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ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2012

STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2012

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

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

wydanie roczne

Ogólne informacje z różnych
dziedzin życia społeczno-gospo-
darczego województwa.

książka

termin wydania:

ISSN 1640-0097
cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska
grudzień

CD
ISSN 1733-330X
cena 15,00 zł

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2012 – PODREGIONY, POWIATY, GMINY

ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2012 – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS

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

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

CD
ISSN 1733-3326
cena 15,00 zł

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

censusescensusessp i sy powszechnesp i sy powszechne

PSR 2010 – CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

AGRICULTURAL CENSUS 2010 – CHARACTERISTICS
OF AGRICULTURAL HOLDINGS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

occasional edition

Analysis of agricultural holdings
taking into account features of users
of agricultural holdings, structure of
incomes of households with users,
area groups of agricultural land, kind
of conducted activity, magnitude of
agricultural production, livestock,
agricultural tractors and machines,
methods of agricultural production,
agricultural types and economic
magnitude.

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

June

by: forms of ownership, selected
information by subregions and powiats

wydanie jednorazowe

Analiza zbiorowości gospodarstw
rolnych z uwzględnieniem m.in.
cech użytkowników gospodarstw
rolnych, struktury dochodów gospo-
darstw domowych z użytkownikiem,
grup obszarowych użytków rolnych,
rodzaju prowadzonej działalności,
skali upraw, natężenia chowu,
wyposażenia gospodarstw w ciągni-
ki i maszyny rolnicze, zasobów
pracy, metod produkcji rolnej, typów
rolniczych i wielkości ekonomicznej.

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne

czerwiec

książka

termin wydania:

przekroje: formy własności, wybrane
informacje według podregionów
i powiatów

CD
cena 15,00 zł

CD-ROM
price 15,00 zl



censusescensusessp i sy powszechnesp i sy powszechne

NSP 2011 – LUDNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.
STAN I STRUKTURA DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNA

NATIONAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 –
POPULATION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP.

STATE AND DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE

occasional edition

Information on the number and
structure of population by sex, age,
civil and legal status as well as
information on actual civil status, of
which on persons remaining in
partnership relations (informal) and
marriages in separation. Data on
educational level of persons,
sources of maintenance as well as
selected information on disabled
persons, migration of population,
citizenship, national and ethnic as
well as religious affiliation of
inhabitants of the voivodship.

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

December

by: urban areas, rural areas, sub-
regions, selected basic information on
powiats

wydanie jednorazowe

Informacje o liczbie i strukturze
ludności według płci i wieku oraz
stanu cywilnego prawnego. Ponad-
to informacje o stanie cywilnym
faktycznym, w tym o osobach
pozostających w związkach partner-
skich (nieformalnych) oraz o mał-
żeństwach będących w separacji.
Dane o poziomie wykształcenia
osób, źródłach utrzymania oraz
wybrane informacje o osobach
niepełnosprawnych oraz o migra-
cjach ludności, a także dane o oby-
watelstwie oraz przynależności
narodowo-etnicznej i wyznaniowej
mieszkańców województwa.

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne

grudzień

książka

termin wydania:

przekroje: miasta, wieś, podregiony,
wybrane podstawowe informacje dla
powiatów

CD
cena 15,00 zł

CD-ROM
price 15,00 zl
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NSP 2011 – RAPORT Z WYNIKÓW W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NATIONAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 –
REPORT ON RESULTS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

occasional edition

Basic results of the National
Population and Housing Census
2011 in the field of the following
subject areas:

population, state and demo-
graphic as well as social stru-
cture; chosen aspects of econo-
mic characteristics (economic
activity and unemployment,
sources of maintenance); interna-
tional and internal migrations of
population of the voivodship;
households and families;
resources : bu i ld ings and
dwellings.

�

�

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

August

by: urban areas, rural areas, sub-
regions, selected basic information on
powiats

wydanie jednorazowe

Podstawowe wyniki Narodowego

Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań 2011 w następujących

obszarach tematycznych:

ludność, stan i struktura demo-

graficzno-społeczna, wybrane

aspekty charakterystyki ekonomi-

cznej (aktywność zawodowa

i bezrobocie, źródła utrzymania);

migracje zagraniczne i wewnę-

trzne ludności województwa;

gospodarstwa domowe i rodziny,

zasoby budynkowo-mieszkanio-

we.

�

�

książka

termin wydania:

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, uwagi metodyczne

sierpień

przekroje: miasta, wieś, podregiony,

wybrane podstawowe informacje dla

powiatów

CD-ROM
price 15,00 zl

CD
cena 15,00 zł



censusescensusessp i sy powszechnesp i sy powszechne

NSP 2011 – MIESZKANIA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NATIONAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 –
DWELLINGS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

CD
cena 15,00 zł

CD-ROM
price 15,00 zl

occasional edition

Characteristics of dwellings in the
field of dwellings inhabited divided
into dwellings inhabited perma-
nently and temporarily, ownership,
usable floor space, number of
rooms, equipment with sanitary-
-technical installations such as:
water-line system, network gas,
flushable lavatory as well as method
of heating the dwelling.

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

December

by: urban areas, rural areas, sub-
regions, selected basic information on
powiats

wydanie jednorazowe

Charakterystyka mieszkań w zakre-

sie: liczby mieszkań zamieszkanych

w podziale na stale oraz czasowo

zamieszkane, własności, po-

wierzchni użytkowej, liczby pokoi

oraz izb, wyposażenia w instalacje

sanitarno-techniczne takie jak:

wodociąg, gaz z sieci, a także

dostępność łazienki, ustępu spłu-

kiwanego wodą bieżącą oraz

sposobu ogrzewania mieszkania.

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, uwagi metodyczne

grudzień

książka

termin wydania:

przekroje: miasta, wieś, podregiony,

wybrane podstawowe informacje dla

powiatów

NSP 2011 – ZAMIESZKANE BUDYNKI
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NATIONAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 –
INHABITED BUILDINGS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

CD
cena 15,00 zł

CD-ROM
price 15,00 zl

occasional edition

Character ist ics of inhabi ted
buildings in the field of: kind and type
of building (habitable – single-family,
with many dwellings; non-habitable;
collective accomodation facilities),
number of dwellings and their area,
ownership, date of completion of the
building and fitting with installations
such as: water-line network,
sewerage system, central heating
and network gas.

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

November

by: urban areas, rural areas, sub-
regions, selected basic information on
powiats

wydanie jednorazowe

Charakterystyka zamieszkanych

budynków w zakresie: rodzaju i typu

budynków (mieszkalne – jedno-

rodzinne, wielomieszkaniowe;

niemieszkalne; zbiorowego zakwa-

terowania), liczby mieszkań oraz ich

powierzchni, własności, roku

oddania budynku do użytkowania

oraz wyposażenia w urządzenia

takie jak: wodociąg, kanalizacja,

centralne ogrzewanie oraz gaz

z sieci.

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści, uwagi metodyczne

listopad

książka

termin wydania:

przekroje: miasta, wieś, podregiony,

wybrane podstawowe informacje dla

powiatów

3
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NSP 2011 – AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NATIONAL POPULATION AND HOUSING CENSUS 2011 –
ECONOMIC ACTIVITY OF POPULATION

IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

occasional edition

Characteristics of population aged
15 years and more taking into
account the situation on the labour
market in the voivodship: employed
persons, unemployed persons,
economically inactive persons as
well as basic indicators by demo-
graphic and social features of
persons (sex, age groups, edu-
cational level). Additional break-
downs include: for employed
persons – characteristics of the
main and additional workplace, for
unemployed persons – period of
search for work and causes of
unemployment, for economically
inactive – causes of inactivity.

book

time of issue:

price 20,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes

December

by: ,urban areas rural areas, sub-
regions, selected basic information on
powiats

wydanie jednorazowe

Charakterystyka ludności w wieku
15 lat i więcej z punktu widzenia
sytuacji na rynku pracy w wojewódz-
twie: pracujący, bezrobotni i bierni
zawodowo oraz podstawowe
wskaźniki rynku pracy według cech
demograficzno-społecznych osób
(płeć, grupy wieku, poziom wyksz-
tałcenia). Dodatkowe przekroje
uwzględniają: dla pracujących –
charakterystykę głównego i dodat-
kowego miejsca pracy, dla bezrobo-
tnych – długość okresu poszukiwa-
nia pracy i przyczyny bezrobocia;
dla biernych zawodowo – przyczyny
bierności.

cena 20,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne

grudzień

książka

termin wydania:

przekroje: miasta, wieś, podregiony,
wybrane podstawowe informacje dla
powiatów

CD
cena 15,00 zł

CD-ROM
price 15,00 zl

4

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2011 R.

REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

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, tenden-
cies observed on the labour market,
in the field of inflation, wages and
salaries, in basic divisions of the
national economy (industry, con-
struction, agriculture, chosen
services), economic entities, fi-
nancial results of non-financial
enterprises, outlays.

price of the book 15,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes, basic tenden-
cies

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

April

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,
w tym m.in.: procesy demografi-
czne, tendencje obserwowane na
rynku pracy, w obszarze zjawisk
inflacyjnych, wynagrodzeń, w pod-
stawowych działach gospodarki
narodowej (przemysł, budownictwo,
rolnictwo, wybrane usługi), podmio-
ty gospodarcze, wyniki finansowe
przedsiębiorstw niefinansowych,
nakłady.

cena książki 15,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne, podsta-
wowe tendencje

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

kwiecień

przekroje:

termin wydania:
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BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
STATISTICAL BULLETIN OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

wydanie kwartalne

Podstawowe wskaźniki charaktery-

zujące sytuację społeczno-gospo-

darczą województwa m.in. z zakre-

su 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:

5

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI
NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES
OF THE NATIONAL ECONOMY RECORDED IN THE REGON

REGISTER IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

wydanie roczne

Podmioty gospodarki narodowej

wpisane do Krajowego Rejestru

Urzędowego Podmiotów Gospo-

darki Narodowej REGON. Chara-

kterystyka 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
recorded in the National Official
Business Register REGON. Chara-
cteristics 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:

wydanie roczne

Pracujący w gospodarce narodowej,

wynagrodzenia, bezrobotni według

płci, wieku i wykształcenia, stopa

bezrobocia rejestrowanego, warun-

ki pracy, wypadki przy pracy.

cena książki 25,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis

treści

województwo, wybrane

informacje według podregionów,

powiatów i gmin, sektory własności,

sekcje PKD 2007

listopad

przekroje:

termin wydania:

annual edition

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

price of the book 25,00 zl

in English version: preface, contents

voivodship, selected data on sub-
regions, powiats and gminas,
ownership sectors, PKD 2007 sections

November

by:

time of issue:

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

LABOUR MARKET IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011
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wydanie co 3 lata

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

cena książki 25,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne, tablice

województwo, powiaty
wrzesień

przekroje:
termin wydania:

every 3 years edition

Natural, touristic and climatic values
of the voivodship. Structure and
location of facilities, number of beds
and tourists accomodated.

price of the book 25,00 zl

in English version: preface, contents,
methodological notes, tables

voivodship, powiats
September

by:
time of issue:

TOURISM IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

6

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

LOCAL SELF-GOVERNMENT ENTITIES BUDGETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

wydanie roczne

Dochody i wydatki budżetów jedno-
stek samorządu terytorialnego
według rodzajów i działów klasyfi-
kacji budżetowej.

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

województwo, powiaty,
gminy

październik

przekroje:

termin wydania:

annual edition

Revenues and expenditures of
local self-government entities
budgets by kinds and divisions of the
budgetary classification.

in English version: preface, contents

voivodship, powiats, gminas

October

by:

time of issue:

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R.

GROSS DOMESTIC PRODUCT – REGIONAL ACCOUNTS IN 2010

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. Opis
zmian w strukturze gospodarki
województw. Wyjaśnienia metodo-
logiczne.

–

ISSN książki 1733-8638
cena książki 25,00 zł

wersja polsko-angielska
regiony, województwa,

podregiony, sektory instytucjonalne,
rodzaje działalności w układzie PKD 2007

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 house-
holds 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. Charac-
teristics of territorial differentiation of
basic macroeconomic categories
gross domestic product, gross value
added, disposable incomes of
households. Description of trans-
formations in the structure of the
economy of voivodships. Metho-
dological notes.

–

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

Polish-English version
regions, voivodships, subregions,

institutional sectors, kind of activity
according to PKD 2007

October

by:

time of issue:
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wydanie roczne

wersja polsko-angielska
majtermin wydania:

annual edition

Polish-English version
Maytime of issue:

ŚLĄSKIE W LICZBACH 2012

ŚLĄSKIE IN NUMBERS 2012
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BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

UNEMPLOYMENT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

semi-annual edition

time of issue: March, August

wydanie półroczne

termin wydania: marzec, sierpień

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE
ŚLĄSKIM

LABOUR FORCE SURVEY IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

quarterly edition

time of issue: March, June,
September, December

wydanie kwartalne

termin wydania: marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

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

wydanie miesięczne

termin wydania: 20 dzień roboczy

monthly edition

time of issue: 20th working day

KULTURA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

CULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

every 3-4 years edition

time of issue: June

wydanie co 3-4 lata

termin wydania: czerwiec

7

LAND USE AND PRODUCTION OF MAJOR AGRICULTURAL
CROPS IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW I PRODUKCJA GŁÓWNYCH
ZIEMIOPŁODÓW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE

ŚLĄSKIM W 2011 R.

wydanie roczne

termin wydania: maj

annual edition

time of issue: May



GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
IN 2010

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W 2010 R.

wydanie roczne

termin wydania: październik

annual edition

time of issue: October

RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

VITAL STATISTICS AND MIGRATION
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

annual edition

time of issue: July

wydanie roczne

termin wydania: lipiec

op r acowan i a sygna lneop r acowan ia sygna lne comp i l a t i ons i n b r i e fcomp i l a t i ons i n b r i e f

8

INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2011

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2011 R.

wydanie roczne

termin wydania: grudzień

annual edition

time of issue: December
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