
 

KALENDARIUM -  LISTOPAD 2016 R. 

2 listopada, środa    godz. 14:00  
Opracowanie sygnalne 
 Usługi biznesowe 

10 listopada, czwartek  godz. 14:00   
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne wynagrodzenie miesięczne w III kwartale 2016 r. 

14 listopada, poniedziałek  godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r.  
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2016 r. 

15 listopada, wtorek   godz. 10:00     
Opracowanie sygnalne 
 Szybki szacunek produktu krajowego brutto za III kwartał 2016 r. 

16 listopada, środa   godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie I-IX 2016 r. 

18 listopada, piątek    godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 

październiku 2016 r. 
 Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-X 2016 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w październiku 

2016 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw  

bez wypłat nagród z zysku w październiku 2016 r. 
 wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwach za 2015 r. 
21 listopada, poniedziałek  godz. 14:00   

Opracowanie sygnalne 
 Ceny produktów rolnych w październiku 2016 r. 
 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano- 

-montażowej w październiku 2016 r. 
 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w październiku 

2016 r. 
 Dynamika sprzedaży detalicznej w październiku 2016 r. 
 Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I-IX 2016 r. 
 Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2015 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 zmiana cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2016 r. w stosunku 

do II kwartału 2016 r. 
23 listopada, środa   godz. 14:00  

Opracowanie sygnalne 
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2016 r. 
 Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2015 r. 

24 listopada, czwartek  godz. 14:00  
Opracowanie sygnalne 
 Koniunktura konsumencka. Listopad 2016 r. 

20-30 listopada, ………  godz. 14:00   
Komunikat Prezesa GUS 
 cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2016 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



25 listopada, piątek    godz. 10:00              
Publikacje 
 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju październik 2016 r. 
 Biuletyn Statystyczny Nr 10/2016 

    godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych według województw III kwartał 

2016 r. 
 Monitoring rynku pracy – Kwartalna informacja o rynku pracy w III kwartale 

2016 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2016 r. 

29 listopada, wtorek   godz. 14:00   
Opracowanie sygnalne 
 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności 

w 2015 r. 
30 listopada, środa   godz. 10:00     

Opracowanie sygnalne 
 Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w III kwartale 2016 r. 

    godz. 14:00     
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za trzy kwartały 2016 r. 

 

 

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

1. Rocznik Demograficzny 2016 c)  

2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju październik 2016 r. a) 

3. Biuletyn Statystyczny Nr 10/2016 a) 

4. Wiadomości Statystyczne Nr 11/2016 a) 

5. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – wrzesień 2016 r. b) 

6. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych – październik 2016 r. b) 

7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 20002016)  
– listopad 2016 r. b) 

8. Aktywność ekonomiczna ludności Polski w latach 2013-2015 a) 

9. Ochrona Środowiska 2016 c) 

10. Emerytury i renty w 2015 r. a) 

11. Jakość życia w Polsce e) 

12. Leśnictwo 2016 c) 

13. Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2015 r. a) 

14. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2015 d) 

15. Polski rynek ubezpieczeniowy, 2015 b) 

16. Pracujący w gospodarce narodowej w 2015 r. d)  

17. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 r. a) 

 

 

 

 

 

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


