
 
KALENDARIUM 

STYCZEŃ 2015  R. 
II dekada stycznia   godz. 14:00   

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-XI 2014 r.  

15 stycznia, czwartek  godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. 
 średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych ogółem w 2014 r. 
 średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw 

domowych emerytów i rencistów w 2014r. 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2014 r. 

w stosunku do III kwartału 2014 r. 
 wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 

2014 r. 
 przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2014 r. 
 średnioroczny wskaźnik cen konsumpcyjnych nośników energii w poprzednim 

roku kalendarzowym 
19 stycznia, poniedziałek  godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-XII 2014 r.  
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (ziarna 

pszenicy i żyta, żywca rzeźnego wołowego, wieprzowego i drobiowego oraz 
mleka krowiego) w II półroczu 2014 r. 

 średnia krajowa cena skupu pszenicy w II półroczu 2014 r. - według danych 
szacunkowych 

20 stycznia, wtorek    godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Przeciętne zatrudnienie  i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

w grudniu 2014 r. 
 Ceny produktów rolnych w grudniu 2014 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w grudniu 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 

2014r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w IV kwartale 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie 

z wypłatami z zysku w IV kwartale 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty 

nagród z zysku w 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2014 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



21 stycznia, środa      godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 

2014 r. 
 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-

montażowej w grudniu 2014 r. 
22 stycznia, czwartek    godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2015 r. 

23 stycznia, piątek     godz. 14:00  
Informacja sygnalna 
 Koniunktura konsumencka. Styczeń 2015 r. 

 
PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS, 

KTÓRE UKAŻĄ SIĘ W STYCZNIU 2015 R. 
 

1. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014 c) 

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

3. Biuletyn Statystyczny Nr 12/2014 a) 

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

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

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

7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2014)   
– styczeń 2015 r. b) 

8. Poland Quarterly Statistics – III kw. 2014 r. b) 

9. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto w latach 2009-2013 c) 

10. Nauka i technika w 2013 r. d) 

11. Wiadomości Statystyczne Nr 12/2014  a) 

12. Aktywność ekonomiczna ludności Polski – III kw. 2014 r. d) 

13. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2013 r. a) 

14. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
Obszary wiejskie d) 

 
 

 

 
 
a) książka, Internet 
b) Internet 
c) książka, CD-ROM, Internet 
d) książka z CD-ROM, Internet 


