
 

KALENDARIUM - MARZEC 2016 R. 
 

10 marca, czwartek    godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Popyt na pracę w IV kwartale 2015 r. 

14 marca, poniedziałek   godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w styczniu 2016 r.  

15 marca, wtorek    godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r. * 
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2016 r. 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2016 r. 

16 marca, środa     godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 

2016 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w lutym 2016 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 

2016 r. 
17 marca, czwartek    godz. 14:00   

Opracowanie sygnalne 
 Budownictwo mieszkaniowe  w okresie styczeń-luty 2016 r. 
 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano- 

montażowej w lutym 2016 r. 
 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w lutym 2016 r. 
 Dynamika sprzedaży detalicznej w lutym 2016 r. 

21 marca, poniedziałek  godz. 14:00  
Opracowanie sygnalne 
 Ceny produktów rolnych w lutym 2016 r. 
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w marcu 2016 r. 
 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. 
 Wypadki przy pracy w 2015 r. 

23 marca, środa    godz. 14:00  
Opracowanie sygnalne 
 Koniunktura konsumencka. Marzec 2016 r. 

24 marca, czwartek    godz. 14:00  
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2015 r. 

25 marca, piątek    godz. 14:00  
Komunikat Prezesa GUS 
 tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn 

 
* dane ostateczne za styczeń i luty 2016 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



III dekada marca, ………  godz. 10:00  
Publikacje: 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2016 r. 
 Biuletyn Statystyczny Nr 2/2016 

29 marca, wtorek    godz. 14:00  
Opracowanie sygnalne 
 Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą 

w IV kwartale 2015 r. 
31 marca, czwartek    godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2015 r. 
 Koniunktura w gospodarstwach rolnych w drugim półroczu 2015 r. 
 Charakterystyka obszarów przygranicznych przy zewnętrznej granicy Unii 

Europejskiej na terenie Polski – podmioty gospodarki narodowej w 2015 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za cztery kwartały 2015 r. 

 

 

PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS, 
KTÓRE UKAŻĄ SIĘ W MARCU 2016 R. 

 

1) Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w lutym 2016 r. a) 

2) Biuletyn Statystyczny Nr 2/2016 a) 

3) Wiadomości Statystyczne 3/2016 a) 

4) Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – styczeń 2016 r. b) 

5) Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych – luty 2016 r. b) 

6) Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 20002016) – marzec 

2016 r. b) 

7) Budownictwo mieszkaniowe – I-IV kwartał 2015 r. b)… 

8) Bezrobocie rejestrowane – I-IV kw. 2015 r. a)  

 

 
a) książka, Internet 
b) Internet 


