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Publikacje ogólnopolskie 

Roczniki statystyczne 
 
4.01.00.001 

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 145x202 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący poziomu życia ludności, sytuacji gospodarczej kraju oraz stanu środowiska 
naturalnego, z uwzględnieniem uwarunkowań przestrzennych. Uzupełnieniem danych dla Polski jest zestaw wybranych 
informacji z zakresu porównań międzynarodowych. Opracowanie wzbogacono elementami graficznymi prezentującymi 
dane, a także notami objaśniającymi podstawowe kategorie statystyczne oraz najważniejsze zmiany prawno-
organizacyjne w poszczególnych obszarach. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-13 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.01.00.002 

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący Polski oraz ważniejszych zróżnicowań regionalnych i porównań międzynarodowych. 
Prezentowane dane umożliwiają kompleksowy opis sytuacji społeczno-gospodarczej kraju z możliwością porównań 
retrospektywnych. Stanowi kompendium informacji m.in. o ludności, rynku pracy, edukacji, warunkach życia, gospodarce 
i biznesie, a także środowisku i zasobach naturalnych, odzwierciedlając bogaty zasób statystyk zbieranych, 
gromadzonych i udostępnianych przez statystykę publiczną. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-28 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.01.00.003 

Rocznik Statystyczny Województw 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący sytuacji społeczno-gospodarczej Polski w ujęciu 
przestrzennym. Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS 
umożliwiające porównania i analizy terytorialnego zróżnicowania zjawisk. Materiał statystyczny jest przedstawiony za 
pomocą tablic, map i wykresów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
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4.01.00.004 
Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2022 

(I-XII 2020/2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Kompleksowe informacje o rozwoju społeczno-gospodarczym świata, kontynentów, ugrupowań gospodarczych i 
wybranych krajów, w tym także o Polsce i jej miejscu w świecie. 
 

Częstotliwość co rok skrócona wersja Internet, co 3 lata pełna wersja książkowa 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.01.00.005 

Rocznik Demograficzny 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący liczby ludności Polski w 2021 r. oraz dane retrospektywne opracowane na podstawie 
bilansów ludności. Dane o ruchu naturalnym (charakterystyka nowozawartych małżeństw, orzeczonych rozwodów i 
separacji oraz urodzeń i zgonów), a także trwanie życia i prognoza stanu i struktury ludności. Informacje o migracjach 
wewnętrznych i zagranicznych ludności oraz porównania międzynarodowe, pozwalające na ocenę zmian demograficznych 
w Polsce na tle innych krajów. Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych 
  

 
4.01.00.006 

Rocznik Statystyczny Przemysłu 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący przedsiębiorstw przemysłowych: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
produkcja sprzedana, wskaźniki cen, produkcja globalna, zużycie pośrednie, wartość dodana brutto, produkcja 
ważniejszych wyrobów, finanse przedsiębiorstw, zatrudnienie i wydajność pracy, czas pracy i warunki pracy, 
wynagrodzenia, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, handel zagraniczny wyrobami przemysłowymi, gospodarka 
paliwowo-energetyczna i materiałowa w przemyśle, technika i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, 
zagrożenie i ochrona środowiska.  
Przekroje: województwa, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, podstawowe dane o przemyśle wg grup i niektórych 
klas PKD 2007; ilość produkcji wyrobów wg PKWiU 2015; wartość produkcji sprzedanej wyrobów wg działów i grup PKWiU 
2015; eksport i import wg sekcji i działów PKD 2007, eksport i import wyrobów przemysłowych wg działów PKWiU 2015. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 

 
4.01.00.007 

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2022 
(I-XII 2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący danych o handlu zagranicznego towarami oraz międzynarodowym handlu usługami. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług 
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4.01.00.009 
Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2022 

(I-XII 2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Kompleksowe informacje o wynikach produkcji rolniczej, warunkach produkcyjno-ekonomicznych rolnictwa, bilansowym 
rozliczeniu produkcji ważniejszych (głównych) produktów rolnych, zaopatrzeniu i zużyciu środków produkcji oraz 
informacje przedstawiające sytuację dochodową w rolnictwie. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-21 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
  

 
4.01.00.010 

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospodarki morskiej w 2021 r. w porównaniu z latami 
poprzednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o 
podmiotach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach 
trwałych i finansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej 
flocie transportowej oraz przewozach dokonanych przez polskich przewoźników morskich, morskiej flocie handlowej 
podnoszącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie morskim i 
przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Ponadto 
rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informacjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.  
Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy prawne, rodzaje działalności, porty. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 

 

 
4.01.00.011 

Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Kompleksowe informacje o leśnictwie w 2021 r. prezentowane na tle lat poprzednich. 
W publikacji ujęto szeroki zakres danych dotyczących charakterystyki stanu zasobów leśnych, zachodzących w nich 
zmian, zagospodarowania i gospodarczego wykorzystania lasu, zagrożeń i ochrony środowiska leśnego, łowiectwa oraz 
działalności gospodarczej prowadzonej w sektorze leśno-drzewnym. Ponadto, w oparciu o źródła międzynarodowe, 
zaprezentowano problematykę dotyczącą leśnictwa w Polsce w relacji do krajów członkowskich Unii Europejskiej i 
wybranych państw świata. 
Przekroje: województwa, formy własności, jednostki organizacyjne leśnictwa i ochrony przyrody. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
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Analizy statystyczne 
 
4.02.00.001 

Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych w latach 2017–2020 
(I-XII 2017-2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza niefinansowych rachunków narodowych według sektorów i podsektorów instytucjonalnych oraz według sekcji 
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007). Obejmuje szczegółowe rachunki narodowe za lata 2017-2020, opracowane 
zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), 
wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. 
Prezentowane tablice zawierają dane dotyczące m.in. produktu krajowego brutto (PKB), dochodu narodowego brutto 
(DNB), spożycia sektora gospodarstw domowych, zadłużenia lub wierzytelności sektorów instytucjonalnych, w tym 
sektora instytucji rządowych i samorządowych. W niniejszej publikacji przedstawiono również informacje na temat szarej 
gospodarki i działalności nielegalnej w rachunkach narodowych oraz produktu krajowego brutto według parytetu siły 
nabywczej. Obok części analitycznej, publikacja zawiera część opisującą rozwiązania metodyczne, definicje 
podstawowych pojęć stosowanych w rachunkach narodowych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rachunków Narodowych 
  

 
4.02.00.002 

Rolnictwo w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Ocena sytuacji w rolnictwie pod kątem zmian warunków produkcyjno-ekonomicznych oraz wyników produkcyjnych 
(wielkość zbiorów, tendencje zmian w pogłowiu zwierząt gospodarskich oraz poziom produkcji i podaży rynkowej 
produktów zwierzęcych) z uwzględnieniem zużycia środków produkcji. Prezentacja wstępnych wyników obrotów handlu 
zagranicznego podstawowych produktów rolnych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
  

 
4.02.00.005 

Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji dotyczącej wykonania budżetów różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, ogólne zasady 
gospodarki budżetowej samorządów lokalnych, w tym zmiany systemowe i legislacyjne, procesy przedstawione w 
wieloletnim ujęciu. 
 Przekroje: dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego ogółem, w tym szczebla wojewódzkiego, 
powiatowego i gminnego, w podziale na rodzaje gmin. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
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4.02.00.013 

Sektor non-profit w 2020 r. Stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty wyznaniowe, 
samorząd gospodarczy i zawodowy 

(I-XII 2020 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza opisująca wyniki badania "Stowarzyszenia, fundacje, samorząd gospodarczy i zawodowy oraz społeczne jednostki 
wyznaniowe", w tym dane ze sprawozdań GUS SOF-1 i SOF-4, z Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC na temat 
przyparafialnych organizacji Kościoła katolickiego, a także analizę dynamiki zasobów sektora non-profit. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.02.00.017 

Obszary wiejskie w Polsce w 2020 r.   
• wersja polska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zróżnicowania i stopnia rozwoju gospodarczego oraz poziomu życia na obszarach wiejskich w Polsce w zakresie 
m.in. cech demograficznych i społecznych, sytuacji ekonomicznej ludności, warunków mieszkaniowych, infrastruktury 
technicznej i społecznej, podmiotów gospodarki narodowej, użytkowania gruntów, cech produkcyjnych rolnictwa, 
środowiska naturalnego oraz finansowania obszarów wiejskich. Publikacja oprócz analizy zawierać będzie również część 
tabelaryczną dla obszarów wiejskich wyróżnionych na podstawie podziału terytorialnego według Krajowego Rejestru 
Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT) oraz innych krajowych i międzynarodowych typologii obszarów 
wiejskich. Dane będą prezentowane na poziomie województw, regionów i podregionów. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie, GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
  

 
4.02.00.024 

Wyspecjalizowane segmenty rynku finansowego 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk na krajowym rynku finansowym. Opis uwarunkowań sytuacji makroekonomicznej w gospodarce krajowej. 
Informacje dotyczące działalności i wyników finansowych przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego, leasingowych, 
faktoringowych oraz windykacyjnych. Opis głównych tendencji rozwojowych oraz analiza wyników finansowych 
wybranych segmentów rynku finansowego. Przekroje: dla pośrednictwa kredytowego według podziału na podmioty 
nieudzielające pożyczek ze środków własnych, udzielające pożyczek ze środków własnych oraz udzielające pożyczek ze 
środków własnych i współpracujące z bankami; dla przedsiębiorstw leasingowych: według formy działalności, typu 
leasingu; dla przedsiębiorstw faktoringowych: według formy działalności; dla przedsiębiorstw windykacyjnych: według 
rodzaju wierzytelności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
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4.02.00.025 

Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2020 r. 
(I-XII 2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawiska organizowania się przedsiębiorstw w grupy. W publikacji prezentowane są informacje o grupach 
przedsiębiorstw działających w Polsce według typów grup, wielkości oraz kraju lokalizacji jednostki dominującej. Dane 
dotyczą m.in. liczby pracujących i rodzaju działalności grupy, przychodów, kosztów i wyników grup sporządzających 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Ponadto, w publikacji zawarto informacje o jednostkach prawnych należących 
do grup.  
Przekroje: klasy wielkości, sekcje PKD 2007, województwa, typy grup przedsiębiorstw, kraj lokalizacji jednostki 
dominującej najwyższego szczebla i zależnej, pozycja jednostki w grupie. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.026 

Działalność przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
W publikacji scharakteryzowano przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 9 osób dla wszystkich sekcji objętych 
badaniem reprezentacyjnym. Przedstawiono m.in. liczebność i strukturę badanej zbiorowości, a także informacje o liczbie 
i strukturze pracujących (z uwzględnieniem właścicieli), zatrudnieniu i wynagrodzeniach. Ponadto, zaprezentowano 
przychody, koszty, wartość brutto środków trwałych, ponoszone nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wskaźniki 
charakteryzujące tę zbiorowość. 
Przekroje: klasy wielkości, sekcje PKD 2007, województwa.</P> 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi, GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.029 

Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju  2022 
(I-XII 2021 r., I, II, I, IV, V, I-VI, VII, VIII, I-III, X, XI 2022 r.) 

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

wykresy, mapy, tablice przeglądowe 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Krótkookresowa analiza zjawisk i procesów zachodzących m.in. w obszarze rynku pracy i wynagrodzeń, cen, 
podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny), transportu oraz 
handlu zagranicznego, a także sytuacji w wybranych krajach świata. Ponadto z częstotliwością kwartalną m.in. szacunki 
PKB, tendencje obserwowane w demografii, informacje dotyczące wyników finansowych oraz nakładów inwestycyjnych 
przedsiębiorstw niefinansowych. Część tabelaryczna obejmuje wybrane wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i 
podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dla państw UE. Szczegółowe szeregi danych miesięcznych i kwartalnych 
uzupełniające publikację analityczną oraz uwagi metodologiczne znajdują się w Biuletynie Statystycznym oraz we 
Wskaźnikach makroekonomicznych. 
Przekroje: sekcje, działy i grupy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, sekcje SITC, wybrane wyroby wg PKWiU, 
grupy COICOP, sektory własności, wybrane dane wg województw. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-26, 2022-02-23, 2022-03-23, 2022-04-26, 2022-05-25, 2022-06-
24, 2022-07-25, 2022-08-24, 2022-09-23, 2022-10-25, 2022-11-25, 2022-
12-23 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
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4.02.00.031 

Sytuacja demograficzna Polski do roku 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2021 r. (zmiany w liczbie i 
struktura ludności, ogólne informacje o urodzeniach, małżeństwach, rozwodach, separacjach i zgonach oraz migracjach 
ludności). 
Przekroje: dane ogólnopolskie w podziale na obszary miejskie i wiejskie, województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych 
  

 

 
4.02.00.033 

Trwanie życia w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza dotycząca trwania życia ludności wg płci i wieku w podziale na miasto i wieś. Średnie trwanie życia wg regionów, 
województw i podregionów. Komentarz analityczny wraz z prezentacją graficzną oraz opis metody obliczeń.  
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, miasta, wieś; wg województw – analiza umieralności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych 
  

 
4.02.00.034 

Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2020 r. 
(I-XII 2020 r.)  

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zróżnicowania poziomu przeciętnych miesięcznych i godzinowych wynagrodzeń brutto oraz ich struktury według 
cech demograficzno-społecznych i zawodowych pracowników, takich jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, 
wykonywany zawód oraz cech charakteryzujących zakłady pracy tych osób. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-02 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  



 

11  

 

 
4.02.00.036 

Ochrona środowiska 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wyników badań statystycznych, podsystemy funkcjonujące w ramach państwowego monitoringu środowiska oraz 
źródła administracyjne charakteryzujące stan, zagrożenie i ochronę środowiska w 2021 r. na tle lat poprzednich. Dane 
dotyczą warunków naturalnych i poszczególnych komponentów środowiska (powierzchnia ziemi, gleba i kopaliny; woda; 
powietrze; flora i fauna ze szczególnym uwzględnieniem środowiska leśnego i ochrony przyrody), problematyki odpadów, 
promieniowania i hałasu.  
Przekroje: województwa, podregiony, powiaty, tereny o dużej skali występowania zagrożeń, regiony hydrologiczne, 
regionalne zarządy gospodarki wodnej, jednostki organizacyjne leśnictwa, obiekty i obszary o szczególnych walorach 
przyrodniczych prawnie chronione, uzdrowiska. Gospodarka wodno-ściekowa, zanieczyszczenia i ochrona powietrza, 
odpady wg PKD 2007. Porównania międzynarodowe. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
  

 
4.02.00.038 

Obrót nieruchomościami w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza rynku nieruchomości w zakresie liczby i wartości dokonanych transakcji kupna/sprzedaży oraz powierzchni 
sprzedanych nieruchomości lokalowych i nieruchomości gruntowych: zabudowanych i niezabudowanych. Dane dotyczące 
średnich cen transakcyjnych nieruchomości. 
Przekroje: kraj, województwa z wyodrębnieniem obszarów miejskich, obszarów wiejskich oraz miast na prawach powiatu, 
forma obrotu, rodzaj rynku. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług 
  

 
4.02.00.040 

Efekty działalności budowlanej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza efektów działalności budowlanej. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania (liczba mieszkań i izb, 
powierzchnia użytkowa mieszkań, forma budownictwa, rodzaj budynku, kubatura, technologia wznoszenia, przeciętny 
czas trwania budowy). Budynki niemieszkalne oddane do użytkowania (liczba, kubatura i powierzchnia użytkowa). 
Wydane pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej. Mieszkania, których budowę rozpoczęto. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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4.02.00.041 

Produkcja budowlano-montażowa w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w gospodarce narodowej, w tym sprzedaży produkcji 
budowlano-montażowej w jednostkach budowlanych o liczbie pracujących powyżej 9 osób: wg działów, grup PKD 2007, 
rodzajów obiektów, miejsc wykonywania robót (województw); sprzedaży produkcji budowlano-montażowej poza 
granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane i niebudowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, struktury 
kosztów w układzie kalkulacyjnym 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

 
4.02.00.043 

Przemysł - wyniki działalności w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk zachodzących w jednym z ważniejszych segmentów gospodarki narodowej, jakim jest przemysł. 
Informacje zawarte w publikacji dotyczą produkcji sprzedanej, produkcji ważniejszych wyrobów, zatrudnienia, 
przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto, wskaźników cen produkcji sprzedanej, nowych zamówień i obrotu w 
przemyśle, nakładów inwestycyjnych, wyników i relacji finansowych w przemyśle oraz przedsiębiorstw wg wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto oraz wg wskaźnika rentowności obrotu netto.  
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, wybrane informacje wg grup PKD 2007, produkcja ważniejszych wyrobów wg PKWiU 
2015. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.044 

Efektywność wykorzystania energii w latach 2010–2020 
(I-XII 2010-2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza trendów efektywności energetycznej za pomocą globalnych i sektorowych wskaźników 
efektywności energetycznej (70). Wskaźniki stanowią narzędzie dla oceny efektywności energetycznej zarówno w skali 
makro, jak i w poszczególnych obszarach gospodarki, umożliwiają dokonywanie ocen skutków działań i programów w 
zakresie efektywności energetycznej.  
Przekroje: wybrane rodzaje działalności według PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.02.00.045 

Energia ze źródeł odnawialnych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk i procesów zachodzących w Polsce w latach 2017–2021, dotyczących produkcji energii elektrycznej i ciepła 
ze źródeł odnawialnych, zaprezentowana w postaci wskaźników udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym 
zużyciu energii brutto, w tym również w elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie; mocy 
osiąganych przez elektrownie i elektrociepłownie wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-20 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
 
 
 
4.02.00.046 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza poświęcona jest problematyce zdrowia i opieki zdrowotnej. Składa się z części metodycznej i analitycznej + aneks 
tabelaryczny (w wersji elektronicznej). Uwagi metodyczne obejmują informacje o źródłach danych oraz określenia i 
definicje pojęć stosowane w sprawozdawczości statystycznej, będącej głównym źródłem danych prezentowanych w części 
tabelarycznej. Przedstawiona w publikacji analiza zawiera opis danych pozyskiwanych regularnie w ramach statystyki 
publicznej, dotyczących stanu zdrowia ludności, zasobów kadrowych i infrastruktury opieki zdrowotnej, ekonomicznych 
aspektów ochrony zdrowia oraz wybranych aktualnych zagadnień związanych z ochroną zdrowia. Tekst wzbogacony jest 
licznymi mapami i wykresami, które obrazują wyniki przeprowadzonych badań statystyki publicznej dotyczących systemu 
opieki zdrowotnej. Część tabelaryczna (wyłącznie w wersji elektronicznej) zawiera podstawowe dane o zdrowiu 
mieszkańców Polski, dane dotyczące pracowników medycznych, informacje o liczbie i działalności placówek 
ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej, krwiodawstwa, ratownictwa medycznego oraz pomocy doraźnej, aptek i 
punktów aptecznych, a także wyniki Narodowego Rachunku Zdrowia oraz informacje o wydatkach publicznych na 
ochronę zdrowia. Dane prezentowane są dla Polski i w układzie 16 województw. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.02.00.047 

Turystyka w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej Polski i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców Polski 
w turystyce oraz o ruchu granicznym. Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i 
turystów zagranicznych. Wybrane wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej oraz 
charakteryzujące przestrzenne zróżnicowanie potencjału turystycznego w Polsce. Ocena wykorzystania potencjału 
turystycznego przy zastosowaniu wybranych metod statystycznych. Charakterystyka uczestnictwa mieszkańców Polski w 
podróżach krajowych i zagranicznych uwzględniająca informacje o wyjazdach z jednym i więcej noclegiem, w tym 
wielkość poniesionych wydatków związanych z wyjazdami. Dane o podróżach nierezydentów do Polski i ich wydatki. 
Informacje o ruchu granicznym dotyczące ruchu osobowego na granicach Polski (m.in. przyjazdy cudzoziemców i wyjazdy 
obywateli polskich) oraz ruchu granicznego środków transportu. 
Przekroje: dla bazy noclegowej - województwa, podregiony, rodzaje obiektów; grupy PKD 
dla ruchu granicznego - przejścia graniczne (z wyjątkiem granic z krajami UE), obywatelstwo osób przekraczających 
granice (poza strefą Schengen) 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.02.00.048 

Pomoc społeczna i opieka nad dzieckiem i rodziną w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji w obszarze wspierania rodziny i pomocy społecznej. Podstawowe informacje charakteryzujące placówki 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, 
interwencyjne ośrodki preadopcyjne) oraz rodzinnej pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka), a 
także zakłady stacjonarne pomocy społecznej. Wybrane informacje na temat opieki sprawowanej nad dzieckiem do lat 3 
w żłobkach i klubach dziecięcych, przez dziennych opiekunów i nianie, o adopcjach, Karcie Dużej Rodziny, placówkach 
wsparcia dziennego, pomocy kierowanej do rodzin z dziećmi w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wypłacanych 
w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Podstawowe dane o osobach korzystających z pomocy społecznej, 
kwotach świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przyznanych na podstawie decyzji, wydatkach z budżetu państwa i 
budżetów samorządów terytorialnych na pomoc społeczną, rodzinę i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.02.00.050 

Ceny w gospodarce narodowej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza dynamiki oraz poziomów cen w podstawowych obszarach gospodarki narodowej. Dane dotyczące poziomów i 
wskaźników cen, w tym zharmonizowanych (zgodnie z metodologią Eurostatu) wskaźników cen konsumpcyjnych (HICP) 
oraz relacje ekonomiczne z zakresu badań cenowych prowadzonych w GUS, jak również informacje uzyskane we 
współpracy z bankami i innymi instytucjami.  
Przekroje: wybrane dane wg województw, sekcje, działy, grupy i klasy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, 
sekcje, podsekcje, grupy i pozycje PKWiU, KNNR, klasy PKOB, grupy COICOP, sekcje i działy SITC, sekcje i działy CN, główne 
kategorie ekonomiczne BEC, grupy bonitacyjne gruntów ornych, grupy gospodarstw domowych, wybrane dane wg krajów 
członkowskich UE. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-14 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług, Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 
4.02.00.051 

Rynek wewnętrzny w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza rynku wewnętrznego w 2021 r. Informacje o działalności przedsiębiorstw handlowych na tle rozwoju sfery usług. 
Zmiany zachodzące w wartości i strukturze sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży hurtowej. Rozmieszczenie i wielkość 
sieci sklepów detalicznych, stałej i sezonowej sieci targowiskowej oraz sieci placówek gastronomicznych. Opis strumieni 
zaopatrzenia krajowego. Dane o zapasach i dostawach wyrobów konsumpcyjnych. 
Przekroje: województwa, specjalizacje branżowe i formy organizacyjne sklepów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług 
  

 
4.02.00.052 

Gospodarka materiałowa w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk dotyczących przychodów i rozchodów wybranych materiałów w ujęciu ilościowym, według PKWiU 2015, w 
tym zużycie, zapasy materiałów oraz obrót odpadami nadającymi się do recyklingu.  
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, województwa, sektory własności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw, Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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4.02.00.056 

Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych, prezentująca jej liczebność i strukturę w odniesieniu do danych z 
lat ubiegłych. Zawiera ponadto podstawowe informacje o przychodach, kosztach i osiąganych wynikach, oraz o wartości 
brutto środków trwałych i ponoszonych na nie nakładach, a także o liczbie pracujących, zatrudnionych i 
wynagrodzeniach. Wybrane dane prezentowane są z uwzględnieniem rzeczywistej lokalizacji działalności podmiotów 
(według jednostek lokalnych).  
Przekroje: klasy wielkości, sekcje PKD 2007, województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.057 

Przedsiębiorstwa niefinansowe powstałe w latach 2017–2021 
(I-XII 2017-2021 r., I-XII) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zbiorowości nowych podmiotów w ciągu pierwszych 5 lat ich funkcjonowania na rynku. Zaprezentowano m.in. 
informacje na temat sposobu ich powstania, napotykanych trudności, terytorialnego zakresu działania oraz wskaźników 
przeżywalności. Ponadto, zawarto dane o liczbie jednostek, ich strukturze, liczbie pracujących, wynagrodzeniach, 
przychodach, kosztach, wyniku finansowym brutto. Przedstawiono także dane o poniesionych nakładach na rzeczowe 
aktywa trwałe i perspektywach rozwojowych nowych przedsiębiorstw.  
Przekroje: wybrane sekcje PKD 2007, klasy wielkości, województwa, lata prowadzenia działalności, podstawowe formy 
prawne, przedsiębiorstwa zatrudniające lub nie pracowników najemnych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.058 

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w latach 2016–2020 
(I-XII 2016-2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób, prowadzących 
księgi rachunkowe, w których wyodrębniono podmioty o różnym tempie rozwoju, tj. szybkiego wzrostu, wzrostowe, 
stabilne, schyłkowe i szybkiego spadku. Przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące te zbiorowości podmiotów, w 
tym ich przychody, koszty, nakłady na rzeczowe aktywa trwałe, środki trwałe, liczbę pracujących i wynagrodzenia oraz 
wybrane wskaźniki. Ponadto, dla całej zbiorowości przedsiębiorstw niefinansowych aktywnych, a także nowych i 
zlikwidowanych, przedstawiono podstawowe zmienne z zakresu demografii przedsiębiorstw.  
Przekroje: klasy wielkości, wybrane sekcje PKD 2007, województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.02.00.060 

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wyników badania z zakresu działalności badawczej i rozwojowej uzyskanych ze sprawozdania PNT-01 
Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.02.00.061 

Nauka i technika w 2020 r.   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wskaźników z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii, 
nanotechnologii, produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki. 
Przekroje: wybrane dane według makroregionów, regionów, podregionów, województw i powiatów, sektory własności, 
dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.02.00.063 

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2019–2021 
(I-XII 2019-2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Wyniki kolejnej edycji badania opartego na metodyce 
opracowanej przez Eurostat i OECD, wynikającej z Podręcznika Oslo. Przedstawione w publikacji wyniki badania zawierają 
dane dotyczące działalności innowacyjnej, aspektów ekonomicznych i współpracy.  Zagadnienia prezentowane są w 
różnych przekrojach badawczych: liczba pracujących, rodzaje działalności (sekcje i działy PKD), regiony wg NUTS, poziom 
techniki. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.02.00.064 

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2020–2021 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk o przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych i nakładach inwestycyjnych w polskich 
przedsiębiorstwach żeglugi śródlądowej, informacje o taborze  i drogach wodnych śródlądowych oraz o dane z zakresu 
żeglugi śródlądowej w krajach Unii Europejskiej. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 



 

18  

4.02.00.065 
Produkt krajowy brutto – rachunki regionalne w latach 2018–2020 

(I-XII 2018–2020 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza poziomu i dynamiki rozwoju gospodarczego regionów i podregionów oraz zmian w strukturze gospodarki w ujęciu 
przestrzennym. Opis analityczny zawierający charakterystykę terytorialnego zróżnicowania wybranych kategorii 
makroekonomicznych – produktu krajowego brutto, wartości dodanej brutto oraz dochodów do dyspozycji brutto 
gospodarstw domowych. Uwagi metodyczne.  
Przekroje: makroregiony, regiony, podregiony, sektory instytucjonalne, rodzaje działalności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-21 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 
4.02.00.068 

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wartości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą. Charakterystyka 
ruchu granicznego, jego natężenia i struktury. Cel pobytu za granicą, odległość od granicy miejsca zamieszkania oraz 
miejsca dokonania zakupów, częstotliwość przekraczania granicy. 
Przekroje: dane wg odcinków granicy, wybrane dane wg województw. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.02.00.071 

Beneficjenci środowiskowej pomocy społecznej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza korzystających ze świadczeń środowiskowej pomocy społecznej w Polsce, z uwzględnieniem uwarunkowań 
pomocy społecznej. Analiza zmian w podstawowych strukturach populacji beneficjentów i ich gospodarstw domowych. 
Rodzaje problemów, które spowodowały wystąpienie o pomoc, a także zmiany ilościowe i jakościowe zbiorowości 
beneficjentów pomocy społecznej w latach 2019-2021. Przekroje: makroregiony, województwa, regiony, podregiony, 
wybrane dane wg powiatów i gmin 
 

Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.02.00.073 

Wskaźniki zielonej gospodarki w Polsce 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk z zakresu zielonej gospodarki zaprezentowanych w czterech obszarach tematycznych wyodrębnionych do 
monitorowania jej stanu, tj.: kapitału naturalnego, środowiskowej efektywności produkcji, środowiskowej, jakości życia 
ludności oraz polityk gospodarczych i ich następstw. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
4.02.00.076 

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce na tle procesów w gospodarce światowej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji w zakresie zjawisk makroekonomicznych i wybranych zagadnień społecznych w Polsce w kontekście 
procesów zachodzących w gospodarce światowej, w tym w krajach Unii Europejskiej: sytuacja makroekonomiczna, rynki 
pracy, sektor finansów publicznych, rynki finansowe. Przebieg procesów w dłuższym horyzoncie czasowym. Wzrost 
gospodarczy na świecie, w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, sytuacja na rynku pracy na świecie, w UE i w Polsce, 
finanse publiczne na świecie i w Polsce, sytuacja na globalnych rynkach finansowych oraz rynkach finansowych w Polsce. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-23 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
  

 
4.02.00.078 

Produkcja wyrobów przemysłowych w latach 2017–2021 
(I-XII 2017-2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza przedstawiająca produkcję wytworzoną i sprzedaną wyrobów przemysłowych klasyfikowanych do 
dwóch sekcji PKWiU 2015: Produkty górnictwa i wydobywania oraz Przetwórstwo przemysłowe, produkowanych przez 
przedsiębiorstwa o liczbie pracujących 10 i więcej osób, a także produkcję wybranych wyrobów w Polsce na tle innych 
krajów Unii Europejskiej.  
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe według nomenklatury PRODPOL i Listy PRODCOM; wartość produkcji sprzedanej 
wyrobów według działów, grup i klas PKWiU 2015. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.02.00.079 

Rachunek produktywności KLEMS Polska 2005–2020 
(I-XII 2005–2020 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk Rachunek KLEMS dostarcza podstawowych informacji makroekonomicznych i mezoekonomicznych (wg 
grupowań PKD) o gospodarce, stanowi ważne narzędzie wspomagające badacza wzrostu gospodarczego. 
Tablice z danymi wynikowymi zrealizowanego w Polsce rachunku produktywności gospodarki KLEMS, poprzedzone 
wprowadzeniem metodologicznym – dekompozycja przyrostu wartości dodanej brutto (WDB) na wkłady (kontrybucje) 
czynników produkcji i ich pod-czynników oraz wkład wieloczynnikowej produktywności (MFP), uzupełniona pogłębioną 
dekompozycją wkładu czynnika praca. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
  

 
4.02.00.081 

Wyznania religijne w Polsce w latach 2019–2021 
(I-XII 2019-2021 r.) 

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

wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o wyznaniach religijnych w Polsce. Zawarte w niej będą indeksy porządkujące zgromadzony 
materiał chronologicznie, demograficznie i alfabetycznie oraz mapy ukazujące struktury administracyjno-terytorialne 
niektórych kościołów. W części tej jednostką opisu będzie krótko scharakteryzowane wyznanie. Przedstawione będą dane 
statystyczne informujące o stanie ilościowym, rozmieszczeniu terytorialnym i jego zakresie działania. Przedstawiona 
będzie także statystyka wyznań religijnych. Przeanalizowana zostanie struktura wyznań religijnych w Polsce, małżeństwa 
wyznaniowe, działalność edukacyjna Kościołów i związków wyznaniowych. 
 

Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych 
  

 
4.02.00.082 

Gospodarka mieszkaniowa i infrastruktura komunalna w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza stanu zasobów mieszkaniowych i warunków mieszkaniowych – wyposażenie mieszkań w urządzenia techniczno-
sanitarne. Grunty gminne przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz dodatki mieszkaniowe wypłacone w 2021 r. 
przez gminy użytkownikom lokali mieszkalnych. Najem lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gmin oraz 
tymczasowych pomieszczeń. Gospodarstwa domowe oczekujące na najem lokali mieszkalnych od gmin. Informacje o 
infrastrukturze i usługach komunalnych w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, cieplnej, dystrybucji energii 
elektrycznej i gazu sieciowego oraz odbierania, zbierania i przetwarzania odpadów komunalnych, według lokalizacji 
urządzeń lub miejsca świadczenia usług komunalnych. Struktura własnościowa w infrastrukturze komunalnej. Liczba 
ludności korzystającej z wodociągów, kanalizacji, gazu z sieci. Wskaźnik zużycia na 1 mieszkańca wody, gazu, energii 
elektrycznej. 
Przekroje: regiony, województwa, miasta, wieś. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-15 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług 
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4.02.00.083 

Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2020 i 2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk zachodzących w obszarze gospodarki paliwowo-energetycznej, obejmująca bilanse wszystkich nośników 
energii uwzględnione w krajowym bilansie energetycznym. Bilanse dotyczą poszczególnych nośników energii 
dostarczanych na rynek krajowy przez istniejące systemy dystrybucji oraz nośników zużytych na własne potrzeby przez 
poszczególnych użytkowników energii. Informacje publikowane są w jednostkach naturalnych i w jednostkach energii (TJ), 
Przekroje: bilanse energii według wybranych grup, działów i sekcji PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-28 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 

 
4.02.00.085 

Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wyników badań statystycznych oraz danych pochodzących ze źródeł administracyjnych, charakteryzujących 
ekonomiczne aspekty ochrony środowiska w 2021 r. na tle lat poprzednich Dane dotyczą: wydatków na ochronę 
środowiska, nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, efektów rzeczowych oddanych 
do użytku inwestycji ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kosztów bieżących ponoszonych na ochronę środowiska, 
wydatków gospodarstw domowych na ochronę środowiska, funduszy ekologicznych, pomocy zagranicznej, kredytów 
proekologicznych, usuwania szkód górniczych oraz rachunków ekonomicznych środowiska. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-16 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
  

 
4.02.00.086 

Uczestnictwo w sporcie i rekreacji ruchowej  w 2021 r. 
(za okres X-IX 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza uczestnictwa członków gospodarstw domowych w zajęciach oraz obozach sportowych i rekreacyjnych, 
częstotliwości i motywów takiego uczestnictwa; deklarowanych umiejętności sportowych i przyczyn nieuczestniczenia w 
zajęciach sportowych lub rekreacyjnych; ocena ogólnej sprawności, kondycji fizycznej członków gospodarstw domowych, 
a także danych o wyposażeniu gospodarstw domowych w sprzęt sportowy, wydatki na jego zakup oraz pozostałe wydatki 
na sport i rekreację ruchową. 
 

Częstotliwość co 4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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4.02.00.087 

Charakterystyka ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach  2020 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza ustawicznego szkolenia zawodowego w przedsiębiorstwach – wyniki kolejnej edycji badania opartego na 
międzynarodowych zaleceniach metodologicznych Eurostatu. Analiza wyników badania pozwoliła na określenie stopnia 
zaangażowania pracodawców w podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób pracujących w 2020 r. Publikacja zawiera 
dane dotyczące szkoleń w całości lub w części finansowanych przez przedsiębiorstwo m.in. form szkoleń, liczby 
uczestników, czasu trwania kursów, kosztów kursów, rodzaju nabytych umiejętności po kursach przez pracujących, 
rodzaju realizatorów kursów, wskaźników dostępności do kursów, udziału kosztów kursów w koszcie pracy, polityki 
szkoleniowej przedsiębiorstw; charakterystyka wstępnego szkolenia zawodowego. 
Przekroje: województwa, wybrane sekcje i działy PKD, klasy wielkości przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10–49 osób, 
50–249 osób i powyżej 250 osób 
 

Częstotliwość co 5 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.02.00.090 

Sytuacja społeczno-gospodarcza województw 2022 
(I-IV 2021 r., I, I-II, I-III 2022 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza podstawowych danych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województw. Wybrane kategorie 
prezentowane w ujęciu dynamicznym, a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju w okresach kwartalnych i w 
okresach narastających. Aneks zawiera wybrane informacje dla danego miesiąca kończącego kwartał. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-12, 2022-06-09, 2022-09-08, 2022-12-09 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
  

 
4.02.00.092 

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych o liczbie pracujących 10 i więcej osób sporządzających bilans. Dla 
przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe (w tym dla przedsiębiorstw z przewagą kapitału 
zagranicznego) prezentowane dane obejmują szczegółowe informacje bilansowe, tj. wielkość i strukturę majątku 
(aktywa), źródła jego finansowania (pasywa), dane z rachunku zysków i strat oraz podstawowe wskaźniki ekonomiczne. 
Dla podmiotów prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów przedstawiono dane o zapasach, przychodach i 
kosztach ogółem.  
Przekroje: klasy wielkości, sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.02.00.093 

Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2020 r. 
(I-XII 2020 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji przedsiębiorstw niefinansowych posiadających jednostki zagraniczne: liczba podmiotów, rodzaj 
prowadzonej działalności, przynależność do grup przedsiębiorstw, charakter powiązań z jednostką zagraniczną. 
Prezentowane są również informacje o jednostkach zagranicznych, w tym o ich liczbie, liczbie pracujących, rodzaju 
prowadzonej działalności, kraju lokalizacji, przynależności do grupy przedsiębiorstw, jak również wyniki finansowe 
jednostek zagranicznych: przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, przychody netto ze sprzedaży 
na eksport, zakupy z importu oraz nakłady na rzeczowe aktywa trwałe. Ponadto, w publikacji przedstawiono wybrane 
dane dotyczące zagranicznych jednostek zależnych (statystyka Outward FATS).  
Przekroje: klasy wielkości, sekcje PKD 2007, województwa, kraj lokalizacji jednostki zagranicznej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.094 

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego dotycząca wielkości i struktury zaangażowanego 
kapitału (w tym kapitału zagranicznego), kraju jego pochodzenia oraz podstawowych wyników finansowych i wskaźników 
ekonomicznych. Ponadto, przedstawiono również wybrane dane dotyczące struktury i działalności zagranicznych 
podmiotów zależnych (statystyka Inward FATS).  
Przekroje: klasy wielkości, sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa, kraj pochodzenia kapitału, wartości i struktura 
kapitału. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-21 
 

ednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.098 

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2022 r. 
(I-XII 2018–2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wyników badania "Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego", które obejmuje: sprawozdanie o wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, wykorzystanie technologii informacyjno-
komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.  
Przekroje dla badań przedsiębiorstw: klasy wielkości, sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa. 
Przekroje dla badania jednostek administracji publicznej: województwa, rodzaj jednostki 
Przekroje dla badania gospodarstw domowych i osób indywidualnych: wiek, płeć, regiony, województwa, wykształcenie, 
rodzaj aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-16 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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4.02.00.100 

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji osób starszych w Polsce. W publikacji zostanie scharakteryzowana populacja osób starszych, ich sytuacja 
ekonomiczna i mieszkaniowa. Zaprezentowane będą wybrane zagadnienia dotyczące zdrowia i opieki zdrowotnej oraz 
pomocy społecznej, a także aktywności osób starszych.  
Przekroje: Polska, województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
4.02.00.104 

Zużycie paliw i nośników energii w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zużycia wybranych paliw i nośników energii: węgla kamiennego, gazu ziemnego, gazu ciekłego, lekkiego oleju 
opałowego, ciężkiego oleju opałowego, ciepła i energii elektrycznej.  
Przekroje: województwa - dla wybranych grupowań PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.02.00.105 

Polska na drodze zrównoważonego rozwoju. Raport 2022 
(I-XII 2015–2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet, publikacja cyfrowa 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza przedstawia postępy Polski na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz wyzwania, 
przed którymi stoi nasz kraj w stosunku do wyznaczonych przez rząd priorytetów zrównoważonego rozwoju. Jest ona 3. 
edycją raportu nt. drogi Polski do zrównoważonego rozwoju. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-23 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
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4.02.00.106 

Kultura i dziedzictwo narodowe w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza działalności podmiotów kultury oraz innych jednostek prowadzących działalność kulturalną: teatrów, instytucji 
muzycznych i rozrywkowych, kin, muzeów i instytucji paramuzealnych, bibliotek publicznych, naukowych, fachowych i 
pedagogicznych, galerii sztuki oraz domów i ośrodków kultury, klubów i świetlic. Dane o organizacji masowych imprez 
artystyczno-rozrywkowych oraz wybrane informacje o rynku dzieł sztuki. Dane o produkcji wydawniczej i filmowej oraz 
abonentach radiowych i telewizyjnych. Wybrane informacje o finansowaniu kultury oraz wydatkach na kulturę 
poniesionych przez gospodarstwa domowe. Wybrane dane o placówkach oświatowo-wychowawczych, szkolnych kołach 
artystycznych, uczestnikach artystycznych zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych w szkołach dla dzieci i młodzieży. 
Wybrane dane o szkolnictwie artystycznym. Wybrane dane o przemysłach kultury i kreatywnych: liczba podmiotów, 
pracujący, przeciętne zatrudnienie, wynagrodzenia, wyniki finansowe, handel zagraniczny dobrami i usługami 
kulturalnymi i kreatywnymi. 
Przekroje: województwa, miasta-wieś; wybrane informacje wg: regionów, podregionów, powiatów, sektorów własności, 
dziedzin kultury, klasy wielkości przedsiębiorstw 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.02.00.107 

Inwestycje i środki trwałe w gospodarce narodowej w latach 2017–2020 
(I-XII 2017-2020 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza nakładów inwestycyjnych oraz zmian zachodzących w zasobie środków trwałych w gospodarce narodowej według 
sektorów własności, sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007), klasyfikacji rodzajowej środków trwałych 
(KŚT 2016) oraz w podziale terytorialnym kraju na poziomie NUTS 2 (wg NUTS 2016). Obejmuje dane za lata 2017-2020. 
Obok części analitycznej, publikacja zawiera część opisującą rozwiązania metodyczne, stosowane klasyfikacje oraz 
definicje podstawowych pojęć w zakresie nakładów inwestycyjnych i środków trwałych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-28 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rachunków Narodowych 
  

 

 
4.02.00.108 

Budżety gospodarstw domowych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o wynikach badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w 2020 r. 
Opracowanie składa się z uwag metodologicznych, analizy wybranych zagadnień wynikających z przeprowadzonego 
badania, części tabelarycznej oraz z aneksu. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych 
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Prace eksperymentalne 
 
4.03.00.002 

Równoległy oraz wyprzedzający zagregowany wskaźnik koniunktury, zegar koniunktury 2022 
(I, II, III, IV 2022 r.) 

   
• wersja polska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza cykli koniunkturalnych dokonywana na podstawie złożonych (syntetycznych/zagregowanych) wskaźników 
opisujących w sposób syntetyczny wahania koniunkturalne w całej gospodarce prowadzona w ramach prac statystyk 
eksperymentalnych. Oszacowano równoległy (COINC) oraz wyprzedzający (LEAD) zagregowany wskaźnik koniunktury 
gospodarczej. Wskaźnik równoległy (jednoczesny) odzwierciedla bieżący stan koniunktury, natomiast wyprzedzający 
wskaźnik koniunktury przedstawia, z pewnym określonym wyprzedzeniem, przyszły stan koniunktury gospodarczej. Zegar 
cyklu koniunkturalnego (wykres fazowy cyklu koniunkturalnego) jest narzędziem ułatwiającym analizę przebiegu cyklu 
koniunkturalnego. Przedstawia on w sposób graficzny miejsce różnych zmiennych gospodarczych (zagregowanych bądź 
też pojedynczych wskaźników) w cyklu koniunkturalnym. Służy on przede wszystkim do ilustracji zjawiska w horyzoncie 
średnioterminowym. Zegar jest przedstawiany graficznie w formie układu współrzędnych. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30, 2022-06-29, 2022-09-28, 2022-12-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
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Informacje statystyczne 
 
4.04.00.003 

Biuletyn statystyczny 2022 
(XII 2021 r., I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów 
danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych - z zakresu m.in. rachunków narodowych, demografii, rynku pracy i 
wynagrodzeń, świadczeń społecznych, cen, podstawowych obszarów gospodarki narodowej (rolnictwo, przemysł, 
budownictwo, rynek wewnętrzny, transport) i handlu zagranicznego, a także podaży pieniądza, finansów publicznych, 
wyników finansowych przedsiębiorstw niefinansowych oraz nakładów inwestycyjnych. Miesięczne lub kwartalne dane 
charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województw. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-26, 2022-02-23, 2022-03-23, 2022-04-26, 2022-05-25, 2022-06-
24, 2022-07-25, 2022-08-24, 2022-09-23, 2022-10-25, 2022-11-25, 2022-
12-23 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.04.00.007 

Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto  w latach 2017–2021 
(I-XII 2017-2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje na temat rachunków narodowych według kwartałów. Obejmują kwartalne szacunki produktu 
krajowego brutto za lata 2017-2021opracowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i 
Regionalnych w Unii Europejskiej (ESA 2010), wprowadzonego Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 
549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Prezentowane tablice zawierają dane dotyczące m.in. rachunku produkcji PKB, rachunku 
rozdysponowania PKB. Publikacja, obok części tabelarycznej, zawiera część opisującą rozwiązania metodyczne i 
podstawowe źródła danych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rachunków Narodowych 
  

 
4.04.00.008 
Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniach 

30 VI i 31 XII ) 
(I-XII 2021 r., I 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Dane o liczbie i strukturze ludności, wg płci i wieku w regionach, podregionach i województwach (w podziale na ludność 
miejską i wiejską) oraz w powiatach, miastach i gminach imiennie. Informacja o sytuacji demograficznej, ogólne dane 
dotyczące ruchu naturalnego i migracji ludności. 
Przekroje: regiony, województwa, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś. 
 

Częstotliwość półrocze 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-14, 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych 
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4.04.00.012 

Bezrobocie rejestrowane 2022 
(IV 2021 r., I-III, II, III 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o liczbie i strukturze osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wg miejsca 
zamieszkania, cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy. Dane dotyczące płynności 
bezrobocia: napływ, odpływ według różnych przyczyn. Wskaźnik stopy bezrobocia dla Polski jak również dla Unii 
Europejskiej 
Przekroje: makroregiony, regiony, województwa. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30, 2022-06-29, 2022-09-30, 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rynku Pracy 
  

 
4.04.00.013 

Pracujący w gospodarce narodowej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Liczba pracujących w gospodarce narodowej, status zatrudnienia, wybrane kategorie pracujących, cudzoziemcy, 
niepełnosprawni, emeryci, elementy ruchu zatrudnienia wg źródeł rekrutacji i przyczyn zwolnień. 
Przekroje: makroregiony, województwa, podregiony, powiaty, miasta, wieś, sektory własności, sekcje i działy PKD 2007, 
status zatrudnienia, płeć 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-09 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 
4.04.00.014 

Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej 2022 
(I-XII, IV 2021 r., I, I, II, I-III, III 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o pracujących, zatrudnionych i ich wynagrodzeniach nominalnych i realnych. 
 Przekroje: makroregiony, regiony, sekcje i działy PKD 2007, sektory własności, formy finansowania (jednostki sfery 
budżetowej i jednostki samofinansujące). 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-29, 2022-06-30, 2022-09-30, 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 
4.04.00.015 

Popyt na pracę w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o liczbie pracujących, utworzonych i zlikwidowanych miejscach pracy oraz wolnych miejscach 
pracy, w tym nowo utworzonych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-24 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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4.04.00.016 

Warunki pracy w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje charakteryzujące warunki pracy w Polsce dotyczące liczby zatrudnionych w warunkach 
zagrożenia, zagrożeń czynnikami związanymi: ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz czynnikami mechanicznymi 
związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi a także oceny ryzyka zawodowego. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.04.00.017 

Wypadki przy pracy w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o wypadkach przy pracy obejmują wszystkie wypadki przy pracy, jak również wypadki traktowane 
na równi z wypadkami przy pracy niezależnie od tego, czy wykazana została niezdolność do pracy. Informacje o 
wypadkach przy pracy w jednostkach budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i 
bezpieczeństwa publicznego dotyczą tylko pracowników cywilnych. Dane o wypadkach przy pracy, poza gospodarstwami 
indywidualnymi w rolnictwie, uzyskiwane są ze „Statystycznej karty wypadku”. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.04.00.018 

Aktywność ekonomiczna ludności Polski 2022 
(III, IV 2021 r., I, II 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące poziomu aktywności zawodowej ludności wg cech demograficznych i społecznych. 
Pracujący wg cech zawodowych, statusu zatrudnienia, czasu pracy. Charakterystyka bezrobotnych (czas trwania 
bezrobocia, przeszłość zawodowa) oraz sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Przyczyny bierności 
zawodowej. 
Przekroje: makroregiony, regiony, województwa, miasta, wieś, wiek, płeć, wykształcenie, sekcje PKD 2007, sektory 
własności, grupy zawodów. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-31, 2022-04-29, 2022-07-29, 2022-10-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rynku Pracy 
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4.04.00.020 

Dochody i warunki życia ludności Polski - raport z badania EU-SILC  2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o dochodach, edukacji, zdrowiu (w tym samoocena stanu zdrowia), warunkach mieszkaniowych, 
wyposażeniu gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, opiniach respondentów dotyczących różnych 
materialnych i niematerialnych aspektów warunków życia. Wybrane wskaźniki spójności społecznej. Metodologia i 
organizacja badania.  
Przekroje: miasto, wieś, makroregiony, cechy społeczno-demograficzne respondentów, Polska na tle Unii Europejskiej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 
4.04.00.024 

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2021/2022 
(I-XII 2021/2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o placówkach wychowania przedszkolnego, szkołach podstawowych, branżowych szkołach I i II 
stopnia, technikach, liceach ogólnokształcących, szkołach artystycznych, szkołach policealnych, szkołach specjalnych. 
Prezentacja danych o szkołach, uczniach, absolwentach, nauczycielach, oddziałach, klasach, wynikach egzaminu 
ósmoklasisty i maturalnego oraz o wychowaniu przedszkolnym i wybranych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą. Poza 
częścią tabelaryczną, uwagi metodyczne i synteza wyników badania.  
Przekroje: województwa, miasta-wieś, rodzaje placówek, organy prowadzące 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.04.00.031 

Emerytury i renty w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące świadczeń emerytalno-rentowych. Prezentacja zmian dotyczących liczby 
świadczeniobiorców, kwoty świadczeń brutto, przeciętnej wysokości świadczenia brutto wg rodzaju (emerytury, renty z 
tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne), dynamiki obserwowanych zmian oraz relacji do przeciętnych miesięcznych 
wynagrodzeń - w obrębie pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (integracja danych ZUS, MON, MSWiA oraz 
MS), jak również systemu ubezpieczeń rolników indywidualnych (dane KRUS). Porównanie wysokości przeciętnej 
emerytury i dochodu rozporządzalnego emeryckich gospodarstw domowych z minimum socjalnym i minimum 
egzystencji. Charakterystyka gospodarstw domowych emerytów i rencistów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-22 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych 
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4.04.00.038 

Transport – wyniki działalności w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg województw), taborze transportowym (wg 
rodzajów taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg rodzajów pojazdów i województw), przewozach 
ładunków i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunikacji), przeładunkach w portach morskich (wg grup 
ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu 
samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach 
w transporcie. Informacje dotyczące: wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach UE.  
Przekroje: województwa - sieć komunikacyjna, pojazdy samochodowe, komunikacja miejska, wypadki drogowe. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.04.00.046 

Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych w 2022 r. 
(XI, XII 2021 r., I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X 2022 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści 
• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o wskaźnikach cen wybranych obiektów budowlanych, tj.: budynków i obiektów inżynierii 
lądowej i wodnej, w tym obiektów drogowych i mostowych. Wskaźniki cen wybranych robót budowlano-montażowych. 
Definicje dotyczące podstawowych pojęć stosowanych w publikacji, uwagi metodyczne, lista i charakterystyka obiektów-
reprezentantów. 
Przekroje: obiekty budowlane wg PKOB, roboty budowlano-montażowe wg: KNNR - w zakresie budynków i wybranych 
obiektów inżynierii lądowej i wodnej, SST - w zakresie obiektów drogowych i mostowych. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-21, 2022-02-22, 2022-03-25, 2022-04-22, 2022-05-23, 2022-06-
22, 2022-07-22, 2022-08-22, 2022-09-22, 2022-10-24, 2022-11-22, 2022-
12-23 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług 
  

 
4.04.00.047 

Nakłady i wyniki przemysłu 2022 
(I-IV 2021 r., I, I-II, I-III 2022 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów 
danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych na temat przemysłu, w tym dane o produkcji, obrocie, nowych 
zamówieniach, zatrudnieniu, przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu brutto, czasie przepracowanym, nakładach 
inwestycyjnych, aktywach obrotowych, źródłach finansowania majątku. Ponadto prezentowane są wskaźniki finansowe, 
wskaźniki cen oraz dane o przedsiębiorstwach przemysłowych wg przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto oraz 
wg wskaźnika rentowności obrotu netto.  
Przekroje: sekcje i działy PKD 2007, wybrane informacje wg grup PKD 2007, produkcja ważniejszych wyrobów wg PKWiU 
2015. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-26, 2022-06-20, 2022-09-14, 2022-12-14 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.04.00.059 

Zwierzęta gospodarskie w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje na temat stanu pogłowia zwierząt wg gatunków i grup produkcyjno-użytkowych na koniec 
okresów sprawozdawczych w 2021 r. Tendencje rozwojowe w chowie zwierząt i ocena możliwości produkcyjnych, 
zwłaszcza w zakresie produkcji towarowej. Reprodukcja stada, straty przy odchowie zwierząt. 
 Przekroje: regiony, województwa, formy własności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-16 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
  

 
4.04.00.060 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON , 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą kraju, prezentowane w postaci szeregów 
danych - miesięcznych, kwartalnych i rocznych Liczba podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, liczba 
podmiotów nowo zarejestrowanych oraz wykreślonych wg wybranych cech, np. form prawnych. 
Przekroje: województwa, podregiony, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-16 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Standardów i Rejestrów 
  

 
4.04.00.063 

Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2022 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o aktualnej powierzchni kraju (wg podziału terytorialnego na 01.01.2022 r.), liczbie ludności i 
gęstości zaludnienia (wg stanu na 31.12.2021 r. w przeliczeniu na 01.01.2022 r.) na różnych poziomach agregacji, wynikające 
z wprowadzanych corocznie zmian w podziale terytorialnym kraju oraz zmian w stanie zaludnienia. 
Poza częścią tabelaryczną, publikacja zawiera m. in. opis źródeł danych, uwagi metodologiczne oraz syntetyczny opis 
danych uwzględniający odniesienie do poprzedniego roku. 
Przekroje: województwa, powiaty, gminy, rodzaje jednostek (charakter gmin), tereny wiejskie, miasta, grupy jednostek o 
określonej powierzchni/liczbie ludności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-20 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Standardów i Rejestrów 
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4.04.00.082 
Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach (lata 2000–2022) 

(I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII 2022 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
W publikacji prezentowane są oceny dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej formułowane przez 
przedsiębiorców, a także opinie dotyczące m.in. barier napotykanych w prowadzonej działalności. 
Przekroje: klasy wielkości przedsiębiorstw, sekcje i wybrane działy PKD 2007 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-25, 2022-02-24, 2022-03-24, 2022-04-26, 2022-05-24, 2022-06-
27, 2022-07-26, 2022-08-24, 2022-09-26, 2022-10-25, 2022-11-24, 2022-
12-27 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów 
  

 
4.04.00.083 

Rachunek podaży i wykorzystania wyrobów i usług w 2018 r. 
(I-XII 2018 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Badanie dostarcza informacji o działalności ekonomicznej wszystkich jednostek gospodarki narodowej oraz informacji o 
współzależnościach zachodzących w procesie tworzenia i podziału Produktu Krajowego Brutto (PKB). Stanowi ponadto 
narzędzie do prowadzenia analiz ekonomicznych dotyczących gospodarki narodowej poprzez pokazanie struktury 
gospodarki oraz umożliwienie równoczesnego sprawdzenia wzajemnej zgodności i wewnętrznej spójności składników 
(transakcji) rachunków narodowych. Stanowi również integralną część systemu rachunków narodowych objętych 
metodologią SNA/ESA.  Dla gospodarki, jako całości i dla grup wyrobów i usług pokazuje całość podaży pochodzącej z 
produkcji krajowej i importu oraz jej wykorzystanie na cele zużycia pośredniego, spożycia indywidualnego i zbiorowego, 
nakładów brutto na środki trwałe, przyrostu rzeczowych środków obrotowych i eksportu. Produkcja globalna oraz zużycie 
pośrednie zaprezentowane są wg działów PKD w podziale na działy PKWiU. Import, marża handlowa i transportowa, 
podatki od produktów pomniejszone o dotacje dla produktów, spożycie w sektorze gospodarstw domowych, w sektorze 
instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, w sektorze instytucji rządowych i 
samorządowych, nakłady brutto na środki trwałe, przyrost rzeczowych środków obrotowych, nabycie pomniejszone o 
rozdysponowanie aktywów o wyjątkowej wartości i eksport zaprezentowane są wg działów PKWiU. Produkcja globalna 
rynkowa, produkcja globalna na własne cele finalne i produkcja globalna nierynkowa, koszty związane z zatrudnieniem, 
pozostałe podatki pomniejszone o dotacje związane z produkcją, amortyzacja środków trwałych, nadwyżka operacyjna 
netto i brutto oraz wartość dodana brutto zaprezentowane są wg działów PKD. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rachunków Narodowych 
  

 
4.04.00.107 

Produkcja ważniejszych wyrobów przemysłowych  2022 
(XII, I-XII 2021 r., I, II, I-II, III, I-III, IV, I-IV, V, I-V, VI, I-VI, VII, I-VII, VIII, I-VIII, IX, I-IX, X, I-X, XI, I-XI 2022 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje prezentujące ilość produkcji ważniejszych wyrobów przemysłowych wytwarzanych przez 
przedsiębiorstwa produkcyjne, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Informacje prezentowane, co 
miesiąc dotyczą produkcji wyrobów gotowych przeznaczonych na sprzedaż, jak również do dalszego przerobu wewnątrz 
przedsiębiorstwa, wytwarzanych z surowca własnego i powierzonego.  
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe wg nomenklatury PRODPOL. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-26, 2022-02-23, 2022-03-23, 2022-04-26, 2022-05-25, 2022-06-
24, 2022-07-25, 2022-08-24, 2022-09-23, 2022-10-25, 2022-11-25, 2022-
12-23 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.04.00.108 

Produkcja wyrobów przemysłowych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje prezentujące ilość i wartość produkcji wybranych wyrobów przemysłowych wytworzonych w 2021 
r. przez przedsiębiorstwa, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej.  
Przekroje: wybrane wyroby przemysłowe według nomenklatury PRODPOL i Listy PRODCOM; wartość produkcji sprzedanej 
wyrobów wg działów, grup i klas PKWiU 2015. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.04.00.109 

Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści 
• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Wyniki ostatecznych szacunków produkcji upraw rolnych, upraw pastewnych wg kierunków wykorzystania (na ziarno, na 
zielonkę, na przyoranie - zielony nawóz) oraz produkcji warzyw, owoców z drzew i owoców jagodowych 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-15 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
  

 
4.04.00.110 

Skup i ceny produktów rolnych w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o wielkości skupu produktów rolnych (w zakresie ilości oraz wartości) wg grup produktów. 
Informacje o cenach skupu oraz cenach uzyskiwanych przez rolników na targowiskach. Dane prezentowane wg 
makroregionów, województw oraz form własności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
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4.04.00.118 

Szkolnictwo wyższe i jego finanse w  2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o uczelniach działających w roku akademickim 2021/22 zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce. Prezentacja danych o uczelniach, studentach i absolwentach według typów instytucji systemu 
szkolnictwa wyższego i nauki, grup i podgrup kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, doktorantach, 
studiach podyplomowych, nadanych stopniach naukowych. Dane o strukturze i poziomie podstawowych kategorii 
finansowych: przychody, koszty i wynik finansowy uczelni, fundusze uczelni i ich wykorzystanie, nakłady inwestycyjne i 
koszty remontów, koszty jednostkowe kształcenia. Udział wydatków na szkolnictwo wyższe w wybranych krajach 
europejskich i w wydatkach publicznych w Polsce. 
Przekroje: województwa, sektory własności, typy instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki, grupy i podgrupy 
kierunków studiów oraz formy kształcenia; dane dotyczące finansów – według typów instytucji systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.04.00.119 

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych  2022 
(I-II 2021 r., I 2022 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o przychodach, kosztach, wynikach, aktywach obrotowych, pasywach oraz nakładach 
inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób. 
Półroczna publikacja prezentuje m.in. wskaźniki rentowności obrotu brutto i netto oraz wskaźniki płynności. Przekroje: 
klasy wielkości, sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa. 
 

Częstotliwość półrocze 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-18, 2022-10-10 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 
4.04.00.120 

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o ostatecznych szacunkach produkcji zwierzęcej. Informacje o produkcji żywca (wieprzowego, 
wołowego, drobiowego), wełny, mleka oraz jaj konsumpcyjnych i jaj wylęgowych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-12 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa 
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Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.00.001 

Tytułowy plan wydawniczy GUS 2023  
• wersja polska i angielska 

• Internet 
•  
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o pozycjach przewidzianych do wydania przez GUS w 2023 r. W interaktywnym 
katalogu publikacje pogrupowano według obszarów tematycznych. Dla każdego tytułu podane są: krótki opis zawartości 
publikacji, forma wydawnicza, wersja językowa, częstotliwość i termin wydania, cena. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-20 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.05.00.002 

Tytułowy plan wydawniczy urzędów statystycznych 2023   
• wersja polska i angielska 

• Internet, publikacja cyfrowa 

•  
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o pozycjach przewidzianych do wydania przez urzędy statystyczne w 2023 r. W 
interaktywnym katalogu publikacje pogrupowano według obszarów tematycznych. Dla każdego tytułu podane są: krótki 
opis zawartości publikacji, forma wydawnicza, wersja językowa, częstotliwość i termin wydania, cena. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-20 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.05.00.004 

Polska w liczbach 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej oraz stanie i stanu gospodarki Polski w 2021 r. i w latach 
poprzednich.  
Przekroje: wybrane dane wg województw, wybrane sekcje i działy PKD 2007, główne grupowania przemysłowe MIGs, 
wybrane wyroby wg PKWiU. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-26 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.05.00.005 

Polska w Unii Europejskiej 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący w zwięzłej i przejrzystej formie przekrojowy zbiór informacji obrazujących poziom życia oraz stan 
gospodarki w Polsce na tle krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
Przekroje: kraje członkowskie Unii Europejskiej 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-27 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
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4.05.00.006 

Regiony Polski 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet  
• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący charakterystykę zjawisk społeczno-gospodarczych w przekrojach terytorialnych, tempo zmian w 
ostatnich latach oraz relacje w stosunku do przeciętnych wielkości dla kraju. Wybrane kategorie ekonomiczne 
przedstawiane w ujęciu dynamicznym.  
Przekroje: wybrane dane według podziału terytorialnego, tj. zgodnie z europejską klasyfikacją NUTS 2016 (makroregiony 
NUTS 1, regiony NUTS 2) oraz według podziału administracyjnego (województwa). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-08-11 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska 
  

 
4.05.00.008 

Badanie budżetów gospodarstw domowych (folder dla rodzin kontynuujących badanie) 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska 

• folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniach budżetów gospodarstw domowych i kontynuujących 
badanie, zawierający podstawowe informacje na temat celu przeprowadzenia badania oraz wyniki badania 
przeprowadzonego w 2021 r. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-08 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, GUS – Departament Edukacji i Komunikacji 
  

 
4.05.00.009 

Badanie budżetów gospodarstw domowych (folder dla rodzin wchodzących do badania) 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska 

• folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniach budżetów gospodarstw domowych po raz pierwszy, 
zawierający podstawowe informacje na temat celu prowadzenia badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w 2021 
r. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-08 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, GUS – Departament Edukacji i Komunikacji, Urząd 
Statystyczny w Łodzi 

  

 
4.05.00.010 

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (folder dla rodzin biorących udział w badaniu 
aktywności ekonomicznej ludności) 2022  

• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w badaniu aktywności ekonomicznej ludności zawierający podstawowe 
informacje na temat prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich kwartałach. Folder 
zawiera ogólne dane charakteryzujące sytuację na rynku pracy. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-07, 2022-06-06, 2022-09-05, 2022-12-05 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Edukacji i Komunikacji, GUS – Departament Rynku Pracy 
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4.05.00.011 
Europejskie Badanie Warunków Życia Ludności - EU-SILC (folder dla gospodarstw domowych 

kontynuujących badanie) 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w europejskim badaniu warunków życia ludności i kontynuujących 
badanie, zawierający podstawowe informacje na temat celu prowadzonego badania oraz wyniki badania 
przeprowadzonego w poprzednich latach. Ogólne dane dotyczące warunków i jakości życia ludności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Łodzi, GUS – Departament Edukacji 
i Komunikacji 

  

 
4.05.00.012 

Jak korzystamy z Internetu? (dla rodzin biorących udział w badaniu) 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący wyniki badania "Wskaźniki społeczeństwa informacyjnego", które obejmuje: sprawozdanie o 
wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, oraz wykorzystanie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywidualny). 
Przekroje: województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.05.00.013 

Informator o badaniach i opracowaniach dotyczących obszarów transgranicznych 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielsko-ukraińska 

• książka, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący ogólne informacje o prowadzonych badaniach obszarów przygranicznych oraz prezentujący 
opracowania i raporty poświęcone tej tematyce. 
 

Częstotliwość co 1-2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.05.00.015 

Energia 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o produkcji i wykorzystaniu paliw, ciepła i energii elektrycznej w 2021 r. w 
Polsce. Przekroje: ogółem kraj - nośniki energii. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-21 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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4.05.00.021 

Europejskie badanie warunków życia ludności – EU-SILC (folder dla gospodarstw domowych 
wchodzących do badania) 2022 

(I-XII 2021 r.) 
   

• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla rodzin biorących udział w europejskim badaniu warunków życia ludności, zawierający 
podstawowe informacje na temat celu prowadzonego badania oraz wyniki badania przeprowadzonego w poprzednich 
latach. Ogólne dane dotyczące warunków i jakości życia ludności. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Społecznych, Urząd Statystyczny w Łodzi, GUS – Departament Edukacji 
i Komunikacji 

  

 
4.05.00.027 

Statystyczne Vademecum Samorządowca 2022 
(I-XII 2020/2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
  
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-20 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Przestrzennych i Środowiska, US-y 
  

 
4.05.00.029 

Badanie cen detalicznych  2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder informacyjny dla pracowników punktów sprzedaży detalicznej i jednostek świadczących usługi, w których 
dokonywane są notowania cen reprezentantów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-11 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Handlu i Usług, GUS – Departament Edukacji i Komunikacji 
  

 
4.05.00.034 

Telekomunikacja   2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
  
 

Charakterystyka 
Opracowanie zawiera dane statystyczne za 2021 r. na tle roku poprzedniego, charakteryzujące wyniki działalności 
podmiotów gospodarczych świadczących usługi telekomunikacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
PKD 2007 do działu: 61 „Telekomunikacja. 
Przekroje: województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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4.05.00.036 

Społeczna odpowiedzialność statystyki publicznej Raport 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• książka, Internet 

• 270 x 210 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący  wybrane działania powiązane z ideą społecznej odpowiedzialności, podjęte przez statystykę 
publiczną w 2021 r. Raport został podzielony na sekcje tematyczne związane z ładem organizacyjnym, prawami człowieka, 
praktykami z zakresu pracy, zagadnieniami środowiskowymi i konsumenckimi, a także zaangażowaniem statystyki 
publicznej w działania społeczne i rozwijanie społeczności lokalnej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-15 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Edukacji i Komunikacji 
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Metodologia badań statystycznych 
 
4.06.00.001 

Nomenklatura Scalona (CN) wydanie 2022  
• wersja polska 

• książka 

• 210 x 290 mm 
 

Charakterystyka 
Nomenklatura scalona CN jest nomenklaturą towarów stosowaną w UE dla potrzeb statystyki handlu zagranicznego. Jest 
także stosowana do opłat celnych przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Podatków i Unii Celnej. 
Nomenklatura scalona stanowi rozwinięcie Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS). 
Wprowadzana jest corocznie rozporządzeniem Komisji Europejskiej na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 
z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Corocznie 
aktualizowana i publikowana CN obowiązuje od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku następującego po publikacji. Znajduje 
ona zastosowanie w statystyce i ewidencji handlu zagranicznego oraz wykorzystywana jest dla potrzeb celnych (SAD, 
taryfa celna). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Standardów i Rejestrów 
  

 
4.06.00.002 

PRODCOM – Lista Produktów wydanie 2022   
• wersja polska 

• książka 

• 210 x 290 mm 
 

Charakterystyka 
Lista PRODCOM, stanowi wykaz grupowań wyrobów przemysłowych, dla których zbierane są dane od poszczególnych 
podmiotów gospodarczych. Lista PRODCOM wydawana jest na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 
grudnia 1991r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego badania produkcji przemysłowej (Dz. Urz. WE seria L 374/1). Lista 
wprowadzana jest corocznie rozporządzeniem Komisji Unii Europejskiej z okresem stosowania od dnia 1 stycznia roku 
wprowadzenia. Lista PRODCOM włączona do nomenklatury PRODPOL, stosowanej do badań produktowych w Polsce, 
zapewnia porównywalność danych w skali międzynarodowej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Standardów i Rejestrów 
  

 
4.06.00.003 

Nomenklatura PRODPOL do badań rocznych za 2021 r.   
• wersja polska 

• książka, Internet 

•  
 

Charakterystyka 
Nomenklatura PRODPOL do badania rocznego za 2021 r. jest wykazem wyrobów i usług przemysłowych objętych 
badaniem produktowym za 2021 r. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-17 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
  

 

 
4.06.00.004 

Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych w 2022 r.   
• wersja polska 

• książka, Internet 

•  
 

Charakterystyka 
Nomenklatura PRODPOL do badań miesięcznych w 2022 r. jest wykazem wyrobów przemysłowych objętych miesięcznym 
badaniem produktowym w 2022 r. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-17 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Przedsiębiorstw 
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Czasopisma statystyczne 
 
4.07.00.001 

Wiadomości Statystyczne.The Polish Statistician 2022  
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
W miesięczniku publikowane są artykuły o charakterze naukowym poświęcone teorii i praktyce statystycznej, 
prezentujące wyniki oryginalnych badań teoretycznych lub analitycznych wykorzystujących metody statystyki 
matematycznej, opisowej bądź ekonometrii, prace o charakterze interdyscyplinarnym oraz poświęcone historii statystyki 
i edukacji statystycznej. Oprócz artykułów naukowych zamieszczane są artykuły dyskusyjne, recenzje książek i opracowań 
z zakresu statystyki i jej zastosowań, a także sprawozdania z konferencji naukowych oraz informacje o 
międzynarodowych wydarzeniach w statystyce. Jest to czasopismo skierowane do osób zainteresowanych rozwojem myśli 
statystycznej i praktyki statystycznej w systemie informacyjnym kraju, a zwłaszcza do środowiska naukowego statystyków 
i ekonomistów, nauczycieli, studentów, pracowników statystyki publicznej oraz instytucji społecznych. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31, 2022-05-02, 2022-05-31, 2022-06-
30, 2022-08-01, 2022-08-31, 2022-09-30, 2022-10-31, 2022-11-30, 2022-
12-30 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.07.00.002 

Statistics in Transition – New Series 2022   
• wersja angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Międzynarodowe czasopismo wydawane wspólnie przez PTS i GUS, który finansuje wydawnictwo. Ukazuje się od 1993 r.: 
początkowo w cyklu półrocznym, a od 2006 r. – pod nieco zmienionym tytułem Statistics in Transition new series (SiTns) – 
było wydawane najpierw trzy razy w roku, zaś od 2014 r. ukazuje się w kwartalnych odstępach. Czasopismo stanowi forum 
wymiany idei i doświadczeń między członkami międzynarodowego środowiska statystyków, dostawców informacji i ich 
użytkowników, wliczając w to grono badaczy, nauczycieli, politycznych decydentów oraz opinię publiczną. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-15, 2022-06-15, 2022-09-15, 2022-12-15 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.07.00.003 

Przegląd Statystyczny. Statistical Review  2022   
• wersja angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Jedno z najważniejszych czasopism naukowych w Polsce z zakresu statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych, ekonomii 
matematycznej i innych pokrewnych dziedzin. W każdym numerze publikowane są przede wszystkim recenzowane 
artykuły naukowe, a w niektórych – w osobnych działach – także sprawozdania z konferencji naukowych, recenzje 
monografii lub sylwetki wybitnych statystyków. Czasopismo stanowi aktualne źródło wiedzy o najważniejszych trendach i 
prowadzonych dyskusjach w światowej i krajowej ekonometrii i statystyce. Wykorzystywane jest w działalności 
dydaktycznej wyższych uczelni do wspomagania procesu dydaktycznego w nauczaniu przedmiotów ilościowych, zwłaszcza 
na poziomie studiów II i III stopnia 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31, 2022-06-30, 2022-09-30, 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
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Spisy powszechne 
 
4.09.00.016 

Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2020 r. 
(I-XII 2020 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zbiorowości gospodarstw rolnych z uwzględnieniem m.in. cech użytkowników gospodarstw rolnych, struktury 
dochodów gospodarstw domowych z użytkownikiem, grup obszarowych użytków rolnych, rodzaju prowadzonej 
działalności, skali upraw, stosowania nawozów i środków ochrony roślin, natężenia chowu, wyposażenia gospodarstw w 
ciągniki i maszyny rolnicze, budynków gospodarskich; zasobów pracy, typów rolniczych i klas wielkości ekonomicznej. 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa, GUS – Departament Rynku Pracy 
  

 
4.09.00.021 
Powszechny Spis Rolny 2020. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników na podstawie 

połączonych danych z PSR 2020 i NSP 2021  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe założenia metodyczne PSR 2020 i NSP 2021. Prezentowane dane dotyczą gospodarstw indywidualnych. 
Rolnicy i członkowie ich gospodarstw domowych. Rolnicy i członkowie ich gospodarstw domowych według płci, grup 
wieku, poziomu wykształcenia, stanu cywilnego i grup obszarowych użytków rolnych. Gospodarstwa domowe według 
liczby osób w gospodarstwie i grup obszarowych użytków rolnych. 
Przekroje: Polska, województwa 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Rolnictwa, GUS – Departament Badań Demograficznych 
  

 
4.09.00.022 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021  
• w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, uwagi 
• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Liczba ludności wg płci i wieku, kraju urodzenia, obywatelstwa (kraje UE, spoza UE), stanu cywilnego, wskaźnik 
feminizacji, gęstość zaludnienia, liczba pracujących wg płci. Liczba mieszkań zamieszkanych i niezamieszkanych, liczba 
izb, powierzchnia użytkowa mieszkań. Liczba budynków z mieszkaniami, liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania 
według typów. Liczba ludności w OZZ. Uwagi metodyczne. 
Przekroje: Polska, województwo. 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-29 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych, GUS – Departament Handlu i Usług, GUS – 
Departament Rynku Pracy, GUS – Departament Standardów i Rejestrów 
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4.09.00.023 

Organizacja i metodologia NSP 2021  
•  

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Informacje dotyczące podstaw prawnych NSP 2021, metod zbierania danych, organizacji zbierania i przetwarzania danych, 
zakresu informacyjnego spisu, definicji pojęć. 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-31 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych, GUS – Departament Handlu i Usług, GUS – 
Departament Rynku Pracy, GUS – Departament Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i 
Spisów , GUS – Departament Standardów i Rejestrów 

  

 
 
4.09.00.024 

Raport dotyczący jakości wyników NSP 2021   
•  

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Ocena jakości spisu w zakresie procesu realizacji oraz zgromadzonych danych. 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Badań Demograficznych, GUS – Departament Rynku Pracy, GUS – 
Departament Edukacji i Komunikacji, GUS – Departament Standardów i Rejestrów, GUS – 
Departament Programowania i Koordynacji Badań, Urząd Statystyczny w Poznaniu, GUS – 
Departament Handlu i Usług 
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Pozostałe opracowania 
 
4.10.00.001 

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022  
• wersja polska 

• książka, Internet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Wykaz badań statystycznych statystyki publicznej realizowanych przez Prezesa GUS, badań prowadzonych przez naczelne 
lub centralne organy administracji państwowej, Narodowy Bank Polski, a także realizowanych wspólnie przez służby 
statystyki z innymi naczelnymi lub centralnymi organami administracji państwowej, innymi instytucjami rządowymi, NBP i 
KNF. W programie przedstawiona jest charakterystyka poszczególnych tematów badań statystycznych przewidzianych do 
realizacji, zawierająca informacje dotyczące nazwy badania, prowadzącego, celu badania, zakresu podmiotowego i 
przedmiotowego, podmiotów przekazujących dane do celów statystycznych, danych źródłowych, form, częstotliwości, 
terminów zbierania danych i miejsca ich przekazania, rodzajów wynikowych informacji statystycznych oraz form i 
terminów ich udostępniania. 
 

Częstotliwość kilka razy w roku (do 10) 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-13, 2022-02-19, 2022-02-21, 2022-05-19, 2022-06-10, 2022-10-
18 

 

Jednostka autorska GUS – Departament Programowania i Koordynacji Badań 
  

 
4.10.00.003 

Plan opracowań statystycznych GUS na 2023 rok   
• wersja polska 

• Intranet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Zestawienie wszystkich prac statystycznych przewidzianych do realizacji w 2021 r., w podziale na jednostki autorskie. Opis 
opracowań zawiera podstawowe informacje identyfikacyjne oraz organizacyjne, a także węzłowe terminy realizacji badań 
statystycznych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30, 2022-12-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Programowania i Koordynacji Badań 
  

 
4.10.00.004 

Plan wydawniczy GUS 2023   
• wersja polska 

• Intranet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
<P>Wykaz publikacji prezentujących wyniki badań statystycznych przewidzianych do wydania w 2023 roku. Dla każdego 
tytułu podane są: krótka charakterystyka wydawnictwa, przekroje, wersja językowa, forma wydawnicza, częstotliwość i 
termin wydania. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.10.00.005 

Plan informacji sygnalnych GUS 2023   
• wersja polska 

• Intranet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Wykaz informacji sygnalnych prezentujących wyniki badań statystycznych na poziomie ogólnopolskim, planowanych do 
wydania w 2023. Dla każdej informacji sygnalnej podana jest: forma wydawnicza, wersja językowa, częstotliwość i termin 
wydania. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
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4.10.00.006 

Plan wydawniczy urzędów statystycznych 2023  
• wersja polska 

• Intranet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Wykaz publikacji prezentujący wyniki badań statystycznych przewidzianych do wydania w 2023 roku. Do każdego tytułu 
podane są: krótka charakterystyka wydawnictwa, przekroje, wersja językowa, forma wydawnicza, częstotliwość i termin 
wydania. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska GUS – Departament Opracowań Statystycznych 
  

 
4.10.00.009 

Dziennik Urzędowy GUS 2022  
• wersja polska 

• Internet 
• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Bieżące ogłaszanie zarządzeń, obwieszczeń i komunikatów Prezesa GUS 
 

Częstotliwość kilkanaście razy w roku (do 20) 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-21 
 

Jednostka autorska GUS – Gabinet Prezesa 
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Publikacje wojewódzkie 
 

Urząd Statystyczny w Białymstoku 
 

4.01. Roczniki statystyczne 

 
4.01.20.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Podlaskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.)     

• wersja polsko-angielska 

• Książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.20.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podlaskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.)     

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

• Książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstok 
  

 
4.02.20.004 

Sytuacja demograficzna województwa podlaskiego  w 2021 r. 
(I-XII 2010–2021 r.)     

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zmian w stanie i strukturze, a także w ruchu naturalnym i migracjach ludności. Prezentacja najważniejszych 
zjawisk i procesów demograficznych zachodzących w województwie na tle kraju oraz charakterystyka terytorialnego 
zróżnicowania sytuacji demograficznej w regionie. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.20.001 

Biuletyn statystyczny województwa podlaskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022)     

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
4.04.20.002 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie podlaskim  w 2021 r. 
(I-XII 2020–2021 r.)     

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o dochodach i wydatkach jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji 
budżetowej. 
Przekroje: województwo, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
4.04.20.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie podlaskim, 2021 

(I-XII 2020–2021 r.)     
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o podmiotach 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 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
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4.04.20.007 
Sytuacja społeczno-gospodarcza Białegostoku  w 2021 r. 

(I-XII 2010–2021 r.)     
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

uwagi metodologiczne, tablice 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

 
Charakterystyka 
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą Białegostoku, zagadnienia społeczne. 
Przekroje: Białystok. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
 
4.04.20.008 

Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2021 r. 
(I-XII 2010–2021 r.)     

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 
uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące wykorzystania i ochrony zasobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarki wodnej  
i ochrony wód, ochrony powietrza, przyrody i krajobrazu, działalności służb ochrony środowiska oraz sanitarno-
epidemiologicznych, ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, zasobów leśnych, zagospodarowania lasu, 
zadrzewień oraz gospodarczego wykorzystania lasu. Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.20.001 

Województwo podlaskie w 2021 r. 
(I-XII 2020–2021 r.)     

• wersja polsko-angielska 

• Folder, Internet  
• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa podlaskiego. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
 
4.05.20.002 

Województwo podlaskie w liczbach 2022 
(I-XII 2010–2021 r.)     

• wersja polsko-angielska 

• Folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki województwa podlaskiego. 
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów i powiatów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  



 

50  

 
 
4.05.20.003 

Obwód grodzieński i województwo podlaskie  w 2020 r. 
(I-XII 2010-2020 r.)     

• wersja polsko-rosyjska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o warunkach życia oraz sytuacji społecznej i gospodarczej w sąsiadujących ze 
sobą regionach przygranicznych. Przekroje: obwód grodzieński, województwo podlaskie. 
 

Częstotliwość co 4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 
4.05.20.008 

Podstawowe informacje o Urzędzie Statystycznym w Białymstoku  
• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o działalności Urzędu Statystycznego w Białymstoku. 
 

Częstotliwość nieregularnie 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.20.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podlaskim. Powszechny Spis Rolny  
2020 r.   

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Białymstoku 
  

 



 

51  

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.04.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, książka 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.04.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 
 
4.02.04.003 

Atrakcyjność turystyczna województwa kujawsko-pomorskiego  w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza opisująca walory turystyczne województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 roku. Celem prezentowanego materiału 
jest przedstawienie za pomocą wybranych wskaźników funkcji turystycznej i zagospodarowania turystycznego oraz 
omówienie stopnia atrakcyjności turystycznej tego obszaru. 
 

Częstotliwość co 3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-23 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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4.02.04.006 
Wybrane zagadnienia rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim  w 2021 r. 

(I-XII 2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim w obliczu obserwowanych procesów 
demograficznych, zmian struktury wieku ludności oraz dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-24 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 
4.02.04.007 

Sytuacja demograficzna województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji demograficznej województwa kujawsko-pomorskiego w 2021 r. Obszerny zestaw danych statystycznych 
charakteryzuje zmiany zachodzące w stanie i strukturze ludności województwa, w ruchu naturalnym oraz w ruchu 
wędrówkowym. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
 

  

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.04.001 

Biuletyn statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 

 
4.05.04.002 

Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  



 

53  

 
 
4.05.04.005 

Powiaty i gminy w województwie kujawsko-pomorskim  w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o województwie kujawsko-pomorskim. Zawiera graficzne formy prezentacji 
danych w postaci kartogramów, kartodiagramów i wykresów, które obrazują zmienność przestrzenną i czasową zjawisk. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.04.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie kujawsko-pomorskim. Powszechny Spis 

Rolny 2020 r.  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
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Urząd Statystyczny w Gdańsku 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.22.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Pomorskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

•  książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.22.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• Książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.22.001 

Biuletyn statystyczny województwa pomorskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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4.04.22.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie pomorskim, 2021 r. 

(I-XII 2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o podmiotach gospodarki narodowej wpisanych do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów 
Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów według form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 
4.04.22.005 

Rynek pracy w województwie pomorskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o aktywności ekonomicznej ludności, pracujących w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, 
bezrobociu rejestrowanym, warunkach pracy, wypadkach przy pracy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.22.002 

Województwo pomorskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący podstawowe dane dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Gdańsku 
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4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.22.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie pomorskim. Powszechny Spis Rolny 
2020 r.  

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

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  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.24.001 

Rynek pracy w województwie śląskim w latach 2020 i 2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji na rynku pracy na terenie województwa, z uwzględnieniem podstawowych informacji dotyczących 
pracujących w gospodarce narodowej, wynagrodzeń, bezrobotnych według płci, wieku i wykształcenia, stopy bezrobocia 
rejestrowanego, warunków pracy, wypadków przy pracy. Przekroje: województwo, wybrane dane według podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 
4.02.24.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa śląskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.24.001 

Biuletyn statystyczny województwa śląskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 
4.04.24.003 

Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie śląskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o stanie i strukturze ludności według płci i wieku, ruchu naturalnym i migracjach. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 
4.04.24.008 

Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2019–2021 
(I-XII 2019-2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o stanie zasobów mieszkaniowych, wyposażeniu mieszkań w urządzenia techniczno-sanitarne, 
wypłaconych dodatkach mieszkaniowych, kosztach utrzymania zasobów lokalowych w budynkach mieszkalnych, 
zaległościach w opłatach za mieszkanie, działaniach eksmisyjnych, remontach mieszkań w budynkach mieszkalnych. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, powiatów i gmin oraz form własności. 
 

Częstotliwość co 3-4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-22 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
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4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.24.002 

Województwo śląskie w liczbach 2022 
(I-XII 2018-2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w latach 2018-2021.  
Przekroje: województwo na tle kraju i innych województw, wybrane informacje według podregionów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-27 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 
4.05.24.008 

Potencjał społeczno-gospodarczy regionu południowego Polski w 2020 r. 
(I-XII 2017-2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący podstawowe dane charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą regionu południowego Polski  
w latach 2017-2020. Przekroje: region na tle kraju i innych regionów, wybrane informacje według województw. 
 

Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-26 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Katowicach 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.24.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie śląskim. Powszechny Spis Rolny  2020 r. 

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

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

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 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.26.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
  

 
4.02.26.004 

Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza procesów demograficznych na przestrzeni ostatnich lat. Potencjał i tendencje rozwojowe zobrazowane poprzez 
analizę zmian struktury podstawowych grup ludności (wiekowych i ekonomicznych). Wynikowa ocena natężenia ruchu 
wędrówkowego ludności. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk przy wykorzystaniu wskaźników natężenia oraz wybranych 
typologii demograficznych. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.26.001 

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022)  

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
  

 
4.04.26.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie świętokrzyskim, 2021 

(I-XII 2020–2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o podmiotach 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 i gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-24 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.26.002 

Województwo świętokrzyskie w liczbach 2022 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego oraz 
podstawowe wskaźniki w porównaniu do Polski. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-27 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.26.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Powszechny Spis Rolny 

2020 r.  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Kielcach 
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Urząd Statystyczny w Krakowie 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.12.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Książka, Internet  
• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.12.007 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa małopolskiego  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.02.12.008 

Turystyka w województwie małopolskim w latach 2020 i 2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza stanu i struktury bazy noclegowej turystyki w województwie oraz jej wykorzystania przez turystów krajowych  
i zagranicznych. Charakterystyka przestrzennego zróżnicowania potencjału turystycznego województwa przy użyciu 
wybranych wskaźników w relacji do kraju i innych województw. Porównanie podstawowych danych oraz analiza 
wskaźnikowa w ujęciu czasowym. Tabelaryczna oraz graficzna prezentacja najistotniejszych zagadnień. Wybrane 
informacje dotyczące działalności PTTK, GOPR i TOPR. Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów, gmin. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-09 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.02.12.009 

Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza procesów demograficznych na przestrzeni ostatnich lat. Zmiany w liczbie ludności oraz czynniki mające wpływ na 
jej stan. Kwalifikacja powiatów i gmin aktywnych i nieaktywnych demograficznie według typologii demograficznej J. 
W.Webba. Opis struktur ludności według płci, edukacyjnych i ekonomicznych grup wieku z uwzględnieniem typów 
demograficznych według trójkąta Osanna. Wskazanie czynników wpływających na kształtowanie się struktur ludności 
oraz proces starzenia. Zmiany zachodzące w zjawiskach ruchu naturalnego z wykorzystaniem współczynników natężenia. 
Ruch wędrówkowy ludności ze wskazaniem kierunków migracji zagranicznych na pobyt stały według kontynentów oraz 
wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.12.001 

Biuletyn statystyczny województwa małopolskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,   m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.04.12.002 

Rynek pracy w województwie małopolskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o rynku pracy na terenie województwa z uwzględnieniem istotnych zjawisk, zmian i tendencji 
m.in. dot. pracujących i zatrudnionych, bezrobotnych zarejestrowanych, popytu na pracę, czasu pracy, wynagrodzeń i 
świadczeń społecznych, warunków pracy, wypadków przy pracy. Przekroje: województwo, wybrane informacje wg 
podregionów, powiatów i gmin, sektory własności, sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.04.12.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie małopolskim, 2021 

(I-XII 2021 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

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

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.04.12.006 

Informator statystyczny – miasto Tarnów 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje 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 2022-09-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.04.12.007 

Informator statystyczny – miasto Nowy Sącz 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje 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 2022-09-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 
4.04.12.009 

Biuletyn statystyczny Krakowa 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje 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 sytuacji gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich.  
Przekroje: Kraków, wybrane miasta wojewódzkie, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.12.002 

Województwo małopolskie w liczbach 2022 
(I-XII 2015–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa małopolskiego, dane  
o powiatach oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.12.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Powszechny Spis Rolny 
2020 r.   

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Krakowie 
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Urząd Statystyczny w Lublinie 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.06.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Lubelskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

    
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.06.001 

Rynek pracy w województwie lubelskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

tablice - Internet 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza procesów zachodzących 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 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

 
4.02.06.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego 2022 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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4.02.06.006 
Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego w 2021 r. 

(I-XII 2021 r.) 
   

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 
tablice - Internet 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji demograficznej województwa lubelskiego w 2021 r. Obszerny zestaw danych statystycznych 
charakteryzuje zmiany zachodzące w stanie i strukturze ludności województwa, w ruchu naturalnym oraz w ruchu 
wędrówkowym. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.06.001 

Biuletyn statystyczny województwa lubelskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

 
4.04.06.014 

Statystyczny portret Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą Lublina, Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
  

 
 
4.04.06.015 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie lubelskim, 2021 

(I-XII 2021 r.) 
   

• w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści 
• Internet 
• 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 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.06.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubelskim. Powszechny Spis Rolny  
2020 r.  

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Lublinie 
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Urząd Statystyczny w Łodzi 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.10.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 
4.01.10.003 

Statystyka Łodzi 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystyk dotyczący różnych dziedzin życia społecznego i gospodarczego Łodzi. Zbiorcza publikacja 
wydawana co 2 lata. Materiał statystyczny wzbogacony zestawem map i wykresów. Przekroje: Łódź, sekcje i działy PKD 
2007. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.10.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

 
   

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 
ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
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4.02.10.020 

Łódzki Obszar Metropolitalny w latach 2016–2020 
(I-XII 2016-2020 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zjawisk z zakresu m.in.: demografii, warunków życia, rynku pracy, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej, 
gospodarki mieszkaniowej, działalności gospodarczej. Łódzki Obszar Metropolitalny na tle województwa łódzkiego. 
Prezentacja danych w postaci tabelarycznej oraz graficznej. Przekroje: województwo, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość co 5 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-12 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.10.001 

Biuletyn statystyczny województwa łódzkiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 
4.04.10.002 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi 2022 
(I-XII 2021 r., I-III, I-VI, I-IX 2022 r.) 

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

tablice - Internet 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Wybrane informacje charakteryzujące sytuację gospodarczą oraz zagadnienia społeczne w Łodzi. Ważniejsze wskaźniki 
sytuacji społeczno-gospodarczej w wybranych miastach wojewódzkich. Przekroje: Łódź, sekcje i działy PKD 2007, wybrane 
miasta. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31, 2022-05-31, 2022-08-31, 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.10.002 

Województwo łódzkie w liczbach 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Materiał 
statystyczny wzbogacony zestawem wykresów. Przekroje: województwo, miasto/wieś, sekcje PKD, wybrane dane wg 
województw. 
 



 

72  

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 
4.05.10.004 

Łódź w liczbach 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą Łodzi. Materiał statystyczny 
wzbogacony zestawem wykresów. Przekroje: Łódź, sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 
4.05.10.006 

Warunki życia ludności w województwie łódzkim Edycja 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Wybrane informacje dotyczące: procesów demograficznych, dochodów ludności, poziomu życia, bezrobocia, wynagrodzeń 
i świadczeń społecznych oraz działalności w zakresie usług społecznych. Przekroje: województwo 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
  

 

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.10.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie łódzkim. Powszechny Spis Rolny 2020 r. 

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

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Łodzi 
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Urząd Statystyczny w Olsztynie 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.28.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.28.001 

Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2020–2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza procesów zachodzących na rynku pracy, z uwzględnieniem populacji osób pracujących, bezrobotnych (według 
płci, wieku, wykształcenia) i biernych zawodowo. Analizie zostaną poddane poziom i zmiany podstawowych wskaźników 
rynku pracy (m.in. stopa bezrobocia rejestrowanego, wskaźnik zatrudnienia, współczynnik aktywności zawodowej), a 
także warunki pracy oraz wypadki przy pracy. Dokonana zostanie również charakterystyka wynagrodzeń za pracę, w tym w 
oparciu o badanie struktury wynagrodzeń.  
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 
 
4.02.28.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 



 

74  

 
  

 
4.02.28.003 

Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza dotycząca 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 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 
4.02.28.007 

Warunki życia ludności w województwie warmińsko-mazurskim  w latach 2019–2021 
(I-XII 2019-2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza procesów demograficznych, dochodów ludności, 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 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.28.001 

Biuletyn statystyczny województwa warmińsko-mazurskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
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4.04.28.002 
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie warmińsko-mazurskim w  2021 r. 

(I-XII 2021 r.) 
   

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące dochodów i wydatków budżetów jednostek samorządu terytorialnego według 
rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej. Przekroje: województwo, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 
4.04.28.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie warmińsko-mazurskim , 2021 

(I-XII 2021 r.) 
   

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące podmiotów gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 
gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów według 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 2022-03-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 
4.04.28.012 

Infrastruktura komunalna w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2017–2021 
(I-XII 2017-2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące wyposażenia mieszkań w wodociąg, kanalizację i gaz, długości sieci wodociągowej, 
kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej, zużycia wody, energii elektrycznej i odprowadzonych ścieków. Odpady komunalne. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość co 5 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.28.002 

Województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o 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 2022-09-29 
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Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 
4.05.28.004 

Obwód kaliningradzki i województwo warmińsko-mazurskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-rosyjska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o zjawiskach społecznych i gospodarczych zachodzących w graniczących ze 
sobą obwodzie kaliningradzkim i województwie warmińsko-mazurskim. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
  

 

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.28.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie warmińsko-mazurskim. Powszechny 
Spis Rolny 2020 r.  

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Olsztynie 
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Urząd Statystyczny w Opolu 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.16.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 
4.01.16.003 

Rocznik Statystyczny Opola  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, książka 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  m.in.: środowiska, sytuacji społecznej, gospodarczej 
i demograficznej miasta Opola. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.16.001 

Rynek pracy w województwie opolskim w latach 2010–2021 
(I-XII 2010–2021 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza charakteryzująca pracujących wg płci, statusu zatrudnienia, wynagrodzenia, struktura 
zarejestrowanych bezrobotnych według cech demograficzno-społecznych, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki 
pracy, wypadki przy pracy, aktywność ekonomiczna ludności (BAEL). Porównanie danych z latami bazowymi 2010 i 2015. 
Do oceny stopnia zróżnicowania regionalnego wykorzystana zostanie analiza taksonomiczna.  Przekroje: województwo, 
wybrane informacje wg podregionów, powiatów i gmin, sekcje PKD 2007 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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4.02.16.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.16.001 

Biuletyn statystyczny województwa opolskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 
4.04.16.002 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie opolskim w 2021 r. 

(I-XII 2021 r.) 
   

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące podmiotów 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. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.16.002 

Województwo opolskie w liczbach w latach 2020–2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i gospodarczej województwa opolskiego. Przekroje: 
sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 
4.05.16.011 

Ochrona środowiska w województwie opolskim w latach 2020–2021 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o środowisku naturalnym (powierzchnia ziemi, wód, środowisko leśne, 
przyrody), czynnikach zagrożeń (emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki, odpady) oraz ekonomicznych aspektach ochrony 
środowiska. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.16.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie opolskim. Powszechny Spis Rolny  
2020 r.  

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Opolu 
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Urząd Statystyczny w Poznaniu 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.30.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.30.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 
4.02.30.004 

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2018–2021 
(I-XII 2018-2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza podstawowych danych o infrastrukturze turystycznej i jej wykorzystaniu, uczestnictwa mieszkańców w turystyce. 
Informacje o wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych przez Polaków i turystów zagranicznych. Wybrane 
wskaźniki przedstawiające rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej oraz charakteryzujące przestrzenne 
zróżnicowanie potencjału turystycznego w województwie wielkopolskim. 
Przekroje: województwo, powiaty. 
 

Częstotliwość co 3-4 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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4.02.30.005 

Sytuacja demograficzna województwa wielkopolskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza zmian w stanie i strukturze populacji, a także takich zagadnień, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, 
zgony, migracje ludności, które pozwalają zdiagnozować sytuację demograficzną województwa wielkopolskiego. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, miasta, wieś. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 
4.02.30.006 

Rolnictwo w województwie wielkopolskim  w latach 2020–2021 
(I-XII, I-XII 2020–2021 r.) 

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

uwagi ogólne, tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 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 co 2-3 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-10 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.30.001 

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 
4.04.30.002 

Biuletyn statystyczny Poznania 2022 
(X-XII 2021 r., I-III, IV-VI, VII-IX 2022 r.) 

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

• Internet 
• 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. 
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Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-08, 2022-06-07, 2022-09-06, 2022-12-06 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.30.004 

Poznań w  2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Poznania. Przekroje: Poznań, 
województwo, Polska. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 
4.05.30.005 

Województwo wielkopolskie 2021 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz podstawowe wskaźniki 
w porównaniu z krajem i pozostałymi regionami. Przekroje: województwo, regiony, Polska. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
  

 
4.05.30.006 

Województwo wielkopolskie w liczbach 2022 
(I-XII 2015–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa oraz podstawowe wskaźniki 
w porównaniu z krajem i pozostałymi województwami. 
Przekroje: województwo, powiaty, Polska. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-08-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.30.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Powszechny Spis Rolny 

2020 r.  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Poznaniu 
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Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.18.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Podkarpackiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.18.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego  2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.02.18.012 

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim 
 

Częstotliwość jednorazowo 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-31 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.18.001 

Biuletyn statystyczny województwa podkarpackiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in. 
 z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.04.18.002 

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego  2022 
(XII 2021 r., I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI 2022 r.) 

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

tablice, wykresy, mapy 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów województwa podkarpackiego dotyczące m. in. 
przedsiębiorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkaniowego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego. 
Przekroje: powiaty, województwo, Polska. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-01-10, 2022-02-09, 2022-03-09, 2022-04-11, 2022-05-09, 2022-06-
09, 2022-07-11, 2022-08-09, 2022-09-09, 2022-10-10, 2022-11-09, 2022-
12-09 

 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 
4.04.18.003 

Biuletyn statystyczny Rzeszowa 2022 
 (X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
<P>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 2022-04-01, 2022-06-01, 2022-09-01, 2022-12-01 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Narodowy Bank Polski 
  

 
4.04.18.011 

Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast-regionalnych biegunów 
wzrostu województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego  2022 

(X-XII 2021 r., I-III, IV-VI, VII-IX 2022 r.) 
   

• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
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Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej wybranych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszowskiego 
Obszaru Funkcjonalnego. 
Przekroje: wybrane miasta województwa podkarpackiego. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-14, 2022-05-13, 2022-08-12, 2022-11-14 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.18.002 

Województwo podkarpackie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim. Wybrane 
zagadnienia zaprezentowano na tle kraju. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.18.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie podkarpackim. Powszechny Spis Rolny  

2020 r.  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w&nbsp;zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw 
domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. 
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Rzeszowie 
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Urząd Statystyczny w Szczecinie 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.32.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.32.002 

Gospodarka oparta na wiedzy w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.02.32.003 

Transport w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji dotyczącej sieci komunikacyjnej: dróg, mostów, linii kolejowych, taboru transportowego oraz pojazdów 
samochodowych, przewozów ładunków i pasażerów, a także przychodów i wyników finansowych przedsiębiorstw 
transportowych. Przekroje; województwo, rodzaje transportu. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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4.02.32.004 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.32.001 

Biuletyn statystyczny województwa zachodniopomorskiego 2022 
 (X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,   m.in. 
 z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 
4.04.32.002 

Biuletyn statystyczny Szczecina 2022 
(X-XII 2021 r., I-III, IV-VI, VII-IX 2022 r.) 

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Szczecina 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 2022-04-01, 2022-06-24, 2022-09-23, 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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4.04.32.006 

Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące użytkowania gruntów, produkcji roślinnej (powierzchnia upraw, plony, zbiory)  
i  produkcji zwierzęcej, skupu i cen produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-02 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.32.002 

Województwo zachodniopomorskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego  
w 2021 r. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-07-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.32.010 
Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie zachodniopomorskim. Powszechny Spis 

Rolny 2020 r.  
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, 

tablice, wykresy, mapy 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw 
domowych z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. 
Analiza zjawisk w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Szczecinie 
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Urząd Statystyczny w Warszawie 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.14.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.01.14.003 

Rocznik Statystyczny Warszawy 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Kompleksowe informacje o stanie społeczno-ekonomicznym i demograficznym miasta Warszawy 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.14.001 

Rynek pracy w województwie mazowieckim w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza procesów zachodzących 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 2022-11-15 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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4.02.14.002 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.02.14.004 

Region warszawski stołeczny w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza 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 2022-12-16 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie, Urząd m.st. Warszawy 
  

 
4.02.14.005 

Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego  w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego na przestrzeni kilkunastu lat, ze 
szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2021 roku. Publikacja prezentuje zmiany ilościowe i 
jakościowe w stanie  
i strukturze populacji, a także dotyczące takich zjawisk, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje 
ludności. 
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, miasta, wieś 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.14.001 

Biuletyn statystyczny województwa mazowieckiego 2022 
(X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.04.14.008 

Przegląd Statystyczny Warszawy 2022 
 (X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje kwartalne dotyczące najważniejszych dziedzin życia społecznych i gospodarczych m.st Warszawy  
i jego dzielnic. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-03-04, 2022-06-03, 2022-09-01, 2022-12-02 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.04.14.011 

Panorama dzielnic Warszawy w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje przedstawiające 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. Publikacja jest uzupełnieniem Rocznika Warszawy. 
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice m.st. Warszawy, sekcje PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.14.002 

Województwo mazowieckie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa w 2021 r. oraz podstawowe 
wskaźniki w porównaniu do Polski i pozostałych województw. Przekroje: województwo, powiaty, Polska 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-23 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.05.14.004 

Ze statystyką przez Warszawę 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polska i angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o  sytuacji społeczno-gospodarczej m.st. Warszawy w 2021 r. 
Przekroje: m.st. Warszawa, dzielnice 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-23 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.05.14.005 

Dzieci w województwie mazowieckim w 2020 r. 
(I-XII 2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący szerokie spektrum badań statystycznych statystyki publicznej oraz ze źródeł pozastatystycznych 
charakteryzujące obraz mazowieckich dzieci. Przedstawione w publikacji informacje dotyczą: zjawisk demograficznych, 
miejsca dziecka w rodzinie i poza nią, sytuacji rodzin z dziećmi na utrzymaniu, opieki społecznej, stanu zdrowia i opieki 
medycznej, edukacji i wychowania, kultury i wypoczynku, zagrożeń zdrowia i życia, a także przewidywanych do 2050 r. 
zmian w liczbie i strukturze dzieci i młodzieży. Dane zawarte w publikacji dotyczą głównie lat 2015–2020, chociaż w 
niektórych przypadkach prezentowane są wybrane lata lub krótszy okres, co wynika z uwarunkowań metodologicznych. 
Przekroje: województwo, powiaty, miasto i wieś. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-06-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 
4.05.14.009 
 

Region mazowiecki regionalny w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet, folder 

• 220 x 220 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu mazowieckiego regionalnego  
w podziale na gminy i powiaty oraz wskaźniki w porównaniu z regionami Polski. 
Przekroje: województwa, gminy, powiaty, regiony 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-11-30 
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Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.14.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie mazowieckim. Powszechny Spis Rolny 
2020 r.  

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

• Internet, książka 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Warszawie 
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Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.02.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
4.01.02.003 

Rocznik Statystyczny Wrocławia 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  sytuacji społeczno-gospodarczej i demograficznej miasta 
Wrocławia. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.02.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa dolnośląskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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4.02.02.004 

Sytuacja demograficzna województwa dolnośląskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi metodologiczne, tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza 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. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
4.02.02.006 

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim  w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza dochodów, wydatków i wyników finansowych budżetów gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i 
województwa. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami graficznymi. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
4.02.02.007 

Wynagrodzenia w województwie dolnośląskim  w 2020 r. 
(X 2020 r.) 

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

uwagi metodologiczne, tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza sytuacji dotyczącej wynagrodzeń osób zatrudnionych w gospodarce narodowej na podstawie ogólnopolskiego 
badania struktury wynagrodzeń. Publikację uzupełnia synteza wyników badań wzbogacona ilustracjami graficznymi. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-04-01 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.02.001 

Biuletyn statystyczny województwa dolnośląskiego 2022 
 (X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in. 
 z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
 
4.04.02.002 

Sytuacja społeczno-gospodarcza Wrocławia 2022 
(X-XII 2021 r., I-III, IV-VI, VII-IX 2022 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
4.04.02.004 

Euroregion Nysa  w 2020 r. – wybrane informacje statystyczne 
(I-XII 2020 r.) 

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

uwagi metodologiczne (ogólne), tablice 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o powiatach polskich, czeskich i niemieckich należących do Euroregionu Nysa z zakresu m.in. 
ludności, warunków życia, ochrony zdrowia i  pomocy społecznej, kultury i turystyki, podmiotów gospodarki narodowej, 
rynku pracy, użytkowania gruntów, meteorologii. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-02-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98  

4.05. Foldery i publikacje okolicznościowe 
 
4.05.02.002 

Województwo dolnośląskie w liczbach 2022 
(I-XII 2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący sytuację społeczno-gospodarczą Województwa dolnośląskiego. Materiał statystyczny wzbogacony 
zestawem map i wykresów. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
  

 
 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.02.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim. Powszechny Spis Rolny 
2020 r.  

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej  
i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny we Wrocławiu 
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Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
 

4.01. Roczniki statystyczne 
 
4.01.08.001 

Rocznik Statystyczny Województwa Lubuskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• książka, Internet 

• 166 x 238 mm 
 

Charakterystyka 
Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych dotyczący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno-
gospodarczej województwa. Materiał statystyczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszystkich 
województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.  
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 

4.02. Analizy statystyczne 
 
4.02.08.001 

Rynek pracy w województwie lubuskim w 2021 r. 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza 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 2022-11-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 
4.02.08.002 

Sytuacja demograficzna województwa lubuskiego w 2021 r. 
(I-XII 2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

metodyczne, tablice 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Analiza 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 2022-12-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
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4.02.08.003 

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego 2022 
(I-XII 2010–2021 r.) 

   
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi 

ogólne, synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, 
tablice, aneks 

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Długookresowa analiza zjawisk zachodzących w gospodarce narodowej na terenie województwa oraz prezentacja ich 
zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, z 
uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, 
infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym 
(w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod 
względem tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie graficznej - za pomocą 
map i wykresów. Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 

4.04. Informacje statystyczne 
 
4.04.08.001 

Biuletyn statystyczny województwa lubuskiego 2022 
 (X-XII 2021, I-III, IV-VI, VII-IX 2022 

   
• wersja polsko-angielska 

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe statystyczne informacje wynikowe charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa,  m.in.  
z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw i inwestycji, 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 2022-03-01, 2022-05-30, 2022-08-29, 2022-11-29 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 
4.04.08.004 

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w 
województwie lubuskim, 2021 

(I-XII 2020–2021 r.) 
   

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

• Internet 
• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje o podmiotach 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 2022-03-31 
 

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

Województwo lubuskie w liczbach 2022 
(I-XII 2020–2021 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 102 x 206 mm 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający podstawowe informacje o sytuacji społecznej i stanie gospodarki województwa lubuskiego w 2021 r.  
i w roku poprzednim oraz wybrane dane dla krajów UE w 2020 r. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje dla krajów UE. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-09-20 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 
4.05.08.005 

Pogranicze polsko-niemieckie w liczbach 2020 
(I-XII 2020 r.) 

   
• wersja polsko-angielska 

• folder, Internet 

• 180 x 180 mm 
 

Charakterystyka 
Folder prezentujący wybrane informacje dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej mieszkańców regionów 
przygranicznych. 
Przekroje: województwa przygraniczne: dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, landy; Berlin, 
Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Saksonia. 
 

Częstotliwość co 2 lata 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-05-30 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 

4.09. Spisy powszechne 
 
4.09.08.010 

Charakterystyka gospodarstw rolnych w województwie lubuskim. Powszechny Spis Rolny  
2020 r.   

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

• książka, Internet 

• 210 x 270 mm 
 

Charakterystyka 
Podsumowanie ostatecznych wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w zakresie podstawowych informacji 
dotyczących m.in. użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, liczby pracujących w gospodarstwach rolnych, produkcji 
roślinnej 
 i zwierzęcej, ciągników i maszyn rolniczych, środków produkcji oraz struktury dochodów gospodarstw domowych  
z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Porównanie podstawowych danych z wynikami PSR 2010. Analiza zjawisk 
w przekrojach terytorialnych (do poziomu gmin). 
 

Częstotliwość co 10 lat 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2022-10-28 
 

Jednostka autorska Urząd Statystyczny w Zielonej Górze 
  

 

 

 


