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roczn ik i  s tatystyczne
stat ist ica l  yearbooks

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2017

STATISTICAL YEARBOOK OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2017
wydanie roczne

książka

termin wydania:

Ogólne informacje z różnych dziedzin
życia społeczno-gospodarczego
województwa.

ISSN 1640-0097
cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska
grudzień

annual edition

book

time of issue:

General information on various social
and economic l i fe areas of the
voivodship.

ISSN 1640-0097
price 30,00 zl

Polish-English version
December

CD
ISSN 1733-330X
cena 15,00 zł

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

wydanie roczne

książka

termin wydania:

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

ISSN 1733-3318
cena 30,00 zł

wersja polsko-angielska
grudzień

annual edition

book

time of issue:

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

ISSN 1733-3318
price 30,00 zl

Polish-English version
December

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 2017 – PODREGIONY, POWIATY, GMINY
ŚLĄSKIE VOIVODSHIP 2017 – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS

CD
ISSN 1733-3326
cena 15,00 zł

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

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

w Katowicach 2017” 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 2017”

during its realization

OZNACZENIE FORM WYDAWNICZYCH
FORMS OF DISSEMINATION

publikacja wydana w formie płyty CD
publication in the form of CD-ROM

publikacja dostępna w internecie (bezpłatnie)
publication available on the website (free of charge)

publikacja wydana w formie książkowej
publication in the form of book



in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions
in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions

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

do 60 dni po kwartale

przekroje:

termin wydania:

quarterly edition

by:

time of issue:

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

60 days after the quarter

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
LABOUR FORCE SURVEY IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP

wydanie kwartalne

przekroje:

termin wydania:

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 podsta-
wowe wskaźniki rynku pracy wg cech
demograficzno-społecznych i kwalifi-
kacyjno-zawodowych.

w wersji angielskiej: przedmowa,
spis treści

województwo, miasta, wieś

marzec, czerwiec,
wrzesień, grudzień

quarterly edition

by:

time of issue:

Population aged 15 and more taking into
a c c o u n t t h e s i t u a t i o n o n t h e
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 characte-
ristics as well as qualifications and
professions.

in English version: preface, contents

voivodship, urban areas, rural areas

March, June, September,
December

fo ld e ry  i  mate r ia ł y  ok ol icznośc iow e
fo lders  and  booklets

fo ld e ry  i  mate r ia ł y  ok ol icznośc iow e
fo lders  and  booklets

wydanie roczne

termin wydania:
wersja polsko-angielska

maj

annual edition

time of issue:
Polish-English version

May

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2017

ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN NUMBERS 2017

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE W LICZBACH 2017

ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN NUMBERS 2017

wydanie jednorazowe

termin wydania:
wersja polsko-angielska

kwiecień

cena książki 20,00 zł

occasional edition

time of issue:
Polish-English version

April

price of the book 20,00 zl

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONU POŁUDNIOWEGO POLSKI W 2015 R.

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY
REGIONU POŁUDNIOWEGO POLSKI W 2015 R.

SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL
OF THE SOUTH REGION IN 2015
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL
OF THE SOUTH REGION IN 2015



in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions
in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions

STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY
IN THE REGON REGISTER IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ
W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 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,

g m i n a s , s e c t i o n s a n d d i v i s i o n s

of PKD 2007
March

by:

time of issue:

annual edition

by:

time of issue:

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 categories shown as

indicators ( period of the last five years)

and in relation to average national

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,

COICOP groups

May

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 p o d s t a w o w y c h o b s z a r a c h

gospodarki narodowej (przemysł,

budownictwo, rolnictwo, wybrane

usługi), podmioty gospodarcze, wyniki

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 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

maj

przekroje:

termin wydania:

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W 2016 R.

REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION
OF THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016



WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2014-2016

FINANCIAL RESULTS OF NON-FINANCIAL ENTITIES
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN YEARS 2014-2016

wydanie co 3-4 lata

przekroje:

ermin wydania:

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

województwo, rodzaje
działalności wg PKD 2007, sektory
własności
t sierpień

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.

published every 3-4 years

by:

time of issue:

in English version: preface, contents

voivodship, kinds of activities by PKD
2007, ownership sectors

August

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.

in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions
in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

POPULATION, VITAL STATISTICS AND MIGRATIONS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

wydanie roczne

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

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści, uwagi metodyczne, 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,
methodological notes, tables

voivodship, subregions, powiats,
gminas

July

by:

time of issue:

wydanie roczne

Podstawowe kategorie rachunków
narodowych w przekroju terytorial-
nym. Wybrane elementy rachunku
produkcj i 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, pracujących
i nakładach brutto na środki trwałe.
Charakterystyka terytorialnego zróżni-
cowania podstawowych kategorii
makroekonomicznych – produktu
krajowego brutto, wartości dodanej
brutto, dochodów do dyspozycji
gospodarstw domowych, analiza zmian
w strukturze gospodarki województw.
Uwagi metodyczne.

ISSN książki 1733-8638
cena książki 20,00 zł

wersja polsko-angielska

regiony, województwa,
podregiony, sektory instytucjonalne,
rodzaje działalności

wrzesień

przekroje:

termin wydania:

annual edition

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

Polish-English version

regions, voivodships, subregions,
institutional sectors, kinds of activities

September

by:

time of issue:

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO – RACHUNKI REGIONALNE W 2015 R.

GROSS DOMESTIC PRODUCT – REGIONAL ACCOUNTS IN 2015



opracowania  sygnalne
compi lat ions  in  br ief

opracowania  sygnalne
compi lat ions  in  br ief

wydanie miesięczne
termin wydania: 20 dzień roboczy

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

in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions
in formac je  i  opracowania  s tatystyczne
stat ist ica l  informat ion  and  e laborat ions

EDUCATION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
IN 2013/2014 AND 2016/2017 SCHOOL YEARS

EDUKACJA I WYCHOWANIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W LATACH SZKOLNYCH 2013/2014 - 2016/2017

wydanie co 3-4 lata

Edukacja wg szczebli kształcenia - dane
o szkołach, uczniach, studentach,
absolwentach, oddziałach, klasach,
nauczycielach oraz wychowaniu
przedszkolnym, wybranych formach
opieki nad dziećmi i młodzieżą.

cena książki 25,00 zł

w wersji angielskiej: przedmowa, spis
treści

województwo, powiaty,
gminy

październik

przekroje:

termin wydania:

published every 3-4 years

by:

time of issue:

price of the book 25,00 zł

in English version: preface, contents

voivodship, powiats, gminas

October

Education by level - data concerning
schools, pupils, students, graduates,
sections, classes, teachers as well as pre -
primary education, chosen forms of child
and youth care.

every 3 years edition

by:

time of issue:

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

price of the book 25,00 zl

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

voivodship, selected data on
subregions, powiats, gminas, sections
and divisions of PKD 2007

November

wydanie co 3 lata

Wykorzystanie i ochrona zasobów
powierzchni ziemi i gleby, odpady,
gospodarka wodna i ochrona wód,
o c h r o n a p o w i e t r z a , p r z y r o d y
i krajobrazu. Działalność służb ochrony
środowiska oraz sanitarno-epidemio-
logicznych. Ekonomiczne aspekty
ochrony środowiska.

cena książki 25,00 zł

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

województwo, wybrane
i n f o r m a c j e w g p o d r e g i o n ó w ,
powiatów, gmin, sekcji i działów PKD
2007

listopad

przekroje:

termin wydania:

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM
W LATACH  2014-2016

ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP
IN YEARS 2014-2016

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

UNEMPLOYMENT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016
wydanie co 2 lata
termin wydania: kwiecień

published every 2 years

time of issue: April



opracowania  sygnalne
compi lat ions  in  br ief

opracowania  sygnalne
compi lat ions  in  br ief

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.
TOURISM IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

wydanie roczne
termin wydania: maj

annual edition

time of issue: May

HOUSING CONSTRUCTION IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

wydanie roczne
termin wydania: lipiec

annual edition

time of issue: July

KULTURA FIZYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

PHYSICAL CULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016
wydanie co 3-4 lata
termin wydania: lipiec

published every 3-4 years

time of issue: July

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

AGRICULTURE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016
wydanie roczne
termin wydania: czerwiec

annual edition

time of issue: June

wydanie roczne
termin wydania: październik

annual edition

time of issue: October

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

BUDGETS OF LOCAL GOVERNMENT UNITS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

SYTUACJA OSÓB STARSZYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

THE SITUATION OF ELDERLY PEOPLE IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

wydanie jednorazowe
termin wydania: listopad

occasional edition

time of issue: November

NAKŁADY INWESTYCYJNE I ŚRODKI TRWAŁE
W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2016 R.

INVESTMENT OUTLAYS AND FIXED ASSETS
IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2016

wydanie roczne
termin wydania: grudzień

annual edition

time of issue: December

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

GROSS DOMESTIC PRODUCT IN THE ŚLĄSKIE VOIVODSHIP IN 2015
wydanie roczne
termin wydania: grudzień

annual edition

time of issue: December



CZĘSTOCHOWA
Al. Niepodległości 20/22
42-216 CZĘSTOCHOWA
tel. 34 366 00 14
fax 34 366 01 14
czestochowa@stat.gov.pl

SOSNOWIEC
ul. Rzeźnicza 12
41-200 SOSNOWIEC
tel. 32 297 20 02
fax 32 291 10 52
sosnowiec@stat.gov.pl

BYTOM
ul.Stanis Moniuszki 26 A
41-902 BYTOM
tel. 32 282 06 18
fax 32 282 44 69
bytom@stat.gov.pl

ława

RYBNIK
ul. Boles awa Chrobrego 6
44-200 RYBNIK
tel. 32 422 19 21
fax 32 422 36 62
rybnik@stat.gov.pl

ł

BIELSKO-BIAŁA
ul. Piastowska 44
43-300 BIELSKO-BIAŁA
tel. 33 822 18 35 do 37
fax 33 812 59 39
bielsko-biala@stat.gov.pl

KATOWICE

SOSNOWIEC

BYTOM

RYBNIK

BIELSKO-BIAŁA

CZĘSTOCHOWA

http://katowice.stat.gov.pl

URZĄD STATYSTYCZNY
w Katowicach

ć

tel. 32 77 91 200
fax 32 77 91 300, 32 25 85 155

tel. 32 77 91 233, 32 77 91 234

ul. Owocowa 3
40-158 Katowice

SekretariatUsKce@stat.gov.pl

InformatoriumKCE@stat.gov.pl

Oddziały Urzędu w terenie


