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wydanie roczne

Podstawowa zbiorcza publikacja

Urzędu Statystycznego zawierająca

bogaty zestaw danych statystycznych

charakteryzujących stan środowiska

naturalnego, sytuację społeczno-

-gospodarczą i demograficzną woje-

wództwa.

ISSN książki 1640-0097

cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska

termin wydania: grudzień

annual edition

The main summary publication of the
Statistical Office including a compre-
hensive set of statistical data describing
the condition of the natural environment,
the socio-economic and demographic
situation of the voivodship.

ISSN  of the book 1640-0097
price 30,00 zl

Polish-English version

time of issue: December

roczniki statystyczne statistical yearbooks

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019

STATISTICAL YEARBOOK OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2019

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE – PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019

ŚLĄSKIE VOIVODSHIP – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS 2019

wydanie roczne

Uzupełnienie wydania rocznika staty-

stycznego województwa, zawierające

tablice przeglądowe prezentujące

ważniejsze dane o województwie,

wybrane dane o podregionach a także

kompleksowy zestaw danych w grupo-

waniach powiatowych i gminnych.

ISSN książki 1733-3318

cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska

termin wydania: grudzień

annual edition

Supplementary publication to the
statistical yearbook of voivodship includ-
ing review tables presenting major data
on the voivodship, selected data on its
subregions, as well as a comprehensive
data set on its powiats and gminas.

ISSN of the book 1733-3318
price 30,00 zl

Polish-English version

time of issue: December

Urząd Statystyczny w Katowicach, jako wydawca, zastrzega sobie prawo

do zmian w„Tytułowym Planie Wydawniczym Urzędu Statystycznego

w Katowicach 2019” 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 2019”

during its realization

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



wydanie roczne

Procesy zachodzące w gospodarce

narodowej na terenie województwa,

z uwzględnieniem zjawisk istotnych

z punktu widzenia rozwoju społeczno-

-gospodarczego regionu, m.in. procesy

demograficzne, tendencje obserwo-

wane na rynku pracy, w obszarze

zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,

w podstawowych obszarach gospo-

darki narodowej (przemysł, budo-

wnictwo, rolnictwo, wybrane usługi),

podmiot y gospodarcze, w ynik i

finansowe przedsiębiorstw niefinan-

sowych, nakłady. Prezentowane

kategorie przedstawione w ujęciu

dynamicznym (okres ostatnich 5 lat),

a także w relacji do przeciętnych

wielkości dla kraju.

ISSN książki 2084-7130

cena 15,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, synteza, tablice, wykresy, mapy

przekroje: województwo, podregiony,

powiaty, sekcje i działy PKD 2007, grupy

COICOP

termin wydania: maj

wydanie jednorazowe

Informacje o rozwoju społeczno-demo-

graficznym województwa śląskiego.

Stan i struktura ludności według płci

i wieku, podstawowe współczynniki

demograficzne. Ruch naturalny i wę-

drówkowy ludności. Prezentowane

kategorie przedstawione w ujęciu

dynamicznym, a także w relacji do prze-

ciętnych wielkości dla kraju.

cena książki zł20,00

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, synteza, tablice, wykresy, mapy

przekroje: województwo, podregiony,

powiaty, gminy

termin wydania: lipiec

annual edition

Processes taking place in the national
e co n o my w i t h i n t h e vo i vo d s h i p,
including phenomena significant from
the viewpoint of the socio-economic
development of the region, i.a. demo-
graphic processes, trends observed on the
labour market, trends related to inflation,
wages and salaries, in the basic areas of
the national economy (industr y,
construction, agriculture, selected
services), business entities, financial
performance of non-financial compan-
ies, inputs. The presented categories are
shown in the dynamic perspective (last
5 years) and in comparison to national
averages.

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

in English version: preface, contents,
synthesis, tables, graphs, maps

by: voivodship, subregions, powiats,
PKD 2007 sections and divisions, COICOP
groups

time of issue: May

occasional edition

Information on socio-demographic
development of Śląskie Voivodship. Size
and structure of population by sex and
age, basic demographic indicators. Vital
s t a t i s t i c s a n d m i g ra t i o n s o f t h e
population. Presented categories are
provided in the dynamic perspective as
well as in relation to the national
averages.

price of the book zl20,00

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

analizy statystyczne statistical analyses

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2018 R.

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2018

REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

DEMOGRAPHIC CHANGES IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN YEARS 2014-2018



wydanie roczne

Analiza poziomu i dynamiki rozwoju

gospodarczego regionów i pod-

regionów oraz zmian w strukturze

gospodarki w ujęciu przestrzennym.

Opis analityczny zawierający charakte-

rystykę terytorialnego zróżnicowania

wybranych kategorii makroekono-

micznych – produktu krajowego brutto,

wartości dodanej brutto oraz docho-

dów do dyspozycji gospodarstw

domowych. W analizie uwzględnione

zostaną również informacje o nakła-

dach brutto na środki trwałe i pracu-

jących w gospodarce narodowej

w u j ę c i u r e g i o n a l n y m . U w a g i

metodyczne.

ISSN książki 1733-8638

cena 20,00 zł

wersja polsko-angielska

przekroje: makroregiony, regiony,

podregiony, sektory instytucjonalne,

rodzaje działalności

termin wydania: grudzień

wydanie kwartalne

Podstawowe wskaźniki charakteryzu-

jące sytuację społeczno-gospodarczą

województwa m.in. z zakresu rynku

pracy i wynagrodzeń, cen, finansów

przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu,

budownictwa i handlu.

wersja polsko-angielska

przekroje: województwo, podregiony,

powiaty, sekcje i działy PKD 2007, wybrane

wyroby wg PKWiU, grupy COICOP

termin wydania: do 60 dni po kwartale

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. A nalyt ical description
containing the characteristics of
t e r r i t o r i a l d i v e r s i t y o f s e l e c t e d
macroeconomic categories – gross
domestic product, gross value added and
disposable income of households.
Information on gross fixed capital
formation and employment in the
national economy in regional breakdown
will also be taken into account in the
analysis. Methodological notes.

ISSN of the book 1733-8638
price 20,00 zl

Polish-English version
by: macroregions, regions, subregions,
institutional sectors, kind of activity

time of issue: December

quarterly edition

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, constru-
ction and trade.

Polish-English version

by: voivodship, subregions, powiats,
sections and divisions of PKD 2007, selec-
ted products by PKWiU, COICOP groups

time of issue: 60 days after the quarter

analizy statystyczne

informacje statystyczne

statistical analyses

statistical information

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO –
RACHUNKI REGIONALNE W LATACH 2015-2017

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019
(IV kwartał 2018 r., I-III kwartał 2019 r.)

GROSS DOMESTIC PRODUCT REGIONAL ACCOUNTS IN THE YEARS 2015-2017–

STATISTICAL BULLETIN OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2019
(IV quarter 2018, I-III quarter 2019)



wydanie jednorazowe

Podstawowe informacje charaktery-

zujące placówki wsparcia dziennego,

instytucjonalną oraz rodzinną pieczę

zastępczą. Wybrane dane na temat

opieki sprawowanej nad dzieckiem do

lat 3 w żłobkach i klubach dziecięcych.

Podstawowe informacje charaktery-

zujące zakłady stacjonarne pomocy

społecznej. Wybrane dane o bene-

ficjentach oraz kwotach świadczeń

pieniężnych i niepieniężnych pomocy

społecznej. Wydatki z budżetów

samorządów terytorialnych na pomoc

społeczną i pozostałe zadania w zakre-

sie polityki społecznej.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, synteza, tablice, wykresy, mapy

przekroje: województwo, wybrane

informacje według podregionów

i powiatów

termin wydania: październik

wydanie co 3-4 lata

Stan zasobów mieszkaniowych, wypo-

sażenie mieszkań w urządzenia

techniczno-sanitarne, wypłacone

dodatki mieszkaniowe, koszty utrzyma-

nia zasobów lokalowychw budynkach

mieszkalnych, zaległości w opłatach

za mieszkanie, działania eksmisyjne,

remonty mieszkań w budynkach

mieszkalnych.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, synteza, tablice, wykresy, mapy

przekroje: województwo, wybrane

informacje według podregionów,

powiatów i gmin oraz form własności

termin wydania: listopad

occasional edition

Basic information describing daily
support centres, institutional and family
foster care. Selected data on child care in
nurseries and child clubs for children up to
3 years of age. Basic information
describing stationary social assistance
facilities. Selected data on beneficiaries
and benefit amounts of monetary and
non-monetary assistance. Expenditures
from the local government budgets on
social welfare and other tasks in the area
of social policy.

in English version: preface, contents,
synthesis, tables, graphs, maps

by: voivodship, selected data by subre-
gions and powiats

time of issue: October

published every 3-4 years

Dwelling stocks, technical-sanitary
installations in dwellings, dwelling
allowances paid out, costs of main-
tenance of dwellings in habitable
buildings, arrears in payments, eviction
proceedings, modernisation works in
habitable buildings.

in English version: preface, contents,
synthesis, tables, graphs, maps

by: -voivodship, selected data by sub
regions and powiats and gminas as well
as ownership forms

time of issue: November

informacje statystyczne statistical information

POMOC SPOŁECZNA I OPIEKA NAD DZIECKIEM I RODZINĄ
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2016-2018

SOCIAL ASSISTANCE, CHILD AND FAMILY SERVICES IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

HOUSING ECONOMY IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2016-2018



wydanie co 3 lata

Folder prezentuje podstawy prawne

działania statystyki publicznej, jej

zadania, organizację, zasoby informa-

cyjne i formy udostępniania danych

oraz nowe produkty statystyczne.

Zadania i organizacja Urzędu Statysty-

cznego w Katowicach na szczeblu

regionalnym.

wersja polsko-angielska

termin wydania: kwiecień

published every 3 years

The brochure presents legal framework of
the official statistics, its tasks, organiza-
tion, information resources and forms of
data dissemination as well as new
statistical products. Tasks and organiza-
tion of the Statistical Office in Katowice at
the regional level.

Polish-English version

time of issue: April

foldery i publikacje
okolicznościowe

folders and occasional
publications

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W KATOWICACH 2019

GUIDEBOOK OF THE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE 2019

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2019

ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN FIGURES 2019

KATOWICE A STATISTICAL PICTURE OF THE CAPITAL–
OF THE VOIVODSHIP IN 2018

KATOWICE – STATYSTYCZNY PORTRET STOLICY
WOJEWÓDZTWA W 2018 R.

wydanie roczne

Folder prezentuje zestaw danych staty-

stycznych charakteryzujących sytuację

społeczno-gospodarczą województwa

w latach 2015-2018. 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

wydanie jednorazowe

Folder prezentuje wybrane dane

i wskaźniki charakteryzujące sytuację

s p o ł e c z n o - g o s p o d a rc z ą m i a s t a

Katowice.

wersja polsko-angielska

przekroje: województwo, Katowice

termin wydania: sierpień

annual edition

The brochure presents a set of statistical
data characterising the socio-economic
situation of the voivodship in 2015-2018.
The basic information on the standard of
living of its inhabitants as well as state of
the economy and the natural environ-
ment.

Polish-English version

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

time of issue: May

occasional edition

The brochure presents selected data and
indices characterizing socio-economic
situation of the city of Katowice.

Polish-English version

by: voivodship, Katowice

time of issue: August



informacje sygnalne news releases

wydanie miesięczne

termin wydania: 20 dzień roboczy

monthly edition

time of issue: 20th working day

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2019

(XII 2018 r., I-XI 2019 r.)

OFFICIAL STATEMENT ON SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2019

(XII 2018, I-XI 2019)

wydanie kwartalne

termin wydania: marzec, czerwiec,

wrzesień, grudzien

quarterly edition

time of issue: March, June, September,
December

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 2019

(IV kwartał 2018 r., I, II,III kwartał 2019 r.)

LABOUR FORCE SURVEY IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2019
( , II, III )IV quarter 2018, I quarter 2019

wydanie roczne

termin wydania: maj

annual edition

time of issue: May

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

TOURISM IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

wydanie roczne

termin wydania: czerwiec

annual edition

time of issue: June

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

AGRICULTURE IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

wydanie roczne

termin wydania: wrzesień

annual edition

time of issue: September

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO
I WARTOŚĆ DODANA BRUTTO W PRZEKROJU REGIONÓW W 2017 R.

GROSS DOMESTIC PRODUCT AND
GROSS VALUE ADDED IN REGIONAL BREAKDOWN IN 2017

wydanie jednorazowe

termin wydania: październik

occasional edition

time of issue: October

SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

SITUATION OF HOUSEHOLDS IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018



informacje sygnalne news releases

wydanie jednorazowe

termin wydania: listopad

wydanie roczne

termin wydania: grudzień

wydanie roczne

termin wydania: grudzień

wydanie roczne

termin wydania: grudzień

occasional edition

time of issue: November

annual edition

time of issue: December

annual edition

time of issue: December

annual edition

time of issue: December

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W REGIONIE ŚLĄSKIM W 2017 R.

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2018 R.

WSTĘPNE SZACUNKI PRODUKTU KRAJOWEGO BRUTTO
W PRZEKROJU REGIONÓW W 2018 R.

TRANSPORT IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

GROSS DOMESTIC PRODUCT IN ŚLĄSKIE REGION IN 2017

INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS IN ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2018

PROVISIONAL ESTIMATES OF GROSS DOMESTIC PRODUCT
IN REGIONAL BREAKDOWN IN 2018

Urząd Statystyczny
w Katowicach

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


