
KALENDARIUM 
PAŹDZIERNIK 2014 R. 

10 października, piątek   godz. 14:00   
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I-VIII 2014 r.  

15 października, środa   godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2014 r. 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2014 r. 

w stosunku do II kwartału 2014 r. 
 wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie I-III kwartału 2014 r. 

w stosunku do analogicznego okresu 2013 r.  
 wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2014 r. 

w stosunku do II kwartału 2014 r. 
 wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 

2014 r. w stosunku do września 2008 r. 
16 października, czwartek   godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Przeciętne zatrudnienie  i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 

2014 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 

2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku we wrześniu 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie 

z wypłatami z zysku w III kwartale 2014 r. 
 przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat 

nagród z zysku w III kwartale 2014 r. 
17 października, piątek     godz. 10:00  

Notatka informacyjna  
 Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych 

i samorządowych w 2013 r. (tzw. notyfikacja fiskalna) 
     godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX 2014 r.  
 Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej we wrześniu 2014 r. 
 Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-

montażowej we wrześniu 2014 r. 
 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2013 r. 
Informacja sygnalna 
 Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2013 r. 
 Wyniki finansowe powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 r. - Aneks 

20 października, poniedziałek   godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Ceny produktów rolnych we wrześniu 2014 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał 

poprzedzających rok podatkowy 2015 
 średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej 

przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r. 

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY 
Rzecznik Prasowy Prezesa GUS  



 
22 października, środa     godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 

2014 r. 
24 października, piątek    godz. 14:00  

Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy 

inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 
Informacja sygnalna 
 Koniunktura konsumencka. Październik 2014 r. 

29 października, środa     godz. 14:00  
Informacja sygnalna 
 Rynek usług płatniczych w 2013 r. 

31 października, piątek    godz. 14:00  
Informacje bieżące – WYNIKI WSTĘPNE  
 Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych w 2013 r. 
Komunikat Prezesa GUS 
 szacunki wartości produktu krajowego brutto na 1 mieszkańca w latach  

2010-2012 na poziomie województw (NTS2) i podregionów (NTS3) 
 

PUBLIKACJE Z PLANU WYDAWNICZEGO GUS, 
KTÓRE UKAŻĄ  SIĘ  W PAŹDZIERNIKU 2014 R. 

1. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014 c) 
2. Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju – I-III kwartał 2014 a) 
3. Biuletyn Statystyczny Nr 9/2014 a) 
4. Ceny w gospodarce narodowej – wrzesień 2014 r. b) 
5. Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych – sierpień 2014 r. b) 
6. Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych - wrzesień 2014 r. b) 
7. Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000-2014)   

– październik 2014 r. b) 
8. Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r. b) 
9. Obrót nieruchomościami w 2013 r. b) 

10. Infrastruktura komunalna w 2013 r. b) 
11. Gospodarka materiałowa w 2013 r. c) 
12. Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2012 i 2013 c) 
13. Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. c) 
14. Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2013 r. a) 
15. Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych (I-VI 2014 r.) a) 
16. Aktywność ekonomiczna ludności Polski  - II kw. 2014 r. c) 
17. Pracujący w gospodarce narodowej w 2013 r. c) 
18. Wypadki przy pracy w 2013 r. a) 
19. Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r. d) 
20. Prognoza ludności na lata 2014-2050 d) 
21. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30 VI 2014 r.) d) 
22. NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011  

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski c) 
23. Wiadomości Statystyczne Nr 10/2014  a) 

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


