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ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2014
STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2014

CD
ISSN 1733-330X
cena 15,00 zł

wydanie roczne

Ogólne informacje z różnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego
województwa.

książka

termin wydania:

ISSN 1640-0097
cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska
grudzień

annual edition

General information on various social
and economic life areas of the
voivodship.

book

time of issue:

ISSN 1640-0097
price 30,00 zl

Polish-English version
December

CD-ROM
ISSN 1733-330X
price 15,00 zl

CD
ISSN 1733-3326
cena 15,00 zł

wydanie roczne

Potencjał społeczno-gospodarczy
podregionów, powiatów, miast na
prawach powiatu oraz gmin woje-
wództwa.

książka

termin wydania:

ISSN 1733-3318
cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska
grudzień

annual edition

Socio-economic potential of sub-
regions, powiats, cities with powiat
status and gminas of the voivodship.

book

time of issue:

ISSN 1733-3318
price 30,00 zl

Polish-English version
December

CD-ROM
ISSN 1733-3326
price 15,00 zl

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2014 – PODREGIONY, POWIATY, GMINY
ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2014 – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS

i n f o r mac je  i  op rac ow an ia  s t a t y s t y c z ne
s ta t i s t i ca l  i n f o rma t i on  and  e l abo ra t i ons

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
STATISTICAL BULLETIN OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

wydanie kwartalne

Podstawowe wskaźniki charaktery-
zujące sytuację społeczno-gospo-
darczą województwa m.in. z zakresu
rynku pracy i wynagrodzeń, cen,
finansów przedsiębiorstw, rolnictwa,
przemysłu, budownictwa i handlu.

wersja polsko-angielska
województwo, podregiony,

powiaty, sekcje i działy PKD 2007,
wybrane wyroby według PKWiU, grupy
COICOP, sektory własności

do 60 dni po kwartale

przekroje:

termin wydania:

quarterly edition

Major indicators characterising socio-
-economic situation of the voivodship,
i.e., in the field of labour market and
wages and salaries, prices, finances
of enterprises, agriculture, industry,
construction and trade.

Polish-English version
voivodship, subregions, powiats,

sections and divisions of PKD 2007,
selected products by PKWiU, COICOP
groups, ownership sectors

60 days after the quarter

by:

time of issue:



i n f o r mac je  i  op rac ow an ia  s t a t y s t y c z ne
s ta t i s t i ca l  i n f o rma t i on  and  e l abo ra t i ons

annual edition

Processes occurring in the national
economy on the territory of the
voivodship, taking into account
occurrences essential for the socio-
-economic development of the region,
of which, among others, demographic
processes, tendencies observed on
the labour market, in the field of
inflation, wages and salaries, in basic
divisions of the national economy
(industry, construction, agriculture,
selected services), economic entities,
financial results of non-financial
enterprises, outlays. Presented cate-
gories shown as indicators and in
re la t ion to average nat iona l
magnitudes.

ISSN of the book 2084-7130
price of the book 15,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes, basic tendencies,
review tables

voivodship, subregions, powiats,
sections and divisions of PKD 2007,
COICOPgroups, ownership sectors

May

by:

time of issue:

wydanie roczne

Procesy zachodzące w gospodarce
narodowej na terenie województwa,
z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego regionu,
m.in. procesy demograficzne, ten-
dencje obserwowane na rynku pracy,
w obszarze zjawisk inflacyjnych,
wynagrodzeń, w podstawowych
obszarach gospodarki narodowej
(przemysł, budownictwo, rolnictwo,
wybrane usługi), podmioty gos-
podarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, nakłady.
Prezentowane kategorie przedsta-
wione w ujęciu dynamicznym, a także
w relacji do przeciętnych wielkości dla
kraju.

ISSN książki 2084-7130
cena książki 15,00 zł

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

województwo, podregiony,
powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy
COICOP, sektory własności

maj

przekroje:

termin wydania:

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2013 R.

REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONU POŁUDNIOWEGO POLSKI W 2012 R.

SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF THE
SOUTHERN REGION OF POLAND IN 2012

wydanie jednorazowe

Publikacja wspólna z Urzędem
Statystycznym w Krakowie

Charakterystyka potencjału społe-
czno-gospodarczego Regionu połud-
niowego z uwzględnieniem następują-
cych dziedzin: ludność i procesy
demograficzne, rynek pracy, gospo-
darstwa domowe, infrastruktura
komunalna, komunikacja, mieszka-
nia, edukacja, ochrona zdrowia i po-
moc społeczna, kultura i turystyka,
działalność badawczo-rozwojowa,
gospodarka, ochrona środowiska.
Prezentowane kategorie przedstawio-
ne w ujęciu dynamicznym (lata 2005,
2011, 2012), a także w relacji do
wielkości dla kraju i pozostałych
regionów.

cena książki 25,00 zł

Characteristics of the socio-economic
potential of the Southern Region
including the following domains:
popu la t ion and demograph ic
processes, labour market, house-
holds, municipal infrastructure,
communication, dwellings, education,
health care and social welfare, culture
and tourism, scientific-research
activities, economy, environment
protection. Presented categories
shown as indicators (2005, 2011,
2012) and in relation to average
national and regional magnitudes.

price of the book 25,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

regiony, wybrane dane
według województw
przekroje:

t czerwiecermin wydania:

occasional edition

Joint publication with the
Statistical Office in Kraków

in English version: preface, contents

regions, selected data by voivodships

June

by:

time of issue:
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STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES
OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REGON REGISTER

IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.

wydanie roczne

Podmioty gospodarki narodowej
w Krajowym rejestrze urzędowym
podmiotów gospodarki narodowej
REGON. Charakterystyka podmiotów
według form prawnych, sektorów
własności, rodzaju przeważającej
działalności i lokalizacji.

w wersji angielskiej: przedmowa,
spis treści

województwo, podregiony,
powiaty, gminy, sekcje i działy
PKD 2007

marzec

przekroje:

termin wydania:

annual edition

Entities of the national economy in the
National Official Business Register
REGON. Characteristics of entities by
legal forms, ownership sectors, kind of
prevailing activity and location.

in English version: preface, contents

voivodship, subregions, powiats,
gminas, PKD 2007 sections and divisions

March

by:

time of issue:

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2013
FINANCIAL RESULTS OF NON-FINANCIAL ENTITIES
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN YEARS 2010-2013

wydanie co 3-4 lata

Informacja o wysokości przychodów
i kosztów, wynikach finansowych
charakteryzujących kondycję finanso-
wą podmiotów gospodarczych, w tym
m.in. wskaźniki rentowności obrotu,
płynności oraz aktywa obrotowe
i wybrane źródła finansowania.

Information on the amount of
revenues and costs, financial results
characterizing the financial condition
of economic entities of which, among
others: turnover profitability rates,
financial liquidity ratios and current
assets as well as selected sources of
financing.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

województwo, rodzaje działal-
ności wg PKD 2007, sektory własności
przekroje:

t sierpieńermin wydania:

published every 3-4 years

in English version: preface, contents

voivodship, kinds of activities by PKD
2007, ownership sectors

August

by:

time of issue:

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.

POPULATION, VITAL STATISTICS AND MIGRATIONS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie roczne

Stan i struktura ludności według płci
i wieku, ruch naturalny i migracje.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, tablice

województwo, podregiony,
powiaty, gminy

lipiec

przekroje:

termin wydania:

annual edition

State and structure of population by
sex and age, vital statistics and
migrations.

in English version: preface, contents,
tables

voivodship, subregions, powiats,
gminas

July

by:

time of issue:
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wydanie roczne

Podstawowe kategorie rachunków
narodowych w przekroju terytorial-
nym. Wybrane elementy rachunku
produkcji i rachunku tworzenia
dochodów. Dochody pierwotne
i dochody do dyspozycji w sektorze
gospodarstw domowych. Dynamika
produktu krajowego brutto i docho-
dów do dyspozycji brutto w sektorze
gospodarstw domowych w ujęciu
realnym. Dane o ludności, pracują-
cych, majątku trwałym i nakładach
brutto na środki trwałe. Chara-
kterystyka terytorialnego zróżnico-
wania podstawowych kategorii
makroekonomicznych produktu
krajowego brutto, wartości dodanej
brutto, dochodów do dyspozycji
gospodarstw domowych,
zmian w strukturze gospodarki
w o j e w ó d z t w . W y j a ś n i e n i a
metodyczne.

–

analiza

ISSN książki 1733-8638
cena książki 25,00 zł

wersja polsko-angielska
regiony, województwa,

podregiony, sektory instytucjonalne,
rodzaje działalności

październik

przekroje:

termin wydania:

annual edition

Basic categories of national accounts
in territorial breakdown. Chosen
elements of production account and
generation of income account.
Primary income and disposable
income in the households sector. Real
indices of gross domestic product and
disposable incomes in the households
sector. Data on population, employed
persons, current assets and gross
outlays on fixed assets. Characte-
ristics of territorial differentiation of
basic macroeconomic categories –
gross domestic product, gross value
added, disposable incomes of
households, analysis of transfor-
mations in the structure of the
economy of voivodships. Methodo-
logical notes.
.

ISSN of the book 1733-8638
price of the book 25,00 zl

Polish-English version
regions, voivodships, subregions,

institutional sectors, kinds of activities

October

by:

time of issue:

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W 2012 R.
GROSS DOMESTIC PRODUCT – REGIONAL ACCOUNTS IN 2012

wydanie co 2 lata

Pracujący w gospodarce narodowej,
wynagrodzenia, bezrobotni według
płci, wieku i wykształcenia, stopa
bezrobocia rejestrowanego, warunki
pracy, wypadki przy pracy.

cena książki 25,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

województwo, wybrane dane
według podregionów, powiatów i gmin,
sektory własności, sekcje PKD 2007

listopad

przekroje:

termin wydania:

every 2 years edition

Employed persons, wages and
salaries, unemployed persons by sex,
age and education, rate of registered
unemployment, work conditions,
accidents at work.

price of the book 25,00 zł

in English version: preface, contents

voivodship, selected data on
subregions, powiats and gminas,
ownership sectors, PKD 2007 sections

November

by:

time of issue:

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2012-2013
LABOUR MARKET IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN YEARS 2012-2013





op r aco w an ia  s y gna lne
comp i l a t i ons  i n  b r i e f

wydanie miesięczne

20 dzień roboczytermin wydania:

monthly edition

time of issue: 20th working day

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OFFICIAL STATEMENT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.

HOUSING CONSTRUCTION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie roczne

wrzesieńtermin wydania:

annual edition

time of issue: September

KOBIETY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.
WOMEN IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie jednorazowe

czerwiectermin wydania:

occasional edition

time of issue: June

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.
TRANSPORT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie jednorazowe

październiktermin wydania:

occasional edition

time of issue: October

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.
AGRICULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie roczne

lipiectermin wydania:

annual edition

time of issue: July

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.
TOURISM IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie roczne

wrzesieńtermin wydania:

annual edition

time of issue: September

wydanie roczne

październiktermin wydania:

annual edition

time of issue: October

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.

LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES BUDGETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

wydanie roczne

listopadtermin wydania:

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2012

annual edition

time of issue: November

wydanie roczne

grudzieńtermin wydania:

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.

INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013

annual edition

time of issue: December




