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Szanowni Czytelnicy,

TUTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY URZĘDÓW STATYSTY
CZNYCH 2019 został przygotowany na podstawie planów
jednostkowych opracowanych przez poszczególne urzędy.
Zawiera on zestawienie pozycji publikacyjnych planowanych do wydania w bieżącym roku przez szesnaście urzędów statystycznych.
Urzędy statystyczne prowadzą sprzedaż detaliczną oraz
sprzedaż wysyłkową na zamówienie wydawnictw własnych
oraz wybranych wydawnictw GUS.
Na końcu niniejszego opracowania podajemy informacje
teleadresowe urzędów statystycznych, w których można
składać pisemnie lub telefonicznie zamówienia na publikacje.
Poszczególne urzędy statystyczne, jako wydawcy, zastrzegają sobie prawo do niewielkich zmian w liczbie wydawanych publikacji, formie oraz terminach ich ukazywania się.
Jeśli urząd nie wydaje publikacji prezentującej wyniki któregoś z realizowanych badań statystycznych, wówczas gwarantuje dostęp do tych informacji w innej postaci (wydruki,
forma elektroniczna, Internet).
Zachęcamy Państwa do korzystania z wydawnictw urzędów statystycznych oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.
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Oznaczenia form wydawniczych:
– publikacja wydana w formie książkowej
– publikacja dostępna w Internecie (bezpłatnie)
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Białystok

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0054
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1250
obj. ok. 320 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Białystok

Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5
lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1732-8934
obj. ok. 70 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 12,00 zł
Analiza wyników produkcji roślinnej (plony, zbiory) i zwierzęcej (pogłowie zwierząt gospodarskich, produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego) z uwzględnieniem
wybranych czynników wpływających na wielkość produkcji.
Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.
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Białystok

Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.

6

Białystok

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
BIAŁEGOSTOKU W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1508-0951
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą
Białegostoku, zagadnienia społeczne.
Przekroje: Białystok.
OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska
oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty
ochrony środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu,
zadrzewienia oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
obj. ok. 8 str., form. 102 x 206 mm

Wybrane informacje dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego.
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Białystok

Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 40 str., form. 102 x 206 mm

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące
sytuacji społecznej i stanu gospodarki województwa podlaskiego.
Przekroje: wybrane dane wg podregionów i powiatów.
BIAŁYSTOK I GRODNO W 2017 R.
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – październik
obj. ok. 36 str., form. 180 x 180 mm

Folder zawierający wybrane informacje dotyczące sytuacji
społecznej oraz warunków życia mieszkańców stolic sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych.
Przekroje: Białystok, Grodno.
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – luty
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm

Informacje dotyczące wydawnictw Urzędu Statystycznego
w Białymstoku, tj. publikacji, folderów, informacji sygnalnych.
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Bydgoszcz

URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0089
obj. ok. 390 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1080
obj. ok. 340 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.

9

Bydgoszcz

Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-6703
obj. ok. 120 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi),
podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw
niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat),
a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – październik

Treść opracowania będzie podzielona na dwie części.
W pierwszej nastąpi przedstawienie zasobów turystycznych województwa. Część druga będzie zawierać omówienie stopnia wykorzystania zasobów, będącego miarą
atrakcyjności turystycznej województwa. Analiza statystyczno-przestrzenna, prowadzona w agregacji powiatowej
i gminnej oraz w relacji do pozostałych województw, będzie
posługiwała się także danymi niestatystycznymi, tzn. elementami kartografii cyfrowej.
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Bydgoszcz

SYTUACJA NA RYNKU PRACY
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad

Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku
i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego.
Przekroje: województwo, wybrane informacje na niższych
poziomach agregacji terytorialnej, sekcje PKD 2007.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Bydgoszcz

Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
obj. ok. 4 str., form. 102 x 206 mm

Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na
2019 r.
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE W LICZBACH
2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
ISSN 1896-5725
obj. ok. 32 str., form. 102 x 206 mm
cena oprawa miękka: 5,00 zł
Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji społecznej i stanu gospodarki województwa w 2018 r.
i w latach poprzednich oraz wybrane dane według podregionów i powiatów w 2018 r.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów
i powiatów, wybrane sekcje i działy PKD 2007.
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Gdańsk

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0046
obj. ok. 414 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 27,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1269
obj. ok. 332 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 27,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Gdańsk

Analizy statystyczne
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 2545-1391
obj. ok. 150 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym województwa. Stan i struktura ludności według płci i wieku,
podstawowe współczynniki demograficzne. Ruch naturalny
i migracje ludności. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk
przy wykorzystaniu wskaźników natężenia oraz wybranych
typologii demograficznych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do
przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
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Gdańsk

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Gdańsk

Informacje statystyczne
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do Krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych,
sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności
i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1899-6442
obj. ok. 170 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Aktywność ekonomiczna ludności, pracujący w gospodarce
narodowej, wynagrodzenia, bezrobocie rejestrowane,
warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007.
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Gdańsk

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 2391-9221
obj. ok. 300 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 27,00 zł
Informacje o wychowaniu przedszkolnym, szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, szkołach wyższych, uczniach, kandydatach
na studia, studentach, absolwentach, oddziałach, klasach,
pomieszczeniach do nauczania, nauczycielach akademickich, nauczaniu języków obcych oraz wybranych formach
opieki nad dziećmi i młodzieżą, a także o studiach doktoranckich i podyplomowych, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz dane o strukturze i poziomie
podstawowych kategorii finansowych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,
rodzaje placówek, typy szkół, grupy kierunków i kierunki
studiów, organy prowadzące.
Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W GDAŃSKU 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
obj. ok. 2 str., form. 102 x 206 mm

Podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu
planowanych do wydania w 2019 r.
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Gdańsk

Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO POMORSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 2392-0181
obj. ok. 44 str., form. 180 x 180 mm

Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie.
GDAŃSK, OLSZTYN, KALININGRAD
I SANKT PETERSBURG W LICZBACH W 2017 R.
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – lipiec
obj. ok. 40 str., form. 180 x 180 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł

Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku, Olsztynie, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu.
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Katowice

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0097
obj. ok. 440 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-3318
obj. ok. 460 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Katowice

Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa, synteza,
tablice, wykresy, mapy)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7130
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5
lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014–2018
(w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa, synteza,
tablice, wykresy, mapy)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – lipiec
obj. ok. 50 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Informacje o rozwoju społeczno-demograficznym województwa śląskiego. Stan i struktura ludności wg płci i wieku,
podstawowe współczynniki demograficzne. Ruch naturalny
i wędrówkowy ludności. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Katowice

Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2016–2018
(w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa, synteza,
tablice, wykresy, mapy)
wydanie co 3–4 lata
termin wyd. – listopad

Stan zasobów mieszkaniowych, wyposażenie mieszkań
w urządzenia techniczno-sanitarne, wypłacone dodatki
mieszkaniowe, koszty utrzymania zasobów lokalowych
w budynkach mieszkalnych, zaległości w opłatach za mieszkanie, działania eksmisyjne, remonty mieszkań w budynkach mieszkalnych.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin oraz form własności.

21

Katowice

Informacje statystyczne
POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM
I RODZINĄ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa, synteza,
tablice, wykresy, mapy)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik

Podstawowe informacje charakteryzujące placówki wsparcia dziennego, instytucjonalną oraz rodzinną pieczę zastępczą. Wybrane dane na temat opieki sprawowanej nad
dzieckiem do lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych. Podstawowe informacje charakteryzujące zakłady stacjonarne
pomocy społecznej. Wybrane dane o beneficjentach oraz
kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych pomocy
społecznej. Wydatki z budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów.
Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
obj. ok. 8 str., form. 102 x 206 mm

Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące
wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2019 r.

22

Katowice

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
obj. ok. 48 str., form. 180 x 180 mm

Folder prezentuje zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa
w latach 2015–2018. Podstawowe informacje o poziomie
życia mieszkańców oraz stanie gospodarki i środowiska
naturalnego.
Przekroje: województwo na tle kraju i innych województw,
wybrane informacje wg podregionów.
INFORMATOR
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KATOWICACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – kwiecień
obj. ok. 60 str., form. 180 x 180 mm

Folder prezentuje podstawy prawne działania statystyki
publicznej, jej zadania, organizację, zasoby informacyjne
i formy udostępniania danych oraz nowe produkty statystyczne. Zadania i organizacja Urzędu Statystycznego
w Katowicach na szczeblu regionalnym.
KATOWICE – STATYSTYCZNY PORTRET
STOLICY WOJEWÓDZTWA W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – sierpień
obj. ok. 48 str., form. 180 x 180 mm

Folder prezentuje wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Katowice.
Przekroje: województwo, Katowice.
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Kielce

URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0100
obj. ok. 440 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuacje społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1196
obj. ok. 420 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Kielce

Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7092
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5
lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
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Kielce

Analizy statystyczne
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Charakterystyka ludności oraz procesów demograficznych
poprzez dynamiczne, kilkuletnie ujęcia zjawisk. Potencjał
i tendencje rozwojowe zobrazowane poprzez analizę zmian
struktury podstawowych grup ludności (wiekowych i ekonomicznych), ze szczególnym uwzględnieniem przemian
społecznych(wykształcenie, macierzyństwo, rynek pracy).
Wynikowa ocena natężenia ruchu wędrówkowego ludności, szczególnie emigracji poza województwo. Dane cechujące ujęcie przestrzenne (podział miasto-wieś, powiaty).
Ogólna sytuacja demograficzna województwa porównana
konspektowo z innymi regionami.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
SYTUACJA OSÓB W WIEKU 55 LAT I STARSZYCH W WO
JEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2010-2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Charakterystyka sytuacji demograficznej, społecznej
i ekonomicznej osób 55-letnich i starszych poprzez dynamiczne, kilkuletnie ujęcie zjawisk. Analiza obejmuje potencjał demograficzny, warunki życia, sytuację ekonomiczną
i zawodową oraz aktywność społeczną wskazanej subpopulacji. Wybrane dane umożliwiają porównanie do kraju
i innych województw.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Kielce

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM
W LATACH 2017 I 2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Kielce

Informacje statystyczne
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH
2016–2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – grudzień

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi
i gleby, gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne
aspekty ochrony środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewienia oraz gospodarcze wykorzystanie
lasu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy,
sekcje i działy PKD 2007.
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Kielce

Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
obj. ok. 35 str., form. 220 x 220 mm

Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację
społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego
w latach 2016–2018. Materiał statystyczny w postaci tabel,
map i wykresów.

29

Kraków

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-002X
obj. ok. 390 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-6923
obj. ok. 500 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Kraków

ROCZNIK STATYSTYCZNY KRAKOWA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-4157
obj. ok. 350 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego, wydawana co
2 lata, zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych
o Krakowie. W tablicach przeglądowych Kraków przedstawiony na tle województwa i wybranych miast. Podstawowe
informacje pogrupowane w poszczególnych działach tematycznych i w aneksie dotyczącym Krakowskiego Obszaru
Metropolitalnego.
Analizy statystyczne
KRAKOWSKI OBSZAR METROPOLITALNY
W LATACH 2015–2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Analiza zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych
zachodzących m.in. w obszarze demografii, rynku pracy,
aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków budżetu
jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane wskaźniki
w relacji do województwa i kraju.
Przekroje: gminy, miasta/wieś; sekcje PKD 2007.
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Kraków

Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7149
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady inwestycyjne. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym
(okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych
wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Stan ludności i jej rozmieszczenie terytorialne, struktura
ludności wg płci, ekonomicznych i edukacyjnych grup
wieku, ruch naturalny i migracje. Przedstawienie zjawisk wg
typologii Webba i Osanna.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

32

Kraków

Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad
ISSN online 2084-8951
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN online 2084-7394
Pracujący i zatrudnieni, bezrobotni zarejestrowani, popyt
na pracę, czas pracy, wynagrodzenia i świadczenia społeczne, warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD
2007.
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Informacje statystyczne
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM, 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
ISSN online 2083-1722
Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
INFORMATOR STATYSTYCZNY – MIASTO TARNÓW 2019
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN online 2082-4076
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację
społeczno-gospodarczą Tarnowa, m.in. z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, infrastruktury
socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków budżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast
na prawach powiatu o zbliżonej do Tarnowa liczbie mieszkańców.
Przekroje: Tarnów, wybrane miasta na prawach powiatu.
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INFORMATOR STATYSTYCZNY – MIASTO NOWY SĄCZ
2019
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN online 2082-4084
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację
społeczno-gospodarczą Nowego Sącza, m.in. z zakresu
demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów
i wydatków budżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na prawach powiatu o zbliżonej do Nowego
Sącza liczbie mieszkańców.
Przekroje: Nowy Sącz, wybrane miasta na prawach powiatu.
BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN online 2084-7408
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, źródła finansowania
ujemnego wyniku finansowego.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY MIASTA KRAKOWA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad
ISSN 1509-1228
obj. ok. 105 str., form. B5
cena oprawa miękka: 18,00 zł
Wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki
życia ludności, działalność gospodarcza oraz bezpieczeństwo publiczne. Ważniejsze dane i wskaźniki o sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.
Przekroje: Kraków, wybrane miasta wojewódzkie, sekcje
i działy PKD 2007.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE
MAŁOPOLSKIM W LATACH 2017 I 2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – październik
ISSN online 2083-3415
Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa),
wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe
ludności. Zaległości w opłatach za mieszkania, działania
eksmisyjne.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, formy własności.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W KRAKOWIE 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
obj. ok. 10 str., form. 102 x 206 mm

Opracowanie zawiera ofertę wydawniczą Urzędu Statystycznego w Krakowie.
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 2084-8986
obj. ok. 46 str., form. 102 x 206 mm

Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o podregionach i powiatach oraz informacje o województwie
małopolskim na tle Polski.
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URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0485-3210
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-0653
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – Internet)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1733-0661
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów, sektory własności, sekcje PKD 2007.
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7114
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in.
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku
pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,
w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
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Analizy statystyczne
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – Internet)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory); produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – Internet)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 2080-0509
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, miasta, wieś.
POTENCJAŁ EKONOMICZNY MIAST
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2011–2018
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 150 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł

Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną i demograficzną miast województwa lubelskiego.
Przekroje: województwo, miasta.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzajów przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W LUBLINIE 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm

Wykaz publikacji planowanych do wydania przez Urząd Statystyczny w Lublinie w 2019 r.
URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania danych.
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URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0239-7366
obj. ok. 400 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1072
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7041
obj. ok. 112 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich
5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
ROZWÓJ MIAST WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
W LATACH 2014–2018
(w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – listopad
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Dane i wskaźniki opisujące zmiany na obszarach miast
województwa łódzkiego w zakresie potencjału demograficznego, społecznego oraz infrastrukturalnego. Wybrane
wskaźniki prezentujące miasta na tle województwa.
Przekroje: wybrane miasta województwa łódzkiego.
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WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2017 R.
(w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Charakterystyka warunków życia ludności województwa
w oparciu o wskaźniki społeczno-ekonomiczne wyznaczone na podstawie danych z zakresu: zasobów ludzkich,
rynku pracy, aktywności ekonomicznej, infrastruktury
gospodarczej, zamożności mieszkańców, warunków mieszkaniowych, dostępności usług społecznych i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Informacje statystyczne
SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA ŁODZI 2019
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice,
wykresy)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą
Łodzi, zagadnienia społeczne oraz ważniejsze wskaźniki
sytuacji gospodarczej w wybranych miastach.
Przekroje: Łódź, wybrane miasta, sekcje i działy PKD 2007.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 26 str., form. 220 x 220 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał
statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
ŁÓDŹ W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 26 str., form. 220 x 220 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem wykresów.
20 LAT WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 20 str., form. 220 x 220 mm

Dane i wskaźniki prezentujące zmiany w istotnych obszarach życia społeczno-gospodarczego mieszkańców województwa łódzkiego oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji
gospodarczej regionu.

47

Olsztyn

URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0070
obj. ok. 400 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1102
obj. ok. 350 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7084
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5
lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice,
wykresy, mapy)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Informacje dotyczące stanu, dynamiki i struktury ludności
oraz ruchu naturalnego i wędrówkowego. Prezentacja najważniejszych zjawisk i procesów demograficznych zachodzących w województwie w porównaniu do kraju i innych
województw. Przemiany demograficzne, obserwowane
w województwie na przestrzeni ostatnich lat.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2015–2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 4 lata
termin wyd. – listopad

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa),
wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe
ludności. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych.
Efekty budownictwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,
formy własności.
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2016–2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice,
wykresy, mapy)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad
obj. ok. 150 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane informacje dotyczące: poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń
i świadczeń społecznych, zasobów mieszkaniowych oraz
działalności w zakresie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji), produktu krajowego brutto, stanu
i ochrony środowiska.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty.
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Informacje statystyczne
RYNEK WEWNĘTRZNY W WOJEWÓDZTWIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIM W LATACH 2013–2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice)
wydanie co 5–6 lat
termin wyd. – grudzień

Podstawowe dane o sklepach i stacjach paliw wg
powierzchni sprzedażowej. Sprzedaż detaliczna realizowana przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe.
Wartość i struktura sprzedaży detalicznej. Sprzedaż hurtowa w przedsiębiorstwach handlowych. Magazyny handlowe (z wyłączeniem jednostek do 9 pracujących). Stała
i sezonowa sieć targowiskowa. Gastronomia.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg powiatów, sekcje PKD 2007.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE
W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 28 str., form. 102 x 206 mm

Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Warmii i Mazur. Zbiór informacji dotyczących m.in.:
ludności, rynku pracy, edukacji i ochrony środowiska. Województwo warmińsko-mazurskie na tle innych województw.
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OBWÓD KALININGRADZKI I WOJEWÓDZTWO
WARMIŃSKO-MAZURSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-rosyjska)
wydanie roczne
termin wyd. – październik
obj. ok. 40 str., form. 102 x 206 mm

Charakterystyka zjawisk społecznych i gospodarczych
zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim.
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URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0485-3237
obj. ok. 380 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9922
obj. ok. 270 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in.
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku
pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,
w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawiono
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), a także
w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD, grupy COICOP.
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
OPOLSKIM W LATACH 2015–2018
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm

Podstawowe informacje na temat czynników determinujących warunki życia ludności z wykorzystaniem m.in. danych
dotyczących uwarunkowań demograficznych, zatrudnienia,
wynagrodzeń i świadczeń społecznych, warunków mieszkaniowych oraz dostępu do usług społecznych. Dynamika
i kierunki zmian warunków życia ludności.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg powiatów.
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Analizy statystyczne
BIEGUNY WZROSTU W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
W LATACH 2015–2018
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm

Wybrane wskaźniki charakteryzujące bieguny wzrostu
w województwie opolskim w ramach komponentu: społecznego, gospodarczego, środowiskowego. Analiza potencjałów i barier miast powiatowych oraz powiatów poprzez
identyfikację jednostek najlepiej i najsłabiej rozwiniętych
z zastosowaniem taksonomicznych miar rozwoju.
Przekroje: powiaty, miasta powiatowe.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory); produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm

Pozycje wydawnicze zaplanowane na 2019 r.
OPOLE W LICZBACH W LATACH 2017–2018
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – październik
obj. ok. 40 str., form. 102 x 206 mm

Informacje z zakresu sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opole.
Przekroje: sekcje PKD 2007.
AGLOMERACJA OPOLSKA W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – listopad
obj. ok. 50 str., form. 180 x 180 mm

Informacje z zakresu sytuacji społecznej i gospodarczej
Aglomeracji Opolskiej.
Przekroje: gminy, sekcje PKD 2007.
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Poznań

URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0119
obj. ok. 370 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-0572
obj. ok. 550 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY POZNANIA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
ISSN 1642-8439
obj. ok. 240 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 30,00 zł
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących
sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną miasta
Poznania.
Analizy statystyczne
WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

Procesy demograficzne. Dochody ludności. Wybrane informacje dotyczące: poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń
i świadczeń społecznych, zasobów mieszkaniowych oraz
działalności w zakresie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji), produktu krajowego brutto, stanu
i ochrony środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in.
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku
pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,
w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), a także
w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym województwa. Stan i struktura ludności wg płci i wieku, podstawowe współczynniki demograficzne. Ruch naturalny
i migracje ludności. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk
przy wykorzystaniu wskaźników natężenia oraz wybranych
typologii demograficznych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Analizy statystyczne
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, formy własności.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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POZNAŃ – BIULETYN STATYSTYCZNY 2019
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku
pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu,
budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Poznań, wybrane miasta (siedziby wojewody/
marszałka), sekcje i działy PKD 2007.
Foldery i publikacje okolicznościowe
POZNAŃ W 2018 (WKŁADKA PROMOCYJNA)
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 12 str., form. 102 x 206 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą miasta Poznania.
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 2392-2206
obj. ok. 40 str., form. 220 x 220 mm

Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację
społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE W LICZBACH 2018
(WKŁADKA PROMOCYJNA)
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – luty
obj. ok. 12 str., form. 102 x 206 mm

Folder zestawia podstawowe charakterystyki społeczno-gospodarcze opisujące województwo wielkopolskie. Ukazuje udział tego regionu w wielkościach ogólnopolskich,
prezentuje go na tle Unii Europejskiej oraz określa jego
pozycję wśród pozostałych województw.
ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE (ZIT)
(WKŁADKA PROMOCYJNA)
(wersja polska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 12 str., form. 102 x 206 mm

Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów funkcjonalnych w województwie.
HISTORIA SPISÓW LUDNOŚCI NA OBSZARZE
WIELKOPOLSKI
(WKŁADKA PROMOCYJNA)
(wersja polska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 12 str., form. 102 x 206 mm

Podstawowe informacje o spisach prowadzonych na obszarze Wielkopolski.
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URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0062
obj. ok. 400 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-0041
obj. ok. 360 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in.
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku
pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,
w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), a także
w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU
TURYSTYCZNEGO W LATACH 2014-2018
– ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień
obj. ok. 120 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Charakterystyka warunków przyrodniczo-krajobrazowych
oraz środowiskowych, aspektów kulturowych, uzdrowiskowych oraz turystycznych obiektów noclegowych i ich wykorzystania.
Przekroje: województwa.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów
województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, powiaty.
BIULETYN STATYSTYCZNY RZESZOWA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Rzeszowa, m.in. z zakresu
przedsiębiorstw, rynku pracy, wynagrodzeń, finansów
przedsiębiorstw i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Rzeszów, województwo, miasta wojewódzkie,
sekcje i działy PKD 2007.
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Informacje statystyczne
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W LATACH 2017 I 2018
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – maj

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do krajowego
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych,
sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności
i lokalizacji.
Przekroje: województwo, wybrane informacje według
podregionów, powiatów i gmin.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo.
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INFORMACJA O SYTUACJI
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WYBRANYCH MIAST
– REGIONALNYCH BIEGUNÓW WZROSTU
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – luty, maj, sierpień, listopad

Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przekroje: wybrane miasta województwa.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec
obj. ok. 16 str., form. 102 x 206 mm

Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji
społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim
w 2018 roku. Wybrane zagadnienia zaprezentowano na tle
kraju.
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE NA TLE REGIONÓW
UNII EUROPEJSKIEJ 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień
obj. ok. 40 str., form. 220 x 220 mm

Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji
społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na
tle regionów Unii Europejskiej
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Foldery i publikacje okolicznościowe
INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W RZESZOWIE 2019/2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – sierpień
obj. ok. 48 str., form. 220 x 220 mm

Folder ma na celu ułatwić poznanie Urzędu Statystycznego w Rzeszowie oraz statystyki publicznej, korzystanie ze
zbiorów danych i wydawnictw, zapoznanie się z zakresem
i formami usług oferowanych przez Urząd Statystyczny,
czerpanie wiedzy z bogatych zasobów statystyki publicznej.
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URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0038
obj. ok. 392 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-103X
obj. ok. 320 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne
GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 2083-2680
obj. ok. 110 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego
oraz statystyki nauki i techniki dotyczące m.in.: wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R);
działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
i w sektorze usług.
Przekroje: województwo, dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności.
TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – Internet)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach,
liniach kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach
samochodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg
rodzajów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych w przedsiębiorstwach transportowych.
Przekroje: województwo, rodzaje transportu.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-705X
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady oraz gospodarka morska.
Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY SZCZECINA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 2544-7823
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku
pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu,
budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Szczecin, wybrane miasta (siedziby wojewody/
marszałka), sekcje i działy PKD 2007.
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – Internet)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W SZCZECINIE 2019
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – styczeń
obj. ok. 18 str., form. 220 x 220 mm
Wykaz publikacji planowanych do wydania przez Urząd Statystyczny w Szczecinie w 2019 r.
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE W LICZBACH
2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 1896-2696
obj. ok. 24 str., form. 220 x 220 mm
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego.
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URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1509-9652
obj. ok. 370 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9736
obj. ok. 510 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.
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ROCZNIK STATYSTYCZNY WARSZAWY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1425-9486
obj. ok. 450 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną m.st. Warszawy.
Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM
W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1643-5834
obj. ok. 50 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł
Procesy zachodzące na rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji
m.in. dot. pracujących, wynagrodzeń, bezrobotnych wg
płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy.
Przekroje: województwo, regiony, wybrane informacje wg
podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje
PKD 2007.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-6886
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady inwestycyjne. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (od
2010 r.), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO
NA TLE KRAJU I POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Wybrane zagadnienia dotyczące stanu rolnictwa i wsi mazowieckiej na tle Polski i pozostałych województw, a także
warunki, w jakich rozwija się produkcja rolnicza charakteryzujące przeobrażenia zachodzące na obszarach wiejskich
województwa.
Przekroje: Polska, województwa, województwo mazowieckie.
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REGION WARSZAWSKI STOŁECZNY W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 2544-5944
obj. ok. 75 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł
Zagadnienia dotyczące zmian i tendencji zachodzących
na obszarze regionu warszawskiego stołecznego m.in.:
powierzchni, zjawisk demograficznych, rynku pracy, infrastruktury komunalnej, mieszkalnictwa, edukacji i wychowania, kultury, finansów publicznych i podmiotów gospodarki
narodowej.
Przekroje: województwo, regiony województwa, Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), m.st. Warszawa, powiaty
i gminy wchodzące w skład Regionu Warszawskiego Stołecznego (RWS).
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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Informacje statystyczne
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJE
WÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień
ISSN 1643-5818
obj. ok. 250 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 18,00 zł
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny
i migracje.
Przekroje: województwo, regiony, podregiony, powiaty,
gminy, miasta, wieś, dzielnice m.st. Warszawy.
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY WARSZAWY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
ISSN 1233-9164
obj. ok. 80 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Wybrane procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze m.st.
Warszawy dotyczące m.in. środowiska, ludności, rynku
pracy, wynagrodzeń, cen, ochrony zdrowia, budownictwa,
finansów i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje
i działy PKD 2007.
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PANORAMA DZIELNIC WARSZAWY W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9728
obj. ok. 320 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Publikacja będąca uzupełnieniem Rocznika Warszawy,
przedstawiająca sytuację społeczno-gospodarczą poszczególnych dzielnic na tle m.st. Warszawy, w tym zagadnienia
dotyczące m.in.: środowiska, ludności, rynku pracy, budownictwa, edukacji, ochrony zdrowia, kultury i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje
PKD 2007.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE W LICZBACH 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. ok. 50 str., form. 102 x 206 mm

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa w 2018 r. oraz podstawowe wskaźniki
w porównaniu do Polski i pozostałych województw.
Przekroje: województwo, powiaty, Polska.
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Foldery i publikacje okolicznościowe
ZE STATYSTYKĄ PRZEZ WARSZAWĘ 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. ok. 50 str., form. 180 x 180 mm

Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej
m.st. Warszawy w 2018 r.
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice.
XX-LECIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik
form. 220 x 220 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Publikacja stanowi opracowanie okolicznościowe przygotowane z okazji dwudziestej rocznicy utworzenia województwa mazowieckiego. Zawiera bogatą charakterystykę
obszarów życia społeczno-gospodarczego, tendencji rozwojowych oraz zaistniałych zmian.
Przekroje: województwo, Polska, powiaty.
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URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0127
obj. ok. 370 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1732-9671
obj. ok. 340 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podregionach
a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach
powiatowych i gminnych.
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Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY WROCŁAWIA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 0860-2808
obj. ok. 280 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 28,00 zł
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących
sytuację społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia w latach
2005–2018. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem
map i wykresów.
Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
obj. ok. 90 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Celem opracowania jest zaprezentowanie szczegółowych
informacji o pracujących, bezrobotnych, wynagrodzeniach,
a także warunkach pracy i wypadkach przy pracy. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami graficznymi.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje PKD 2007, sektory własności.
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RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – maj
ISSN 2084-7556
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in.
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku
pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,
w podstawowych obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 2080-7260
obj. ok. 90 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Zaprezentowane w opracowaniu dane dotyczą zmian
w stanie i strukturze populacji, a także takich zagadnień, jak:
małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności, które pozwalają zdiagnozować sytuację demograficzną województwa dolnośląskiego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,
miasta, wieś.
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Analizy statystyczne
BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza,
uwagi metodologiczne)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 90 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Szerokie ujęcie informacji dotyczących dochodów, wydatków i wyników finansowych budżetów gmin, powiatów,
miast na prawach powiatu i województwa. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami
graficznymi.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa, handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
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SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WROCŁAWIA
2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Publikacja zawiera podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia,
m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, podmiotów
gospodarki narodowej, finansów, przemysłu, budownictwa,
turystyki, handlu i bezpieczeństwa publicznego. Zamieszczone dane prezentowane są w okresach miesięcznych,
kwartalnych, rocznych i w okresach narastających.
Przekroje: Wrocław, sekcje i działy PKD 2007.
EUROREGION NYSA – WYBRANE INFORMACJE
STATYSTYCZNE 2018
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – luty

Informacje o powiatach polskich, czeskich i niemieckich
należących do Euroregionu Nysa z zakresu m.in. ludności,
warunków życia, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, rynku
pracy, rolnictwa.
Przekroje: powiaty, części krajowe Euroregionu.
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Informacje statystyczne
CENY W EUROREGIONIE NYSA W 2019 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – październik

Porównanie wybranych cen detalicznych towarów i usług
konsumpcyjnych rejestrowanych w maju w Polsce, Republice Czeskiej i Saksonii wg gramatury towarów dostępnych
na rynku polskim w poszczególnych częściach Euroregionu
Nysa. Prezentacja przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz jego siły nabywczej. Publikacja opracowywana we współpracy z Krajowym Urzędem Statystycznym
Saksonii w Kamenz oraz Czeskim Urzędem Statystycznym
Przedstawicielstwem Okręgowym w Libercu.
Przekroje: części krajowe Euroregionu.
Foldery i publikacje okolicznościowe
TYTUŁOWY PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO WE WROCŁAWIU 2019
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – luty
obj. ok. 8 str., form. 102 x 206 mm
Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na
2019 r.
URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm
Ogólne informacje o działalności Urzędu Statystycznego we
Wrocławiu.

88

Wrocław

WROCŁAW W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – wrzesień
obj. ok. 36 str., form. 180 x 180 mm

Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów.
OFERTA EDUKACYJNA URZĘDU STATYSTYCZNEGO
WE WROCŁAWIU
(wersja polska)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec
obj. ok. 6 str., form. 102 x 206 mm
Ogólne informacje o edukacji statystycznej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.
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URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE
Roczniki statystyczne
ROCZNIK STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1640-0135
obj. ok. 370 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa.
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień
ISSN 1733-1099
obj. ok. 300 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Uzupełnienie wydania Rocznika Statystycznego Województwa Lubuskiego 2019, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, wybrane dane
o podregionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gminnych.

90

Zielona Góra

Analizy statystyczne
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – listopad
ISSN 1898-0376
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 15,00 zł
Kompleksowy opis sytuacji na rynku pracy województwa
lubuskiego tj. pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg
płci, wieku i wykształcenia; stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD
2007.
SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec
ISSN 2545-1294
obj. ok. 100 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 16,00 zł
Kompleksowy opis sytuacji demograficznej w województwie
lubuskim, w tym opis kształtowania się zjawisk i przebiegu
procesów wpływających na stan i strukturę ludności województwa. Prezentacja tendencji zmian ludnościowych oraz
zastosowanie porównań podstawowych danych i wskaźników demograficznych w czasie i przestrzeni. Uzupełnienie
opisu analitycznego tabelarycznym i graficznym ujęciem
danych.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
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Analizy statystyczne
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi
metodologiczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych obszarach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane
usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich
5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, grupy COICOP.
PORTRETY POWIATÓW I GMIN
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – grudzień
ISSN 2391-6621
obj. ok. 200 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł
Całościowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów i gmin, m.in. z zakresu ochrony środowiska, demografii, rynku pracy i wynagrodzeń, infrastruktury komunalnej
i mieszkań, edukacji i wychowania, kultury i turystyki, finansów publicznych oraz podmiotów gospodarki narodowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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Informacje statystyczne
BIULETYN STATYSTYCZNY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy
i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje
i działy PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP.
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM, 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie roczne
termin wyd. – marzec

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON.
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje PKD 2007.
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Informacje statystyczne
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W LATACH
2016–2018
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – czerwiec

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych – turyści krajowi i zagraniczni.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów, gmin i miast.
Foldery i publikacje okolicznościowe
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień
ISSN 2450-0275
obj. ok. 36 str., form. 102 x 206 mm

Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące
sytuacji społecznej i stanu gospodarki województwa lubuskiego w 2018 r. i w roku poprzednim oraz wybrane dane
dla krajów UE w 2017 r.
Przekroje: województwo, wybrane informacje dla krajów
UE.
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ADRESY, TELEFONY, FAKSY URZĘDÓW STATYSTYCZNYCH

www.stat.gov.pl
=>STATYSTYKA REGIONALNA
Województwo podlaskie
Urząd Statystyczny w Białymstoku
ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok
tel.: 85 749 77 00, fax 85 749 77 79
Województwo kujawsko-pomorskie
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1/3, 85-066 Bydgoszcz
tel.: 52 366 93 90, fax 52 366 93 56
Województwo pomorskie
Urząd Statystyczny w Gdańsku
ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk
tel.: 58 768 31 00, fax 58 768 32 70
Województwo śląskie
Urząd Statystyczny w Katowicach
ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
tel.: 32 779 12 00, fax 32 779 13 00, 32 258 51 55
Województwo świętokrzyskie
Urząd Statystyczny w Kielcach
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce
tel.: 41 249 96 00, fax 41 249 96 04
Województwo małopolskie
Urząd Statystyczny w Krakowie
ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków
tel.: 12 415 60 11, fax 12 361 01 92
Województwo lubelskie
Urząd Statystyczny w Lublinie
ul. St. Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel.: 81 533 20 51, fax 81 533 27 61
Województwo łódzkie
Urząd Statystyczny w Łodzi
ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź
tel.: 42 683 91 00, 42 683 91 01, fax 42 683 90 01
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Województwo warmińsko-mazurskie
Urząd Statystyczny w Olsztynie
ul. Kościuszki 78/82, 10-555 Olsztyn
tel.: 89 524 36 66, fax 89 524 36 67
Województwo opolskie
Urząd Statystyczny w Opolu
ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole
tel.: 77 423 01 10—11, fax 77 423 01 25
Województwo wielkopolskie
Urząd Statystyczny w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 27/29, 60-624 Poznań
tel.: 61 279 82 00, fax 61 279 81 00
Województwo podkarpackie
Urząd Statystyczny w Rzeszowie
ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 52 10, 17 853 52 19, fax 17 853 51 57
Województwo zachodniopomorskie
Urząd Statystyczny w Szczecinie
ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin
tel.: 91 459 77 00, fax 91 434 05 95
Województwo mazowieckie
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 20 00, fax 22 846 76 67
Województwo dolnośląskie
Urząd Statystyczny we Wrocławiu
ul. Oławska 31, 50-950 Wrocław
tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60
Województwo lubuskie
Urząd Statystyczny w Zielonej Górze
ul. Spokojna 1, 65-954 Zielona Góra
tel. 68 322 31 12, fax 68 325 36 79
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