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roczniki statystyczne
statistical yearbooks
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2015
STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2015
wydanie roczne

annual edition

Ogólne informacje z różnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego województwa.

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

książka
ISSN 1640-0097
cena 30,00 zł

book
ISSN 1640-0097
price 30,00 zl

CD
ISSN 1733-330X
cena 15,00 zł

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

Polish-English version
time of issue: December

wersja polsko-angielska
termin wydania: grudzień

@
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2015 – PODREGIONY, POWIATY, GMINY
ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2015 – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS
wydanie roczne

annual edition

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

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

książka
ISSN 1733-3318
cena 30,00 zł

book
ISSN 1733-3318
price 30,00 zl

CD
ISSN 1733-3326
cena 15,00 zł

wersja polsko-angielska
termin wydania: grudzień

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

Polish-English version
time of issue: December

@
informacje i opracowania statystyczne
statistical information and elaborations
AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LABOUR FORCE SURVEY IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
wydanie kwartalne

quarterly edition

Ludność w wieku 15 lat i więcej z punktu
widzenia sytuacji na rynku pracy
w województwie: pracujący, bezrobotni
i bierni zawodowo (na podstawie
Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności) oraz podstawowe wskaźniki
rynku pracy według cech demograficzno-społecznych i kwalifikacyjno-zawodowych.

Population aged 15 and more taking into
account the situation on the labour
market in the voivodship: employed
persons, unemployed persons and
economically inactive persons (on the
basis of Labour Force Survey), basic
indicators concerning the labour market
by demographic and social characteristics as well as qualifications and
professions.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści
przekroje: województwo, miasta, wieś
termin wydania: marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

in English version: preface, contents
by: voivodship, urban areas, rural areas
time of issue: March, June, September,
December

@
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informacje i opracowania statystyczne
statistical information and elaborations
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
STATISTICAL BULLETIN OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
wydanie kwartalne

quarterly edition

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą
województwa m.in. z zakresu rynku
pracy i wynagrodzeń, cen, finansów
przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu,
budownictwa i handlu.

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.

wersja polsko-angielska
przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane
wyroby według PKWiU, grupy COICOP

Polish-English version
by: voivodship, subregions, powiats,
sections and divisions of the PKD 2007,
selected products by PKWiU, COICOP
groups
time of issue: 60 days after the quarter

termin wydania: do 60 dni po kwartale

@
LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
POPULATION, VITAL STATISTICS AND MIGRATIONS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

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

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

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści,
tablice
przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, gminy
termin wydania: lipiec

in English version: preface, contents, tables
by: voivodship, subregions, powiats,
gminas
time of issue: July

@
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
TOURISM IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
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wydanie co 3 lata

published every 3 years

Walory przyrodniczo-turystyczne i klimatyczne województwa. Struktura, rozmieszczenie bazy noclegowej, miejsca
i osoby korzystające z bazy noclegowej.

Nature, touristic and climatic values of
the voivodship. Structure and location of
tourist accommodation establishments,
bed places and tourists accommodated.

cena książki 25,00 zł

price of the book 25,00 zl

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści,
tablice
przekroje: województwo, powiaty
termin wydania: wrzesień

in English version: preface, contents, tables
by: voivodship, powiats,
time of issue: September

@

informacje i opracowania statystyczne
statistical information and elaborations
RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2014 R.
REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

Procesy zachodzące w gospodarce
narodowej na terenie województwa,
z uwzględnieniem zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społecznogospodarczego regionu. Informacje
o zmianach w zakresie m.in. demografii,
rynku pracy, wynagrodzeń, cen, świadczeń społecznych, budownictwa mieszkaniowego, produkcji sprzedanej
przemysłu i budownictwa, wyników
finansowych przedsiębiorstw niefinansowych. Prezentowane kategorie
przedstawione w ujęciu dynamicznym
(okres ostatnich 5-ciu lat), a także
w relacji do przeciętnych wielkości dla
kraju.

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.
Information on changes in the field of
demography, labour market, wages and
salaries, prices, social benefits, housing
construction, sold production of industry
and construction, financial results of
non-financial enterprises. Presented
categories shown as indicators (last
5 years) and in relation to average
national magnitudes.

ISSN książki 2084-7130
cena książki 15,00 zł

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

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści,
uwagi ogólne, podstawowe tendencje,
tablice przeglądowe
przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy
COICOP
termin wydania: maj

in English version: preface, contents,
methodological notes, basic tendencies,
review tables
by: voivodship, subregions, powiats,
sections and divisions of the PKD 2007,
COICOP groups
time of issue: May

@
WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
WORK CONDITIONS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014

wydanie co 3 lata

published every 3 years

Zagrożenia czynnikami związanymi ze
środowiskiem pracy, uciążliwością pracy
oraz czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie
niebezpiecznymi, świadczenia z tytułu
pracy w warunkach szkodliwych dla
zdrowia i uciążliwych, świadczenia
z tytułu wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, liczba zatrudnionych
w warunkach zagrożenia, ocena ryzyka
zawodowego na stanowiskach pracy.

Hazard connected with work environment, strenuous conditions and with
mechanical factors related to particularly
dangerous machinery, benefits for work
in harmfull and strenuous conditions,
occupational accidents and occupational
diseases benefits, persons working in
hazardous conditions, occupational risk
assessment on workplaces.

cena książki 25,00 zł

price of the book 25,00 zl

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści,
tablice
przekroje: województwo, wybrane dane dla
podregionów i powiatów, sekcje i działy
PKD 2007
termin wydania: listopad

in English version: preface, contents, tables
by: voivodship, selected data by subregions, powiats, sections and divisions of
the PKD 2007
time of issue: November

@
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informacje i opracowania statystyczne
statistical information and elaborations
ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES
OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REGON REGISTER
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów
Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów według form
prawnych, sektorów własności, rodzaju
przeważającej działalności i lokalizacji.

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.

w wersji angielskiej: przedmowa,spis treści
przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007

in English version: preface, contents
by: voivodship, subregions, powiats,
gminas, sections and divisions of the
PKD 2007
time of issue: March

termin wydania: marzec

@
publikacje ogólnopolskie
publikacje ogólnopolskie
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W 2013 R.
GROSS DOMESTIC PRODUCT – REGIONAL ACCOUNTS IN 2013
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wydanie roczne

annual edition

Podstawowe kategorie rachunków
narodowych w przekroju terytorialnym.
Wybrane elementy rachunku produkcji
i rachunku tworzenia dochodów.
Dochody pierwotne i dochody do
dyspozycji w sektorze gospodarstw
domowych. Dynamika produktu krajowego brutto i dochodów do dyspozycji
brutto w sektorze gospodarstw domowych w ujęciu realnym. Dane o ludności,
pracujących, majątku trwałym i nakładach brutto na środki trwałe. Charakterystyka terytorialnego zróżnicowania
podstawowych kategorii makroekonomicznych – produktu krajowego brutto,
wartości dodanej brutto, dochodów do
dyspozycji gospodarstw domowych,
analiza zmian w strukturze gospodarki
województw. Uwagi metodyczne.

Basic categories of national accounts in
territorial breakdown. Selected 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. Characteristics of territorial differentiation of basic
macroeconomic categories – gross
domestic product, gross value added,
disposable incomes of households,
analysis of transformations in the
structure of the economy of voivodships.
Methodological notes.

ISSN książki 1733-8638
cena książki 25,00 zł

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

wersja polsko-angielska
przekroje: regiony, województwa, podregiony, sektory instytucjonalne, rodzaje
działalności
termin wydania: październik

Polish-English version
by: regions, voivodships, subregions,
institutional sectors, kinds of activities
time of issue: October

@

publikacje ogólnopolskie
publikacje ogólnopolskie
WSKAŹNIKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KRAJU 2015
NATIONAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS 2015
wydanie co 3-4 lata

published every 3-4 years

Zestaw oraz charakterystyka wskaźników do monitorowania zrównoważonego rozwoju kraju, wybranych
w dostosowaniu do celów i priorytetów
zawartych w krajowych dokumentach
strategicznych. Odniesienie wskaźników
do przeciętnych wielkości dla Unii
Europejskiej oraz dla krajów członkowskich UE.

A set and characteristics of indicators for
monitoring sustainable development of
Poland, selected taking into account
aims and priorities included in national
strategic documents. Indicators presented in comparison with average
values for the European Union and
Member States of the EU.

cena książki 25,00 zł

price of the book 25,00 zl

w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści,
uwagi ogólne
przekroje: kraj, porównania międzynarodowe
termin wydania: październik

in English version: preface, contents,
general notes
by: Poland, international comparisons
time of issue: October

@
opracowania sygnalne
compilations in brief
BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
UNEMPLOYMENT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie co 2 lata

published every 2 years

termin wydania: marzec

time of issue: March

@
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
HOUSING CONSTRUCTION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

termin wydania: sierpień

time of issue: August

@
BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
LOCAL GOVERNMENT ENTITIES BUDGETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

termin wydania: październik

time of issue: October

@

5

opracowania sygnalne
compilations in brief
DZIECI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
CHILDREN IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014

wydanie jednorazowe

occasional edition

termin wydania: czerwiec

time of issue: June

@
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
OFFICIAL STATEMENT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
wydanie miesięczne

monthly edition

termin wydania: 20 dzień roboczy

time of issue: 20th working day

@
KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
CULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie co 3-4 lata

published every 3-4 years

termin wydania: lipiec

time of issue: July

@
NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie roczne

annual edition

termin wydania: grudzień

time of issue: December

@
PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2013 R.
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2013
wydanie roczne

annual edition

termin wydania: listopad

time of issue: November

@
ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
AGRICULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
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wydanie roczne

annual edition

termin wydania: lipiec

time of issue: July

@

opracowania sygnalne
compilations in brief
SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 R.
TERTIARY EDUCATION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2014
wydanie jednorazowe

occasional edition

termin wydania: wrzesień

time of issue: September

@
foldery i materiały okolicznościowe
folders and booklets
PANORAMA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2015
PANORAMA OF POWIATS OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2015
wydanie co 3 lata

published every 3 years

cena książki 15,00 zł

price of the book 15,00 zl

wersja polsko-angielska
termin wydania: sierpień

Polish-English version
time of issue: August

@
WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2015
ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN NUMBERS 2015
wydanie roczne

annual edition

wersja polsko-angielska
termin wydania: maj

Polish-English version
time of issue: May

@
OZNACZENIE FORM WYDAWNICZYCH
FORMS OF DISSEMINATION
publikacja wydana w formie książkowej
publication in the form of book

@

publikacja dostępna w internecie (bezpłatnie)
publication available on the website (free of charge)
publikacja wydana w formie płyty CD
publication in the form of CD-ROM

Urząd Statystyczny w Katowicach, jako wydawca, zastrzega sobie
prawo do zmian w „Planie Wydawniczym Urzędu Statystycznego
w Katowicach 2015” w trakcie jego realizacji
Statistical Office in Katowice as an editor reserves the right for changes
in the “Editorial Title-Plan of the Statistical Offie in Katowice 2015”
during its realization
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