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Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
 
4.13.01.011 

Sprawozdanie o obrocie węglem kamiennym oraz ceny i kierunki zbytu węgla kamiennego w 
okresie sprawozdawczym  

• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Zawiera w formie opisowej i tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji i sprzedaży węgla kamiennego w 
okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku w porównaniu do analogicznych okresów roku ubiegłego na 
poziomie sektora. Prezentuje wysokość cen zbytu węgla kamiennego do poszczególnych odbiorców w porównywalnych 
okresach. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.012 

Sprawozdanie o mechanicznej przeróbce węgla oraz produkcji węgla kamiennego do celów 
energetycznych przez samodzielne zakłady wzbogacania i uśredniania węgla w Polsce w 

okresie sprawozdawczym  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Sprawozdanie prezentuje efekty procesu wzbogacania urobku węglowego (w układzie miesięcznym) zagregowane do 
poziomu sektora górnictwa węgla kamiennego. Pokazuje comiesięczne dane dotyczące wydobycia brutto, ilości odpadów 
uzyskiwanych w procesie produkcji węgla handlowego, struktury produktowej wg kierunków zużycia węgla oraz typów 
węgla wraz z parametrami jakościowymi, a także dane w zakresie produkcji, sprzedaży i zagospodarowania mułów węgla 
kamiennego. W sprawozdaniu uwzględnione są zarówno dane jednostek wydobywczych jak i samodzielnych zakładów 
prowadzących działalność w zakresie wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.013 

Podstawowe informacje o rynku oraz sektorze węgla brunatnego w Polsce w okresie 
sprawozdawczym  

• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Opracowanie zawiera w formie tabelarycznej podstawowe informacje o wielkości produkcji, sprzedaży i kaloryczności 
wyprodukowanego i sprzedanego węgla brunatnego w okresie sprawozdawczym i narastająco od początku roku. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.014 

Import i przywóz (nabycie wewnątrzunijne) na obszar Polski w okresie sprawozdawczym  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
W raporcie w syntetyczny sposób przedstawiane są dane dotyczące cen oraz parametrów jakościowych węgla 
kamiennego importowanego/nabywanego wewnątrzunijnie na polski obszar celny. Analizą objęto również - w ujęciu 
ilościowym, sprzedaż oraz główne kierunki sprzedaży importowanego węgla. Sprawozdanie obejmuje wszystkich 
importerów węgla kamiennego sprowadzających węgiel na teren Polski. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
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4.13.01.015 
Wyniki techniczno-ekonomiczne działalności oraz inwestycje w górnictwie węgla kamiennego w 

Polsce w okresie sprawozdawczym  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Raport prezentuje dane w zakresie całokształtu zagadnień ekonomicznych sektora górnictwa węgla kamiennego, w tym 
m.in. wyniki finansowe, struktura przychodów i kosztów, realizowane płatności publiczno- i cywilnoprawne, stan i 
strukturę zobowiązań i należności, stan rezerw, jak również nakłady inwestycyjne i źródła ich finansowania. W raporcie 
przedstawiane są takie wskaźniki techniczne charakteryzujący sektor górnictwa węgla kamiennego, jak m.in. wskaźnik 
wydobycia węgla handlowego, wskaźnik natężenia robót przygotowawczych i wskaźnik nakładowości na roboty 
przygotowawcze, średnie dzienna długość frontu eksploatacyjnego, zmianowość ścian z produkcją, wskaźniki i indeksy 
kosztów bieżącej produkcji. W cyklu comiesięcznym prezentowane są główne wskaźniki ekonomiczne, obliczane dla 
sektora, takie, jak: EBITDA, marża brutto, marża EBIT i EBITDA, rentowność netto sprzedaży, rentowność majątku ogółem 
ROA, wskaźnik ogólnego zadłużenia, wskaźnik płynności szybkiej. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.016 
Zatrudnienie, wydajność i przepracowany czas pracy w górnictwie węgla kamiennego w Polsce 

w okresie sprawozdawczym  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Opracowanie prezentuje dane dotyczące polityki zatrudnieniowej realizowanej w sektorze i jej wpływ na wyniki 
produkcyjne. W raporcie przedstawiane są również dane dotyczące przepracowanego czasu, nakładów na wynagrodzenia, 
jak też poziomu i struktury przeciętnego zatrudnienia i poziom przeciętnego wynagrodzenia. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-05-31, 2023-08-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.017 

Środowiskowe skutki działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w układzie 
narastającym  

• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Opracowanie prezentuje dane półroczne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla 
kamiennego w zakresie oddziaływania eksploatacji złóż węgla na środowisko oraz efektów działań prowadzonych przez 
producentów węgla kamiennego odnośnie m. in.: ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej, w tym gospodarki wodami 
dołowymi, gospodarki odpadami wydobywczymi i masami skalnymi (w tym gospodarczego wykorzystania odpadów),a 
także emisji gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego. W sprawozdaniu prezentowane są również wysokości 
naliczonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz wyliczonych kar za działalność niezgodną z obowiązującymi 
przepisami ochrony środowiska. 
 

Częstotliwość półrocze 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-02-28, 2023-08-31 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
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4.13.01.018 

Informacja o odmetanowaniu i zagospodarowaniu metanu pochodzącego z kopalń węgla 
kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.11  

• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Opracowanie prezentuje dane półroczne (w układzie narastającym) zagregowane do poziomu sektora górnictwa węgla 
kamiennego, obejmujące swoim zakresem najistotniejsze zagadnienia rzeczowe dotyczące metanowości 
eksploatowanych ścian oraz odmetanowywania i zagospodarowania metanu pochodzącego z kopalń węgla kamiennego. 
Przedstawia również efekty działań prowadzonych przez krajowych producentów węgla w zakresie wykorzystania metanu 
do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. W sprawozdaniu prezentowane jest ponadto zestawienie wielkości 
rzeczowych charakteryzujących odmetanowanie i zagospodarowanie metanu. 
 

Częstotliwość półrocze 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-09-29 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
  

 
4.13.01.019 

Informacja o zasobach węgla kamiennego na podstawie sprawozdania G-09.9  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Opracowanie zawiera zestawienia zasobów bilansowych, pozabilansowych oraz przemysłowych węgla kamiennego 
obejmujące okres obowiązywania koncesji i całość złoża w podziale na poziomy czynne i pozostałe (w tym 
nieudostępnione) z uwzględnieniem lokalizacji w filarach i poza nimi. Poszczególne zestawienia obejmują podziały 
zasobów węgla według: kategorii poznania, zawartości popiołu, zawartości siarki, grup stratygraficznych, typów węgla, 
wartości opałowej. Opracowanie przedstawia również zmianę stanu zasobów do roku poprzedzającego rok 
sprawozdawczy uwzględniającą przyrosty zasobów ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania) oraz ubytki zasobów 
ogółem (w tym z tytułu przeklasyfikowania oraz eksploatacji i strat). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-06-30 
 

Jednostka autorska Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach 
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Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
 
4.13.01.001 

Informacja statystyczna o energii elektrycznej  – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska 

• Internet, Publikacja cyfrowa, Książka 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące krajowego bilansu energii elektrycznej w podziale na elektrownie i elektrociepłownie 
zawodowe, zawodowe niezależne oraz przemysłowe. Dane statystyczne dot. mocy elektroenergetycznych, produkcji i 
zużycia energii elektrycznej oraz zużycia paliw w elektroenergetyce. 
Przekroje: podsektor wytwarzania, nośniki energii. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-09, 2023-02-09, 2023-03-13, 2023-04-11, 2023-05-10, 2023-06-09, 
2023-07-10, 2023-08-09, 2023-09-11, 2023-10-10, 2023-11-09, 2023-12-11 

 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.002 

Sytuacja energetyczna w Polsce. Krajowy bilans energii. – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polsko-angielska 

• Internet, Publikacja cyfrowa, Książka 
 

Charakterystyka 
Krajowe bilanse głównych nośników energii oraz syntetyczny bilans energii pierwotnej. Dla każdego nośnika 
przedstawiona jest produkcja, import, eksport, zmiana zapasów i zużycie w jednostkach naturalnych i TJ.  
Przekroje: nośniki energii. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-04-28, 2023-06-26, 2023-09-25, 2023-12-20 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.003 

Sytuacja w elektroenergetyce  – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polsko-angielska 

• Internet, Publikacja cyfrowa, Książka 
 

Charakterystyka 
Informacje statystyczne dot. produkcji i zużycia energii elektrycznej w kraju. Dane techniczno-ekonomiczne dot. 
wykorzystania mocy, wskaźników określających sprawność realizowanych przemian energetycznych oraz dane 
ekonomiczno-finansowe o przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej, kosztach jej dostarczania do odbiorców i 
cenach sprzedaży. 
Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-15, 2023-06-15, 2023-09-15, 2023-12-15 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.004 

Biuletyn ciepłownictwa  – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polsko-angielska 

• Internet, Publikacja cyfrowa, Książka 
 

Charakterystyka 
Informacje statystyczne o produkcji ciepła zużywanego na cele grzewcze i technologiczne oraz dystrybucji ciepła przez 
przedsiębiorstwa ciepłownicze w podziale na grupy wytwórców: elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, 
elektrociepłownie i ciepłownie niezawodowe, przedsiębiorstwa produkcyjno-dystrybucyjne i ciepłownie zawodowe. 
Ponadto informacje o kosztach wytwarzania ciepła (w biuletynie za IV kw.), cenach i sprzedaży ciepła oraz cenach zakupu 
węgla energetycznego przez producentów ciepła.  
Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-04-11, 2023-06-15, 2023-08-22, 2023-11-27 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 
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4.13.01.005 

Statystyka elektroenergetyki polskiej 2022 – ARE w im. MKiŚ  
• w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści 
• Książka 
 

Charakterystyka 
Informacje statystyczne dot. krajowego systemu elektroenergetycznego obejmujące bilanse energii elektrycznej, moce i 
stan urządzeń, sprawność i inne parametry wytwarzania energii elektrycznej  
i ciepła, średnie ceny i poziom sprzedaży energii elektrycznej oraz wyniki ekonomiczno-finansowe elektroenergetyki 
zawodowej. 
Przekroje: województwa, miasto/wieś, działy PKD, nośniki energii, rodzaje napięć, rodzaje odbiorców energii elektrycznej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-11-02 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.006 

Bilans energii pierwotnej 2007–2022 – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Wstępne dane o syntetycznym bilansie energii pierwotnej w Polsce, tj. pozyskanie, import, eksport, zmiana zapasów, 
zużycie globalne nośników energii oraz produkcja i zużycie energii elektrycznej. 
Przekroje: nośniki energii. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-05-15 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.007 

Emitor  2022. Emisja zanieczyszczeń środowiska w elektrowniach i elektrociepłowniach 
zawodowych – ARE w im. MKiŚ  

• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Informacje statystyczne o zanieczyszczeniach środowiska spowodowanych przez elektrownie i elektrociepłownie 
zawodowe, ilości i parametrach zużytych paliw oraz zanieczyszczeniach emitowanych do atmosfery.  
Przekroje: regiony, województwa, rodzaje zanieczyszczeń. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-09-29 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.008 

Statystyka ciepłownictwa polskiego  2022 – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Informacje statystyczne charakteryzujące polski system ciepłownictwa. Zdolności produkcyjne i ich wykorzystanie, 
zużycie paliw i energii w przedsiębiorstwach produkujących i sprzedających ciepło, wskaźniki techniczne, ceny zakupu i 
sprzedaży ciepła, struktura odbiorców i producentów, wyniki finansowe przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnych. 
Przekroje: województwa, działy PKD, nośniki energii, źródła wytwarzania. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-11-20 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 
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4.13.01.009 

Paliwa i energia  w 2022 r. – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska i angielska 

• Folder, Internet 
 

Charakterystyka 
Folder zawierający bilanse podstawowych nośników energii. Informacje przedstawione w jednostkach naturalnych i w 
jednostkach energii (PJ). 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-08-31 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.020 

Elektroenergetyka polska 2022 r. – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska i angielska 

• Folder, Internet 
 

Charakterystyka 
Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa. Przekroje: 
podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-08-31 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.021 

Energetyka polska – MKiŚ  
• wersja polska i angielska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Folder przedstawiający wskaźniki energetyczne, bilanse podstawowych nośników energii, dane dotyczące odnawialnych 
źródeł energii, energii elektrycznej i ciepła, efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń. 
Przekroje: kraje UE, PL, nośniki energii, kategorie odbiorców energii elektrycznej. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-12-29 
 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska 

  

 
4.13.01.022 

Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych  w 2023 r. – ARE w im. MKiŚ  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Podstawowe informacje dotyczące produkcji i importu paliw ciekłych, sprzedaży i zużycia krajowego benzyn silnikowych 
bezołowiowych i olejów napędowych, sprzedaży lekkiego i ciężkiego oleju opałowego, sprzedaży gazu ciekłego, zapasów 
obowiązkowych i komercyjnych paliw oraz cen produktów naftowych. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31, 2023-04-28, 2023-05-31, 2023-06-30, 
2023-07-31, 2023-08-31, 2023-09-29, 2023-10-31, 2023-11-30, 2023-12-29 

 

Jednostka autorska Agencja Rynku Energii w imieniu Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
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Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
 
4.13.01.010 

Elektroenergetyka i ciepłownictwo polskie 1997–2022 – MKiŚ  
• wersja polska 

• Książka 
 

Charakterystyka 
Folder przedstawiający podstawowe informacje dotyczące sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa od 1997 r. 
Przekroje: podsektor wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, obrotu. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-12-29 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
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Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

4.13.25.001 
Zatrudnienie i wynagrodzenia w administracji publicznej w 2022 r. 

• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 
W publikacji zamieszczone zostaną dane porównawcze zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej według 
różnych przekrojów (m.in. typów administracji, kategorii urzędów, województw, zawodów). Dane będą przedstawione 
m.in. w formie tabel, wykresów, map.
 

Częstotliwość co 2 lata
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-10-31 
 

Jednostka autorska Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
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Ministerstwo Finansów 
 
4.13.19.001 

Rocznik Statystyczny MFW „Government Finance Statistics Yearbook” publikowany na stronie 
internetowej MFW  

• wersja angielska 

• Książka, Internet 
 

Charakterystyka 
Dane roczne dotyczące operacji finansowych sektora instytucji rządowych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-12-29 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Finansów 
  

 
4.13.19.002 
Biuletyn Międzynarodowego Funduszu Walutowego publikowany na stronie internetowej MFW  

• wersja angielska 

• Książka, Internet 
 

Charakterystyka 
Dane miesięczne dotyczące operacji finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych. 
 

Częstotliwość miesiąc 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-11, 2023-02-13, 2023-03-13, 2023-04-11, 2023-05-11, 2023-06-13, 
2023-07-11, 2023-08-11, 2023-09-12, 2023-10-11, 2023-11-13, 2023-12-12 

 

Jednostka autorska Ministerstwo Finansów 
  

 
4.13.19.003 

Revenue Statistics   
• wersja angielsko-francuska 

• Książka, Internet 
 

Charakterystyka 
Publikacja OECD 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Finansów 
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Ministerstwo Infrastruktury 
 
4.13.17.001 

Specjalistyczne badania statystyczne w przemyśle stoczniowym Raport Centrum Techniki 
Okrętowej S.A. za 2021 r.  

• wersja polska 
• Internet 
 

Charakterystyka 
Publikacja zawiera dane dotyczące przemysłu stoczniowego 
 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-09 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Infrastruktury 
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Ministerstwo Sportu i Turystyki 

4.13.21.001 
Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2022 r. i I półroczu 

2023 r. 
• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 
Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski według: cech demograficzno-społecznych 
respondentów, celów podróży, kierunków wyjazdów (w kraju i za granicą), czasu trwania, rodzaju wykorzystywanej bazy 
noclegowej, środków transportu, korzystania z usług organizatora oraz wysokości i rodzaju poniesionych wydatków. 
 

Częstotliwość półrocze
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-05-31, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

4.13.21.002 
Charakterystyka przyjazdów turystów zagranicznych i odwiedzających jednodniowych do Polski 

w 2022 r. i I półroczu 2023 r.
• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 
Charakterystyka przyjeżdżających turystów zagranicznych korzystających z co najmniej jednego noclegu w Polsce według: 
kraju stałego zamieszkania, głównego celu przyjazdu, długości pobytu, formy organizacyjnej, rodzaju bazy noclegowej 
wykorzystywanej w Polsce, środka transportu oraz płci, wieku i odwiedzanych województw (dane roczne). Wydatki 
poniesione w Polsce według rodzaju i kraju stałego zamieszkania przyjeżdżających, wydatki w związku z podróżą 
poniesione w miejscu zamieszkania. Charakterystyka odwiedzających jednodniowych według kraju stałego zamieszkania; 
wydatki poniesione w Polsce według kraju stałego zamieszkania, struktura wydatków według rodzaju. 
 

Częstotliwość półrocze
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-05-30, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Sportu i Turystyki
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Ministerstwo Zdrowia 

4.13.05.001 
Biuletyn statystyczny Ministerstwa Zdrowia  2023 

• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 

 

Publikacja internetowa, prezentująca dane dotyczące m.in. zachorowań, zatrudnienia, działalności szpitali i ich finansów. 

 

Częstotliwość rok

 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-10-30 

  

Jednostka autorska Ministerstwo Zdrowia

4.13.05.003 
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2022 r. 

• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 
Publikacja internetowa dotycząca chorób zakaźnych, zakażeń i zatruć wyodrębnionych w rejestracji zachorowań 

 

prowadzonej przez Zakład Epidemiologii. 

 

Częstotliwość rok

 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-10-30 

  

Jednostka autorska Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

4.13.05.004 
Szczepienia ochronne w Polsce w 2022 r. 

• wersja polska
• Internet

Charakterystyka 
Stan zaszczepienia: liczba i odsetek osób zaszczepionych przeciw wybranym chorobom zakaźnym w ramach 
obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat, według województw i roku urodzenia. Dla 
niektórych szczepień obowiązkowych w grupach ryzyka oraz dla szczepień zalecanych: liczba zaszczepionych w roku 
sprawozdawczym według województw i grup ryzyka lub wieku. 
 

Częstotliwość rok
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-09-29 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Zdrowia
  

4.13.05.008 
biuletyn informacyjny opracowywany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 

• wersja polska
• Internet
 

Charakterystyka 
Biuletyn informacyjny opracowywany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. 
 

Częstotliwość rok
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-10-23 
 

Jednostka autorska Ministerstwo Zdrowia, Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
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Narodowy Bank Polski 
 
4.13.09.002 

Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2022  
• wersja polska 

• Książka, Internet 
 

Charakterystyka 
Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w 
usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między 
rezydentami a nierezydentami). Bilans płatniczy prezentowany jest z wyodrębnieniem następujących pozycji: rachunek 
bieżący, rachunek kapitałowy i finansowy oraz saldo błędów i opuszczeń. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-09-30 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.009 

Raport o inflacji  
• wersja polska i angielska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Analizy, badania i prognozy procesów inflacyjnych w gospodarce prowadzone przez NBP niezbędne dla realizacji polityki 
pieniężnej w warunkach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. 
 

Częstotliwość kilka razy w roku (do 10) 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-07-28, 2023-11-30 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.011 

Informacja kwartalna o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i 
komercyjnych w 2023 r.  

• wersja polska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Opracowanie w sposób syntetyczny opisuje najważniejsze zjawiska, jakie mają miejsce na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych w największych miastach w Polsce. 
 

Częstotliwość kilka razy w roku (do 10) 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-06-30, 2023-09-29, 2023-12-29 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.018 

Wskaźniki inflacji bazowej 2023  
• wersja polska i angielska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Wskaźniki inflacji bazowej, inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, inflacja po wyłączeniu cen najbardziej 
zmiennych, inflacja po wyłączeniu cen żywności i cen energii, średnia obcięta przy podstawie miesiąc poprzedni = 100, 
kwartał poprzedni=100, analogiczny miesiąc poprzedniego roku = 100, analogiczny kwartał poprzedniego roku=100 oraz 
wskaźniki średnioroczne. 
 

Częstotliwość kilkanaście razy w roku (do 20) 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-31, 2023-03-31, 2023-04-28, 2023-05-31, 2023-06-30, 2023-07-28, 
2023-08-31, 2023-09-29, 2023-10-31, 2023-11-30, 2023-12-29 

 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
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4.13.09.020 
Raport roczny na temat nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych  w 2022 roku  

• wersja polska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Celem Raportu jest dostarczenie zainteresowanym podmiotom gospodarczym, w tym także uczestnikom rynku 
nieruchomości, możliwie kompletnej, rzetelnej i obiektywnej informacji na temat sytuacji na rynku nieruchomości 
mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w 2022 r. Raport w głównej mierze koncentruje się na zjawiskach, które miały 
miejsce w 2022 r. i oddziałują bezpośrednio na procesy bieżące. Jednak tam, gdzie jest to uzasadnione, autorzy sięgają 
wstecz. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-09-29 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.021 

Roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych  publikowane na stronie 
internetowej NBP  

• wersja polska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Publikacja zamieszczona na stronie internetowej NBP - roczne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-10-31 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.022 

Kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych publikowane na stronie 
internetowej NBP  

• wersja polska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
<Strona internetowa NBP - kwartalne rachunki finansowe według sektorów instytucjonalnych. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-01-31, 2023-04-28, 2023-07-31, 2023-10-31 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
  

 
4.13.09.023 

Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za I-IV kwartały 2023  
• wersja polska 

• Książka, Internet 
 

Charakterystyka 
Bilans płatniczy jest statystycznym zestawieniem obrotów z zagranicą, które w odniesieniu do określonego czasu w 
usystematyzowany sposób prezentuje transakcje gospodarcze zrealizowane przez Polskę z resztą świata (tzn. między 
rezydentami a nierezydentami). Bilans płatniczy prezentowany jest z wyodrębnieniem następujących pozycji: rachunek 
bieżący, rachunek kapitałowy i finansowy oraz saldo błędów i opuszczeń. 
 

Częstotliwość kwartał 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-03-31, 2023-06-30, 2023-09-29, 2023-12-29 
 

Jednostka autorska Narodowy Bank Polski 
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Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
 
4.13.27.002 

Statystyka muzeów  – infrastruktura i bezpieczeństwo  
• wersja polska i angielska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Raport z wyników badania opracowywany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-11-29 
 

Jednostka autorska Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 
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Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
 
4.13.15.001 

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce .  
• wersja polska 

• Internet 
 

Charakterystyka 
Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wydawany przez PIG-PIB nieprzerwanie od 1988 r. Zawiera informacje o 
udokumentowanych zasobach pogrupowanych pod względem rodzaju oraz przeznaczenia kopaliny, zestawionych w 
tabelach, którym towarzyszą zwięzłe informacje tekstowe. 
 

Częstotliwość rok 
 

Termin wydania/zamieszczenia w Internet 2023-06-30 
 

Jednostka autorska Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
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