
KALENDARIUM -  CZERWIEC  2015 R. 

12 czerwca, piątek     godz. 14:00   

Opracowanie sygnalne 
 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów  I-IV 2015 r. 

15 czerwca, poniedziałek   godz. 14:00   

Opracowanie sygnalne 
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r.  

Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r. 

17 czerwca, środa     godz. 14:00   

Opracowanie sygnalne 
 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 

2015 r. 

Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w maju 2015 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 

w maju 2015 r. 

18 czerwca, czwartek    godz. 14:00 

Opracowanie sygnalne 
 Budownictwo mieszkaniowe  w okresie I-V 2015 r. 
 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w maju 2015 r. 
 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji  

budowlano-montażowej w  maju 2015 r. 
 Dynamika sprzedaży detalicznej w maju 2015 r. 

19 czerwca, piątek     godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Ceny produktów rolnych w  maju 2015 r. 
 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. 
 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2015 r. 

III dekada czerwca,    godz. 14:00  

Komunikat Prezesa GUS 
 Narodowy Rachunek Zdrowia 2013 r. 

22 czerwca, poniedziałek  godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w czerwcu 2015 r. 

24 czerwca, środa    godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą 

w I kwartale 2015 r. 
 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2014 r. 

25 czerwca, czwartek  godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Koniunktura konsumencka. Czerwiec 2015 r. 
 Wyniki finansowe  funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w 2014 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



30 czerwca, wtorek    godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Ubóstwo w Polsce w 2014 r. 
 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2014 r. 

III dekada czerwca,    godz. 10:00  

Opracowanie sygnalne 

 Miesięczna informacja o bezrobociu rejestrowanym w Polsce w maju 2015 r. 

 Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności w I kwartale 2015 r. 

Publikacje: 

 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – maj 2015 

 Biuletyn Statystyczny Nr 5/2015 

 

PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS, 
KTÓRE UKAŻĄ SIĘ W CZERWCU 2015 R. 

1. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – maj 2015 a) 

2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw –  I kw. 2015 r. b) 

3. Biuletyn Statystyczny Nr 5/2015 a) 

4. Ceny w gospodarce narodowej – maj 2015 r. b) 

5. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – kwiecień 2015 r. a) 

6. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych - maj 2015 r. b) 

7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 20002015)  
– czerwiec 2015 r. b) 

8. Poland Quarterly Statistics - I kw. 2015 r. b) 

9. Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej – I kw. 2015 r. a) 

10. Bezrobocie rejestrowane – I kw. 2015 r. a) 

11. Popyt na pracę w 2014 r. a) 

12. Budownictwo mieszkaniowe – I kw. 2015 r. b) 

13. Handel zagraniczny –  styczeń-marzec 2015 r. b) 

14. Nakłady i wyniki przemysłu – I kw. 2015 r. b) 

15. Portrety polskich regionów  a) 

16. Rolnictwo w 2014 r. a) 

17. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw 
powstałych w latach 2009-2013 a) 

18. Efektywność wykorzystania energii w latach 2003-2013 c) 

19. Energia 2015 d) 

20. Wiadomości Statystyczne Nr 6/2015 a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


