwcu 2014 r. 

 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji  

budowlano-montażowej w czerwcu 2014 r. 

18 lipca, piątek   godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2014 r.  

 Ceny produktów rolnych w czerwcu 2014 r. 

Komunikat Prezesa GUS 

 wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 

2014 r. w stosunku do II półrocza 2013 r.  

 średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2014 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



22 lipca, wtorek     godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  

 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2014 r. 

24 lipca, czwartek    godz. 14:00  

Informacja sygnalna 

 Koniunktura konsumencka. Lipiec 2014 r. 

30 lipca, środa    godz. 14:00  

Informacja sygnalna 

 Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r. 

 

 

PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS, 

KTÓRE UKAŻĄ SIĘ W LIPCU 2014 R. 

1. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2014 
c)

 

2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – I półrocze 2014 
a)

 

3. Biuletyn Statystyczny Nr 6/2014 
a)

 

4. Ceny w gospodarce narodowej – czerwiec 2014 r. 
b)

 

5. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – maj 2014 r. 
b)

 

6. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych - czerwiec 2014 r. 
b)

 

7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2014)  

– lipiec 2014 r. 
b)

 

8. Aktywność ekonomiczna ludności Polski  - I kw. 2014 
c)

 

9. Trwanie życia w 2013 r. 
c)

 

10. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2014 r. 
c)

 

11. Budownictwo – wyniki działalności w 2013 r. 
a)

 

12. Efektywność wykorzystania energii w latach 2002-2012 
c)

 

13. Energia 2014 
d)

 

14. Produkcja wyrobów przemysłowych w 2013 r. 
b)

 

15. Turystyka w 2013 r. 
a)

 

16. Zwierzęta gospodarskie w 2013 r. 
c)

 

17. Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2009-

2012 
c)

 

18. Bilans przepływów międzygałęziowych w bieżących cenach bazowych w 2010 r. 
e)

 

19. Miasta w liczbach, 2012 
c)

 

20. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii 

Europejskiej na terenie Polski w 2013 r. 
a)

 

21. Zielone Płuca Polski w 2012 r. 
c)

 

22. Statistic in Transition – new series” Vol.15, No 2  
a)

 

23. Wiadomości Statystyczne Nr 7/2014 
a)

 

 

 

 
a) 

książka, Internet 
b) 

Internet 
c) 
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folder,
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e) 
CD-ROM,

 
Internet 

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/pts/STATISTIC_IN_14.pdf

