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Termin wydania: grudzień 25 zł CD 15 zł

Termin wydania: grudzień 25 zł CD 15 zł

Termin wydania: grudzień 25 zł CD 15 zł

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

Rocznik Statystyczny

Województwa Małopolskiego 2017

Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawie-

rająca kompleksowy zestaw informacji charak-

teryzujących warunki życia społeczeństwa i stan

gospodarki województwa. Tablice przeglądowe

prezentujące województwo w retrospekcji minio-

nych lat i na tle Polski w 2016 r. Szczegółowe dane

statystyczne pogrupowane w 23 działach tema-

tycznych.

Województwo Małopolskie 2017

- Podregiony, Powiaty, Gminy

Obszerny zestaw danych charakteryzujących po-

tencjał społeczno-gospodarczy województwa

według podregionów, powiatów, miast na prawach

powiatu i gmin. Dane umożliwiające analizę

przestrzennego zróżnicowania zjawisk. Publikacja

będąca uzupełnieniem Rocznika Statystycznego

Województwa Małopolskiego 2017.

Rocznik Statystyczny Krakowa 2017

Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego, wyda-

wana co 2 lata, zawierająca bogaty zestaw danych

statystycznych o Krakowie. W tablicach przeglą-

dowych Kraków przedstawiony na tle województwa

i wybranych miast. Podstawowe informacje po-

grupowane w poszczególnych działach tematy-

cznych i w aneksie dotyczącym Krakowskiego

Obszaru Metropolitalnego.

ANALIZY STATYSTYCZNE

Podregion nowosądecki

w latach 2013-2015

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej

podregionu m.in. z zakresu demografii, rynku pracy,

aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej,

warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków

budżetu jednostek samorządu terytorialnego

z danego obszaru. Wybrane wskaźniki w relacji do

województwa i kraju (bądź średniej krajowej

i wojewódzkiej). Procesy społeczno-gospodarcze

oraz zmiany im towarzyszące na terenie podregionu

w trzyletnim horyzoncie czasowym.

Przekroje: gminy, miasta, wieś, sekcje PKD 2007.

Podregion nowotarski

w latach 2013-2015

Charakterystyka sytuacji społeczno-gospodarczej

podregionu m.in. z zakresu demografii, rynku pracy,

aktywności gospodarczej, infrastruktury socjalnej,

warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków

budżetu jednostek samorządu terytorialnego

z danego obszaru. Wybrane wskaźniki w relacji do

województwa i kraju (bądź średniej krajowej

i wojewódzkiej). Procesy społeczno-gospodarcze

oraz zmiany im towarzyszące na terenie podregionu

w trzyletnim horyzoncie czasowym.

Przekroje: gminy, miasta, wieś, sekcje PKD 2007.

Termin wydania: czerwiec
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INFORMACJE I OPRACOWANIA

STATYSTYCZNE

Biuletyn Statystyczny

Województwa Małopolskiego

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację

społeczno-gospodarczą województwa m.in.

z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów

przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa

i handlu.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje

i działy PKD 2007, wybrane wyroby według PKWiU,

grupy COICOP.

Termin wydania: luty, maj, sierpień, listopad

Raport o sytuacji

społeczno-gospodarczej

województwa małopolskiego w 2016 r.

Termin wydania: maj 15 zł

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na

terenie województwa, z uwzględnieniem zjawisk

istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-

-gospodarczego regionu m.in. z zakresu demografii,

rynku pracy, wynagrodzeń, świadczeń społecznych,

cen, wyników finansowych przedsiębiorstw niefinan-

sowych oraz nakładów inwestycyjnych. Prezentacja

danych w podstawowych obszarach gospodarki

narodowej (rolnictwo, przemysł, budownictwo).

Kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym

(okres ostatnich 5 lat), a także w relacji do

przeciętnych wielkości dla kraju.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje

i działy PKD 2007, grupy COICOP.

www

www

www

Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa

Termin wydania:

luty, maj, sierpień, listopad
18 zł

Zmiany strukturalne grup podmiotów

gospodarki narodowej w rejestrze REGON

w województwie małopolskim, 2016 r.

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki

narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów

według form prawnych, sektorów własności, rodzaju

przeważającej działalności i lokalizacji.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,

sekcje i działy PKD 2007.

Termin wydania: marzec

Rolnictwo

w województwie małopolskim w 2016 r.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierz-

chnia upraw, plony, zbiory), produkcja zwierzęca.

Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane

charakteryzujące sytuację w rolnictwie.

Przekroje: województwo, sektory własności, formy

własności.

Termin wydania: lipiec

Wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację

społeczno-gospodarczą Krakowa, ze szczególnym

uwzględnieniem zjawisk takich jak: sytuacja na rynku

pracy, warunki życia ludności, działalność gospo-

darcza oraz bezpieczeństwo publiczne. Ważniejsze

dane i wskaźniki obrazujące sytuację społeczno-

-gospodarczą w wybranych miastach wojewódzkich.

Przekroje: Kraków, wybrane miasta wojewódzkie,

sekcje PKD 2007, sektory własności.
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Turystyka

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: lipiec CD 15 zł

Ludność, ruch naturalny i migracje

w województwie małopolskim w 2016 r.

Budżety jednostek

samorządu terytorialnego

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: listopad CD 15 zł

Termin wydania: lipiec CD 15 zł

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej,

osoby korzystające z obiektów noclegowych - turyści

krajowi i zagraniczni. Wybrane informacje o działal-

ności PTTK i GOPR.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według

podregionów, powiatów, gmin.

Stan i struktura ludności według płci i wieku. Szeroki

zakres informacji na temat ruchu naturalnego

(małżeństwa, rozwody i separacje, urodzenia, zgony

oraz przyrost naturalny). Dane o migracjach stałych

i czasowych. Zróżnicowanie terytorialne zjawisk

w przekroju powiatów i gmin przy zastosowaniu

wskaźników natężenia oraz typologii demo-

graficznych.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu

terytorialnego według rodzajów i działów klasyfikacji

budżetowej, zobowiązania według tytułów dłużnych,

źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego.

Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

www

CD

www

CD

www

CD

Rynek pracy

w województwie małopolskim w 2016 r.

Pracujący i zatrudnieni, bezrobotni zarejestrowani,

popyt na pracę, czas pracy, wynagrodzenia i świad-

czenia społeczne, warunki pracy, wypadki przy pracy.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według

podregionów, powiatów i gmin, sektory własności,

sekcje PKD 2007.

Termin wydania: listopad 15 zł

Gospodarka mieszkaniowa

w województwie małopolskim

w latach 2015 i 2016

Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane

o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia

użytkowa), wyposażenie mieszkań w instalacje.

Warunki mieszkaniowe ludności. Zaległości

w opłatach za mieszkania, działania eksmisyjne.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według

podregionów, powiatów i gmin, formy własności.

Termin wydania: październik CD 15 zł

POZA SERIAMI

Informator statystyczny

– miasto Nowy Sącz 2017

Ważniejsze dane i wskaźniki charakteryzujące

sytuację społeczno-gospodarczą Nowego Sącza ze

szczególnym uwzględnieniem zjawisk takich jak:

demografia, sytuacja na rynku pracy, warunki życia

ludności. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na

prawach powiatu o zbliżonej do Nowego Sącza

liczbie mieszkańców.

Przekroje: Nowy Sącz, wybrane miasta na prawach

powiatu.

Termin wydania: wrzesień
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Informator statystyczny

– miasto Tarnów 2017

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące

sytuację społeczno-gospodarczą Tarnowa, m.in.

z zakresu demografii, rynku pracy, aktywności gospo-

darczej, infrastruktury socjalnej, warunków mie-

szkaniowych, dochodów i wydatków budżetu miasta.

Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na prawach

powiatu o zbliżonej doTarnowa liczbie mieszkańców.

Przekroje: Tarnów, wybrane miasta na prawach

powiatu, gminy powiatu tarnowskiego.

Termin wydania: wrzesień

FOLDERY
I  MATERIAŁY OKOLICZNOŚCIOWE

Województwo małopolskie

w liczbach 2017

Termin wydania: wrzesień

KOMUNIKATY
I OPRACOWANIA SYGNALNE

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej

województwa małopolskiego

Termin wydania: miesięcznie

Działalność gospodarcza podmiotów

z kapitałem zagranicznym w województwie

małopolskim w 2015 r.

Termin wydania: luty

Podmioty gospodarki narodowej

w rejestrze REGON w województwie małopolskim.

Stan na koniec 2016 r.

Termin wydania: luty

www

www
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Aktywność ekonomiczna ludności

w województwie małopolskim

Termin wydania:

marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Turystyka w województwie małopolskim

w 2016 r.

Termin wydania: maj

Stan i ruch naturalny ludności

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: maj

Piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego

oraz zakłady stacjonarne pomocy społecznej

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: czerwiec

Budownictwo mieszkaniowe

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: lipiec

Działalność instytucji kultury w województwie

małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: lipiec

Szkoły wyższe w województwie małopolskim

w roku akademickim 2016/2017

Termin wydania: sierpień

Budżety gospodarstw domowych

w województwie małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: październik

Ochrona zdrowia w województwie

małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: listopad

Stan i ochrona środowiska w województwie

małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: grudzień

Kluby sportowe w województwie

małopolskim w 2016 r.

Termin wydania: lipiec
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www

www

www

www

www

www

www

www


