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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.02.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.01.02.002 

Województwo Dolnośląskie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.01.02.003 

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Szeroki zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia w latach 
2005-2018. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.02.001 

Rynek pracy w województwie dolnośląskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
4.02. Analizy statystyczne 
Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.02.02.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.02.02.004 

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.02.02.006 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.02.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.04.02.002 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-30, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.04.02.004 

Euroregion Nysa - wybrane informacje statystyczne  2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.02.006 

Ceny w Euroregionie Nysa w 2019 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.02.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego we Wrocławiu na 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.05.02.003 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Ogólne informacje o działalności Urzędu Statystycznego we Wrocławiu 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-18 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.05.02.004 

Wrocław w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą miasta Wrocławia. Materiał 
statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-30 
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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

   
4.05.02.006 

Oferta edukacyjna Urzędu Statystycznego we Wrocławiu  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Ogólne informacje o edukacji statystycznej Urzędu Statystycznego we Wrocławiu. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-11 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.04.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   
4.01.04.002 

Województwo Kujawsko-Pomorskie - Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.04.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.04.003 

Atrakcyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   
4.02.04.004 

Sytuacja na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje na niższych poziomach agregacji terytorialnej, sekcje PKD 2007. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.04.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   
4.04.04.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie kujawsko-pomorskim w  2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
Częstotliwość rok 
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Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
4.04. Informacje statystyczne 
Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-08-09 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.04.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Plan wydawniczy Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy na 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

   
4.05.04.002 

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-25 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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Urząd Statystyczny w Lublinie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.06.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   
4.01.06.002 

Województwo Lubelskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.06.001 

Rynek pracy w województwie lubelskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, 
tablice - Internet  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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Urząd Statystyczny w Lublinie 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.06.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   
4.02.06.005 

Rolnictwo w województwie lubelskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, 
tablice - Internet  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   
4.02.06.006 

Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, 
tablice - Internet  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, miasta, wieś. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   
4.02.06.008 

Potencjał ekonomiczny miast w województwie lubelskim w latach 2011-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną i demograficzną miast województwa lubelskiego. 
Przekroje: województwo, miasta. 
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Urząd Statystyczny w Lublinie 
4.02. Analizy statystyczne 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.06.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Lubelskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   
4.04.06.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie lubelskim, 2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.06.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Lublinie 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Wykaz publikacji planowanych do wydania przez Urząd Statystyczny w Lublinie w 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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Urząd Statystyczny w Lublinie 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.06.005 

Urząd Statystyczny w Lublinie  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach 
udostępniania danych. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.08.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   
4.01.08.002 

Województwo Lubuskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.08.001 

Rynek pracy w województwie lubuskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.08.002 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-16 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   
4.02.08.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   
4.02.08.004 

Portrety powiatów i gmin województwa lubuskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-18 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.08.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Lubuskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   
4.04.08.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie lubuskim, 2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

   
4.04.08.007 

Turystyka w województwie lubuskim w  latach 2016-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-27 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.08.002 

Województwo lubuskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-19 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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Urząd Statystyczny w Łodzi 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.10.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.01.10.002 

Województwo Łódzkie -Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.10.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.02.10.008 

Rozwój miast województwa łódzkiego w  latach 2014-2018  
• 
 

w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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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Urząd Statystyczny w Łodzi 
4.02. Analizy statystyczne 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.02.10.010 

Warunki życia ludności w województwie łódzkim w 2017 r.  
• 
 

w wersji angielskiej spis treści, synteza, tablice, wykresy  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.10.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Łódzkiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.04.10.002 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

w wersji angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice, 
wykresy  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29, 2019-05-31, 2019-08-30, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Urząd Statystyczny w Łodzi 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.10.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie łódzkim w 2018 r.  
• 
 

w wersji  angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.04.10.006 

Rolnictwo w województwie łódzkim w 2018 r.  
• 
 

w wersji  angielskiej spis treści, przedmowa, synteza, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.10.002 

Województwo łódzkie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał 
statystyczny wzbogacony zestawem wykresów. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

   
4.05.10.004 

Łódź w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny 
wzbogacony zestawem wykresów. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Urząd Statystyczny w Łodzi 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
   
4.05.10.005 

20 lat województwa łódzkiego .  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Dane i wskaźniki prezentujące zmiany w istotnych obszarach życia społeczno-gospodarczego mieszkańców województwa 
łódzkiego oraz ważniejsze wskaźniki sytuacji gospodarczej regionu. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.12.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.01.12.002 

Województwo Małopolskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.01.12.003 

Rocznik Statystyczny Krakowa 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.12.004 

Krakowski Obszar Metropolitalny w latach  2015-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 5 lat 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 
4.02. Analizy statystyczne 
Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-25 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.02.12.007 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.02.12.009 

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-05 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.12.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Małopolskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.12.002 

Rynek pracy w województwie małopolskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.04.12.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie małopolskim, 2018 r.  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.04.12.006 

Informator statystyczny – miasto Tarnów 2019  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-26 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.12.007 

Informator statystyczny – miasto Nowy Sącz 2019  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-26 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.04.12.008 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-27 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.04.12.009 

Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji B5 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.12.012 

Gospodarka mieszkaniowa w województwie małopolskim w latach 2017 i 2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.12.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Krakowie 2019  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Opracowanie zawiera ofertę wydawniczą Urzędu Statystycznego w Krakowie. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
 

   
4.05.12.002 

Województwo małopolskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane o podregionach i 
powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-13 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.14.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.01.14.002 

Województwo Mazowieckie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.01.14.003 

Rocznik Statystyczny Warszawy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego w Warszawie zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną m.st. Warszawy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.14.001 

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-12 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
4.02. Analizy statystyczne 
   
4.02.14.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.02.14.003 

Rolnictwo województwa mazowieckiego na tle kraju i pozostałych województw w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.02.14.004 

Region Warszawski Stołeczny w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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). 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-17 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.14.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019 
(IV kw. 2018 r. I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

  
4.04.14.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim w  2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, regiony, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś, dzielnice m.st. Warszawy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-08-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.04.14.008 

Przegląd Statystyczny Warszawy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-07, 2019-06-03, 2019-09-03, 2019-12-04 
  

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
4.04. Informacje statystyczne 
   
4.04.14.011 

Panorama dzielnic Warszawy w  2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.14.002 

Województwo mazowieckie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w 2018 r. oraz podstawowe wskaźniki w porównaniu 
do Polski i pozostałych województw. 
Przekroje: województwo, powiaty, Polska. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

   
4.05.14.004 

Ze statystyką przez Warszawę 2019  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w 2018 r. 
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.14.007 

XX lecie województwa mazowieckiego 2019  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny w Opolu 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.16.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.01.16.002 

Województwo Opolskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.16.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.02.16.004 

Warunki życia ludności w województwie opolskim w latach 2015-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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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Urząd Statystyczny w Opolu 
4.02. Analizy statystyczne 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.02.16.005 

Bieguny wzrostu w województwie opolskim w latach 2015-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.02.16.006 

Rolnictwo w województwie opolskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.16.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Opolskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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Urząd Statystyczny w Opolu 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.16.002 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie opolskim w 2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.04.16.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie opolskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.16.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Opolu 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Pozycje wydawnicze zaplanowane na 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-04 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
 

   
4.05.16.004 

Opole w liczbach w latach 2017-2018  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Informacje z zakresu sytuacji społecznej i gospodarczej miasta Opole. 
Przekroje: sekcje PKD 2007. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-17 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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Urząd Statystyczny w Opolu 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
   
4.05.16.006 

Aglomeracja Opolska w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Informacje z zakresu sytuacji społecznej i gospodarczej Aglomeracji Opolskiej. 
Przekroje: gminy, sekcje PKD 2007. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.18.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.01.18.002 

Województwo Podkarpackie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.18.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.02.18.010 

Uwarunkowania wykorzystania potencjału turystycznego w latach 2014-2018  
- zróżnicowanie regionalne  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Charakterystyka warunków przyrodniczo-krajobrazowych oraz środowiskowych, aspektów kulturowych, uzdrowiskowych 
oraz turystycznych obiektów noclegowych i ich wykorzystania. 
Przekroje: województwa. 
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Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
4.02. Analizy statystyczne 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.18.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.04.18.002 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego  2019 
(XI -XII 2018 r., I-X 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. 
przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. 
Przekroje: województwo, powiaty. 
Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-09, 2019-02-11, 2019-03-11, 2019-04-09, 2019-05-09, 2019-06-10, 
2019-07-09, 2019-08-09, 2019-09-09, 2019-10-09, 2019-11-12, 2019-12-09 

 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.04.18.003 

Biuletyn Statystyczny Rzeszowa 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-04-01, 2019-06-03, 2019-09-02, 2019-12-02 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.18.004 

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  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-17 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.04.18.009 

Rolnictwo w województwie podkarpackim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny 
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie. 
Przekroje: województwo. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.04.18.011 

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast-regionalnych biegunów 
wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  2019 

(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 
Przekroje: wybrane miasta województwa. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-12, 2019-05-13, 2019-08-12, 2019-11-12 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.18.002 

Województwo podkarpackie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim w 2018 
roku. Wybrane zagadnienia zaprezentowano na tle kraju. 
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Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.05.18.003 

Województwo podkarpackie na tle regionów Unii Europejskiej 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na tle 
regionów Unii Europejskiej 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-04-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

   
4.05.18.004 

Informator Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 2019/2020  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-08-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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Urząd Statystyczny w Białymstoku 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.20.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.01.20.002 

Województwo Podlaskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.20.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.02.20.003 

Rolnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
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Urząd Statystyczny w Białymstoku 
4.02. Analizy statystyczne 
Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-12 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.20.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Podlaskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.04.20.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie podlaskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.04.20.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie podlaskim, 2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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Urząd Statystyczny w Białymstoku 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.20.007 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację gospodarczą Białegostoku, zagadnienia społeczne. 
Przekroje: Białystok. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.04.20.008 

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-04 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.20.001 

Województwo podlaskie w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Wybrane informacje dotyczące sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-04-12 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.05.20.002 

Województwo podlaskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje dotyczące sytuacji społecznej i stanu gospodarki województwa podlaskiego. 
Przekroje: wybrane dane wg podregionów i powiatów. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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Urząd Statystyczny w Białymstoku 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.20.005 

Białystok i Grodno w 2017 r.  
• 
 

wersja polsko-rosyjska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Folder zawierający wybrane informacje dotyczące sytuacji społecznej oraz warunków życia mieszkańców stolic 
sąsiadujących ze sobą regionów przygranicznych. 
Przekroje: Białystok, Grodno. 
Częstotliwość co 4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

   
4.05.20.007 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Białymstoku 2019  
• 
 

wersja polska i angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Informacje dotyczące wydawnictw Urzędu Statystycznego w Białymstoku, tj. publikacji, folderów, informacji sygnalnych. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.22.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.01.22.002 

Województwo Pomorskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.22.002 

Sytuacja demograficzna województwa pomorskiego w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.02.22.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.02. Analizy statystyczne 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.02.22.004 

Rolnictwo w województwie pomorskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-26 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.22.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Pomorskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.04.22.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie pomorskim, 2018 r.  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.22.005 

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.04.22.009 

Edukacja w województwie pomorskim w roku szkolnym  2018/2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.22.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Gdańsku 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.002 

Województwo pomorskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-06 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.004 

Informacja o badaniach ankietowych w 2019 r.  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Informacja o badaniach ankietowych w 2019 r. w formie ulotki 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.005 

REGON 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.006 

TERYT 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.007 

Edukacja statystyczna 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.22.008 

Urząd Statystyczny w Gdańsku 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.009 

Zasoby informacyjne statystyki publicznej 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.011 

Podmioty gospodarki narodowej w województwie pomorskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Ulotka  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
ulotka 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.05.22.012 

Gdańsk, Olsztyn, Kaliningrad i Sankt Petersburg w liczbach w 2017 r.  
• 
 

wersja polsko-rosyjska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w Gdańsku, Olsztynie, Kaliningradzie i Sankt Petersburgu. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 
4.10. Pozostałe opracowania 
4.10.22.001 

Informacja o badaniach ankietowych w 2019 r.  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Zakładka do książki  
• 
 

format publikacji A4 
Charakterystyka 
Informacja o badaniach ankietowych prowadzonych w 2019 r. w formie zakładki do książki. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.10.22.002 

Informacja o Urzędzie Statystycznym w Gdańsku edycja 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Zakładka do książki  
• 
 

format publikacji A4 
Charakterystyka 
zakładka do książki 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
 

   
4.10.22.003 

Bazy i banki danych edycja  2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Zakładka do książki  
• 
 

format publikacji A4 
Charakterystyka 
Zakładka do książki. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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Urząd Statystyczny w Katowicach 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.24.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   
4.01.24.002 

Województwo Śląskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.24.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa,  synteza, tablice, 
wykresy, mapy  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Urząd Statystyczny w Katowicach 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.24.004 

Przemiany demograficzne w województwie śląskim w latach 2014-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa,  synteza, tablice, 
wykresy, mapy  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.24.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   
4.04.24.008 

Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2016-2018  
• 
 

w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa,  synteza, tablice, 
wykresy, mapy  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 3-4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Urząd Statystyczny w Katowicach 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.24.011 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w województwie śląskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: spis treści, przedmowa,  synteza, tablice, 
wykresy, mapy  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.24.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Katowicach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Ulotka, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Opracowanie zawiera podstawowe informacje dotyczące wydawnictw Urzędu planowanych do wydania w 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   
4.05.24.002 

Województwo śląskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   
4.05.24.003 

Informator Urzędu Statystycznego w Katowicach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 3 lata 
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Urząd Statystyczny w Katowicach 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-04-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
 

   
4.05.24.005 

Katowice - statystyczny portret stolicy województwa w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 180 x 180 mm 
Charakterystyka 
Folder prezentuje wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Katowice. 
Przekroje: województwo, Katowice. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-08-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
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Urząd Statystyczny w Kielcach 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.26.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuacje społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   
4.01.26.002 

Województwo Świętokrzyskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.26.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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Urząd Statystyczny w Kielcach 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.26.004 

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   
4.02.26.005 

Sytuacja osób w wieku 55 lat i starszych w województwie świętokrzyskim w latach 2010-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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, 
Częstotliwość co 5 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   
4.02.26.006 

Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach  2017 i 2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-26 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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Urząd Statystyczny w Kielcach 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.26.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   
4.04.26.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie świętokrzyskim,  2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   
4.04.26.009 

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2016-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 5 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-16 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.26.002 

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 
2016-2018. Materiał statystyczny w postaci tabel, map i wykresów. 
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Urząd Statystyczny w Kielcach 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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Urząd Statystyczny w Olsztynie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.28.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.01.28.002 

Województwo Warmińsko-Mazurskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.28.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
 



 

58  

Urząd Statystyczny w Olsztynie 
4.02. Analizy statystyczne 
4.02.28.003 

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice, wykresy, 
mapy  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.28.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.04.28.002 
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w  2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej. 
Przekroje: województwo, powiaty, gminy. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.04.28.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie warmińsko-mazurskim 2018 r.  

• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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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Urząd Statystyczny w Olsztynie 
4.04. Informacje statystyczne 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.04.28.008 

Gospodarka mieszkaniowa w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2015-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.04.28.009 

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2016-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice, wykresy, 
mapy  

• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.04.28.010 

Rynek wewnętrzny w województwie warmińsko-mazurskim w  latach 2013-2018  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 5-6 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
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Urząd Statystyczny w Olsztynie 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.28.002 

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

   
4.05.28.004 

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-rosyjska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Charakterystyka zjawisk społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze sobą obwodzie kaliningradzkim i 
województwie warmińsko-mazurskim. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
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Urząd Statystyczny w Poznaniu 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.30.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.01.30.002 

Województwo Wielkopolskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.01.30.003 

Rocznik Statystyczny Poznania 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację 
społeczno-gospodarczą i demograficzną miasta Poznania. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.30.002 

Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, wstęp, synteza, 
uwagi metodologiczne  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
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Urząd Statystyczny w Poznaniu 
4.02. Analizy statystyczne 
Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.02.30.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.02.30.005 

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.02.30.006 

Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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Urząd Statystyczny w Poznaniu 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.30.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.04.30.002 

Poznań – Biuletyn Statystyczny 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
metodyczne, tablice  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-08, 2019-06-07, 2019-09-06, 2019-12-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.30.004 

Poznań w  2018 (wkładka promocyjna)  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.05.30.006 

Województwo wielkopolskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-08-30 
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Urząd Statystyczny w Poznaniu 
4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.05.30.007 

Województwo wielkopolskie w liczbach 2018 (wkładka promocyjna)  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.05.30.010 

Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)  (wkładka promocyjna)  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów funkcjonalnych w województwie. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

   
4.05.30.011 

Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski  (wkładka promocyjna)  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Folder, Internet  
• 
 

format publikacji 102 x 206 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe informacje o spisach prowadzonych na obszarze Wielkopolski. 
Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-27 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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Urząd Statystyczny w Szczecinie 
4.01. Roczniki statystyczne 
4.01.32.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych 
charakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
4.01.32.002 

Województwo Zachodniopomorskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 166 x 238 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-16 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   

4.02. Analizy statystyczne 
4.02.32.002 

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-09-11 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
4.02.32.003 

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, 
tablice - Internet  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
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Urząd Statystyczny w Szczecinie 
4.02. Analizy statystyczne 
Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
4.02.32.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2018 r.  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-05-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   

4.04. Informacje statystyczne 
4.04.32.001 

Biuletyn Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-01, 2019-05-30, 2019-08-29, 2019-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
4.04.32.002 

Biuletyn Statystyczny Szczecina 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)  

• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Książka, Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
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. 
Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-03-26, 2019-06-26, 2019-09-26, 2019-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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Urząd Statystyczny w Szczecinie 
4.04. Informacje statystyczne 
4.04.32.006 

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w  2018 r.  
• 
 

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, 
tablice - Internet  

• 
 

Internet  
• 
 

format publikacji 210 x 270 mm 
Charakterystyka 
Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny 
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-06-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
4.05.32.001 

Tytułowy Plan Wydawniczy Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2019  
• 
 

wersja polska  
• 
 

Folder  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Wykaz publikacji planowanych do wydania przez Urząd Statystyczny w Szczecinie w 2019 r. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-01-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
4.05.32.002 

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2019  
• 
 

wersja polsko-angielska  
• 
 

Folder  
• 
 

format publikacji 220 x 220 mm 
Charakterystyka 
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego. 
Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2019-07-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

   
 

 


