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OZNACZENIE FORM WYDAWNICZYCH
FORMS OF DISSEMINATION

publikacja dostępna w internecie
publication available on the website

publikacja wydana w formie książkowej
publication in the form of book

ISSN książki 2084-7130
cena 18,00 zł

Procesy zachodzące w gospodarce
narodowej na terenie województwa oraz
prezentacja ich zróżnicowania we-
wnętrznego w zakresie zjawisk istotnych
z punktu widzenia rozwoju społeczno-
-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego
(w tym procesów demograficznych i za-
sobów pracy), jakości życia mieszkańców,
gospodarki, z uwzględnieniem procesów
związanych z rozwojem przedsiębiorczo-
ści, realizacją inwestycji, produkcji i usług,
infrastruktury gospodarki, finansów
publicznych, ochrony środowiska. Pre-
zentowane 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 woje-
wództw, zawiera prezentację zjawisk
również w formie graficznej – za pomocą
map i wykresów.

termin wydania: maj

wydanie roczne

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

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

time of issue: May

annual edition

in English version: preface, contents,
executive summary, general notes,
tables, charts, maps

by: subregions, powiats,
gminas, sections and divisions of
PKD 2007

voivodship,

ISSN of the book 2084-7130
price 18.00 PLN

Processes taking place in the national
economy in the voivodship and the
presentation of their internal differ-
entiation in the field of phenomena
significant from the viewpoint of socio-
-economic development, i.e. human
capital (including demographic pro-
cesses and labour resources), life quality
of inhabitants, the economy, including
processes related to development of
entrepreneurship, implementation of
investments, production and services,
infrastructure of the economy, public
finances, environmental protection. The
categories are presented in dynamic
terms (in a multi-year retrospective), as
well as in relation to the average values
for the country. Statistical analysis,
consistent in thematic terms for all
voivodships, includes the presentation of
phenomena also in graphic form – using
maps and charts.

ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2020



wydanie roczne

ISSN książki 1733-8638
cena 20,00 zł

wersja polsko-angielska

przekroje: makroregiony, regiony,
podregiony, sektory instytucjonalne,
rodzaje działalności

termin wydania: grudzień

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju
gospodarczego regionów i podregionów
oraz zmian w strukturze gospodarki
w ujęciu przestrzennym. Opis analityczny
zawierający charakterystykę terytorial-
nego zróżnicowania wybranych kategorii
makroekonomicznych – produktu krajo-
wego brutto, wartości dodanej brutto
oraz dochodów do dyspozycji gospo-
darstw domowych. Uwagi metodyczne.

Wykorzystanie i ochrona zasobów
powierzchni ziemi i gleby, odpady,
gospodarka wodna i ochrona wód,
ochrona powietrza, przyrody i kraj-
obrazu. Działalność służb ochrony
środowiska oraz sanitarno-epidemiolo-
gicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony
środowiska.

cena książki zł25,00

termin wydania: październik

przekroje: województwo, wybrane
informacje według podregionów,
powiatów, gmin, sekcji i działów
PKD 2007

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

wydanie co 3 lata

by: macroregions, regions, subregions,
institutional sectors, kind of activity

annual edition

Analysis of the level and dynamics of
economic development of regions and
subregions as well as changes in the
structure of the economy in spatial
approach. Analytical description con-
taining the characteristics of territorial
diversity of selected macro-economic
categories – gross domestic product,
gross value added and disposable
income of households. Methodological
notes.

ISSN of the book 1733-8638
price 20.00 PLN

Decembertime of issue:

Polish-English version

by: ted data on sub-
regions, powiats, gminas, sections and
divisions of PKD 2007

voivodship, selec

published every 3 years

price of the book 25.00 PLN

time of issue: October

Use and protection of earth resources
and soil, wastes, water economy and
water protection, protection of air, nature
and landscape. Activities of envir
onmental protection services and
sanitary-epidemiological services.
Economic aspects of environmental
protection.

-

in English version: preface, contents,
executive summary, general notes,
tables, charts, maps

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO –
RACHUNKI REGIONALNE W LATACH 2016-2018

OCHRONA ŚRODOWISKA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2017-2019

GROSS DOMESTIC PRODUCT REGIONAL ACCOUNTS IN THE YEARS 201 -201– 6 8

ENVIRONMENTAL PROTECTION THE 7 9IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN YEARS 201 -201

ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES



termin wydania: czerwiec

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, synteza, uwagi ogólne, tablice,
wykresy, mapy
przekroje: województwo, rodzaje działal-
ności według PKD 2007, sektory własności

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

wydanie co 3-4 lata

wersja polsko-angielska

termin wydania: do 60 dni po kwartale

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

wydanie kwartalne

przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, sekcje i działy PKD 2007,
wybrane wyroby wg PKWiU, grupy
COICOP

published every 3-4 years

in English version: preface, contents,
executive summary, general notes,
tables, charts, maps
by: voivodship, kinds of activities by PKD
2007, ownership sectors

Junetime of issue:

Information on the amount of revenues
and costs, financial results characterising
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.

by: -voivodship, subregions, powiats, sec
tions and divisions of PKD 2007, selected
products by PKWiU, COICOP groups

quarterly edition

Polish-English version

Basic indicators characterising socio-
-economic situation of the voivodship,
i.a., in the field of labour market and
wages and salaries, prices, finances of
enterprises, agriculture, industry, con
struction and trade.

-

time of issue: 60 days after the quarter

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2017-2019

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020
(IV kwartał 2019 r., I,II,III kwartał 2020 r.)

FINANCIAL RESULTS OF NON-FINANCIAL ENTITIES
IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2017-2019

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

wydanie roczne

przekroje: województwo, podregiony,
powiaty, gminy
termin wydania: lipiec

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

by: , ,voivodship, subregions powiats
gminas

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

time of issue: July

annual edition

in English version: preface, contents,
executive summary, general notes,
tables, charts, maps

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.
POPULATION, VITAL STATISTICS AND MIGRATIONS IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019

STATISTICAL BULLETIN OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2020
9 ,II, 20(IV quarter 201 , I III quarter 20 )

INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION



wydanie co 2 lata

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

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

przekroje: województwo, wybrane
informacje według podregionów,
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007

termin wydania: listopad

in English version: preface, contents,
executive summary, general notes,
tables, charts, maps

time of issue: November

Employment in the national economy,
wages and salaries, unemployed persons
by sex, age and educational level,
registered unemployment rate, work
conditions, accidents at work.

by: voivodship, selected data by sub-
regions, powiats and gminas, PKD 2007
sections

published every 2 years

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2018-2019
LABOUR MARKET IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2018-2019

Podstawowa zbiorcza publik acja
Urzędu Statystycznego zawierająca
bogaty zestaw danych statystycznych
charakteryzujących stan środowiska
naturalnego, sytuację społeczno-
-gospodarczą i demograficzną wojewódz-
twa, w tym podregionów, powiatów
i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod
względem tematycznym i graficznym
dla wszystkich województw, przedstawia
zjawiska za pomocą tablic, map i wy-
kresów.

ISSN książki 1640-0097
cena 30,00 zł

wydanie roczne

wersja polsko-angielska

termin wydania: grudzień

annual edition

The main summary publication of the
Statistical Office containing a rich set
of statistical data characterising the state
of the natural environment, the socio-
-economic and demographic situation
of the voivodship, including subregions,
powiats and gminas. Statistical material,
consistent in terms of themes and
graphics for all voivodships, presents
phenomena using tables, maps and
charts.

ISSN of the book 1640-0097
price 30.00 PLN

Polish-English version

time of issue: December

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020
STATISTICAL YEARBOOK OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2020

INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION

ROCZNIKI STATYSTYCZNE
STATISTICAL YEARBOOKS



FOLDERY I PUBLIKACJE OKOLICZNOŚCIOWE
FOLDERS AND OCCASIONAL PUBLICATIONS

wydanie co 3-4 lata

Folder prezentuje potencjał oraz zróżni-
cowanie powiatów i miast na prawach
powiatu województwa śląskiego.

wersja polsko-angielska

termin wydania: sierpień

przekroje: województwo, powiaty by: voivodship, powiats

Polish-English version

time of issue: August

published every 3-4 years

The brochure presents the potential and
diversity of powiats and cities with
powiat status in ŚląskieVoivodship.

PANORAMA POWIATÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019
PANORAMA OF POWIATS OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2019

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2020
ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN FIGURES 2020

wydanie roczne

Folder prezentuje zestaw danych staty-
stycznych charakteryzujących sytuację
społeczno-gospodarczą województwa
w latach 2016-2019. Podstawowe infor-
macje o poziomie życia mieszkańców
oraz stanie gospodarki i środowiska
naturalnego.

wersja polsko-angielska

przekroje: województwo na tle kraju
i innych województw, wybrane infor-
macje według podregionów

termin wydania: maj time of issue: May

by: voivodship against the background
of the country and other voivodships,
selected information by subregions

annual edition

The brochure presents a set of statistical
data characterising the socio-economic
situation of the voivodship in 201 -201 .
The basic information on the standard

6 9

-
of living of its inhabitants as well as state
of the economy and the natural environ
ment.

Polish-English version

STATISTICAL PICTURE
OF THE GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKA METROPOLIS 2017-2019

STATYSTYCZNY OBRAZ
GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII 2017-2019

wydanie co 2-3 lata

Folder prezentuje wybrane dane
i wskaźniki charakteryzujące sytuację
społeczno-gospodarczą Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii.

cena książki 15,00 zł

wersja polsko-angielska

przekroje: województwo, GZM

termin wydania: październik

Polish-English version

by: voivodship, GZM

published every 2-3 years

The brochure presents selected data
and characterising socio-
-economic situation of the Górnośląsko-
-Zagłębiowska Metropolis.

indicies

price of book 15.00 PLN

time of issue: October



INFORMACJE SYGNALNE
NEWS RELEASES

wydanie miesięczne

termin wydania: 20. dzień roboczy time of issue: 20th working day

monthly edition

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

(XII 2019 r., I-XI 2020 r.)
OFFICIAL STATEMENT ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION

20
(XII 2019, I-XI 2020)

OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 20

wydanie kwartalne

termin wydania: marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

time of issue: March, June, September,
December

quarterly edition

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 2020
(IV kwartał 2019 r., I, II,III kwartał 2020 r.)

LABOUR FORCE SURVEY IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2020
( 9 , II, III 20)IV quarter 201 , I quarter 20

wydanie jednorazowe

termin wydania: marzec

occasional edition

time of issue: March

CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.
FOREIGNERS ON THE LABOUR MARKET IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019

wydanie roczne

termin wydania: maj

annual edition

time of issue: May

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.
TOURISM IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019

wydanie roczne

termin wydania: czerwiec

annual edition

time of issue: June

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.
AGRICULTURE IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019

termin wydania: lipiec

wydanie roczne

time of issue: July

annual edition

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.
HOUSING CONSTRUCTION IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019



Urząd Statystyczny
w Katowicach

tel. 32 779 12 00
SekretariatUsKce@stat.gov.pl

ul. Owocowa 3,  40-158 Katowice

katowice.stat.gov.pl

@Katowice_STAT

Urząd Statystyczny w Katowicach, jako wydawca, zastrzega sobie prawo
do zmian w„Tytułowym Planie Wydawniczym Urzędu Statystycznego

w Katowicach 2020” w trakcie jego realizacji

Statistical Office in Katowice as an editor reserves the right for changes
in the “Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Katowice 2020”

during its realization

INFORMACJE SYGNALNE
NEWS RELEASES

termin wydania: grudzień

wydanie roczne annual edition

time of issue: December

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W REGIONIE ŚLĄSKIM W 2018 R.
GROSS DOMESTIC PRODUCT IN ŚLĄSKIE REGION IN 2018

wydanie roczne

termin wydania: grudzień

annual edition

time of issue: December

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2019 R.

INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2019


