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Rocznik Statystyczny 
Województwa Małopolskiego 2020

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego 
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charak-
teryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację spo-
łeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, w  tym 
podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny przed-
stawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.

Cena książki: 25 zł
Termin wydania: grudzień 
Wersja językowa: polsko-angielska

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa małopolskiego 2020

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie wo-
jewództwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrzne-
go w  zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego, jakości ży-
cia mieszkańców, gospodarki, z  uwzględnieniem procesów 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwe-
stycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów 
publicznych, ochrony środowiska. Prezentowane kategorie 
przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wie-
loletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.

Cena książki: 18 zł
Termin wydania: maj  
Wersja językowa: polska

roczniki statystyczne 

analizy statystyczne 
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analizy statystyczne 

Turystyka w województwie 
małopolskim w latach 2018 i 2019 

Analityczny opis stanu i struktury bazy noclegowej turysty-
ki w województwie oraz jej wykorzystania przez turystów 
krajowych i zagranicznych. Charakterystyka przestrzennego 
zróżnicowania potencjału turystycznego województwa przy 
użyciu wybranych wskaźników w relacji do kraju i innych wo-
jewództw. Porównanie podstawowych danych oraz analiza 
wskaźnikowa w ujęciu czasowym. 

Cena książki: 20 zł
Termin wydania: czerwiec 
Wersja językowa: polska

Sytuacja demograficzna województwa 
małopolskiego w 2019 r.

Analiza procesów demograficznych na przestrzeni ostatnich 
lat ze szczególnym uwzględnieniem 2019 r. Wskazanie czyn-
ników wpływających na kształtowanie się struktur ludności 
oraz proces starzenia. Zmiany zachodzące w zjawiskach ruchu 
naturalnego. Ruch wędrówkowy ludności ze wskazaniem kie-
runków migracji zagranicznych na pobyt stały. Przedstawie-
nie zjawisk według typologii Webba i Osanna.

Termin wydania: lipiec 
Wersja językowa: polska

Warunki życia ludności w województwie
małopolskim w latach 2015–2019

Analiza zjawisk i procesów warunkujących poziom życia 
mieszkańców województwa w podziale na dziedziny tema-
tyczne: zasoby ludzkie, aktywność gospodarczą, zamożność, 
dostępność usług społecznych. Dynamika i  kierunki zmian 
warunków życia ludności.

Cena książki: 20 zł
Termin wydania: grudzień
Wersja językowa: polska
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informacje statystyczne 

Biuletyn statystyczny 
województwa małopolskiego

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wy-
nagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemy-
słu, budownictwa i handlu.

Termin wydania: marzec, czerwiec, sierpień, listopad 
Wersja językowa: polsko-angielska

Biuletyn statystyczny 
miasta Krakowa

Wybrane dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację społecz-
no-gospodarczą Krakowa, ze szczególnym uwzględnieniem 
zjawisk takich jak: sytuacja na rynku pracy, warunki życia lud-
ności, działalność gospodarcza oraz bezpieczeństwo publicz-
ne. Ważniejsze dane i  wskaźniki sytuacji gospodarczej w  wy-
branych miastach wojewódzkich. 

Cena książki: 18 zł
Termin wydania: marzec, czerwiec, sierpień, listopad 
Wersja językowa: polsko-angielska

Zmiany strukturalne grup podmiotów 
gospodarki narodowej w rejestrze REGON 
w województwie małopolskim, 2019 r.

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze 
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. 
Charakterystyka podmiotów według form prawnych, sekto-
rów własności, rodzaju przeważającej działalności.

Termin wydania: marzec 
Wersja językowa: polsko-angielska
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informacje statystyczne 

Informator statystyczny – 
miasto Tarnów 2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację 
społeczno-gospodarczą Tarnowa, m.in. z zakresu demografii, 
rynku pracy, aktywności gospodarczej, infrastruktury socjal-
nej, warunków mieszkaniowych, dochodów i wydatków bu-
dżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczące miast na pra-
wach powiatu o zbliżonej do Tarnowa liczbie mieszkańców.

Termin wydania: wrzesień 
Wersja językowa: polsko-angielska

Informator statystyczny – 
miasto Nowy Sącz 2020

Podstawowe dane i wskaźniki charakteryzujące sytuację 
społeczno-gospodarczą Nowego Sącza, m.in. z zakresu 
demografii, rynku pracy, aktywności gospodarczej, infra-
struktury socjalnej, warunków mieszkaniowych, dochodów 
i wydatków budżetu miasta. Ważniejsze wskaźniki dotyczą-
ce miast na prawach powiatu o zbliżonej do Nowego Sącza 
liczbie mieszkańców.

Termin wydania: wrzesień 
Wersja językowa: polsko-angielska

Budżety jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej. Zo-
bowiązania wg tytułów dłużnych, źródła finansowania ujem-
nego wyniku finansowego.

Termin wydania: październik 
Wersja językowa: polska
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Rynek pracy 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Pracujący i zatrudnieni, bezrobotni zarejestrowani, popyt na 
pracę, czas pracy, wynagrodzenia i świadczenia społeczne, 
warunki pracy, wypadki przy pracy. 

Termin wydania: listopad 
Wersja językowa: polska

Województwo małopolskie 
w liczbach 2020

Folder zawiera dane dotyczące sytuacji społeczno-ekono-
micznej województwa małopolskiego, dane o  powiatach 
oraz informacje o województwie małopolskim na tle Polski. 

Termin wydania: wrzesień 
Wersja językowa: polsko-angielska

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa małopolskiego

Termin wydania: miesięcznie

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w województwie małopolskim 
w 2018 r.

Termin wydania: luty

informacje statystyczne

foldery i publikacje okolicznościowe

informacje sygnalne
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informacje sygnalne

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze 
REGON w województwie małopolskim. 
Stan na koniec 2019 r.

Termin wydania: luty

Aktywność ekonomiczna ludności 
w województwie małopolskim

Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Stan i ruch naturalny ludności 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: maj

Turystyka w województwie małopolskim 
w 2019 r.

Termin wydania: maj

Piecza zastępcza i placówki wsparcia dziennego 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: czerwiec

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: czerwiec
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informacje sygnalne

Żłobki i kluby dziecięce w województwie 
małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: czerwiec

Budownictwo mieszkaniowe w województwie 
małopolskim w 2019 r. 

Termin wydania: lipiec

Rolnictwo w województwie 
małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: lipiec

Ochrona zdrowia w województwie 
małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: lipiec

Podmioty działające w obszarze kultury 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: lipiec

Szkolnictwo wyższe w województwie 
małopolskim w roku akademickim 2019/2020

Termin wydania: sierpień

Zasoby mieszkaniowe w województwie 
małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: wrzesień
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informacje sygnalne

Stan i ochrona środowiska 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: październik

Budżety gospodarstw domowych 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: październik

Świadczenia na rzecz rodziny 
w województwie małopolskim w 2019 r.

Termin wydania: październik

Działalność organizacji non-profit
w województwie małopolskim w 2018 r. 

Termin wydania: listopad

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
w województwie małopolskim 
w latach 2017–2019 

Termin wydania: grudzień



ul. Kazimierza Wyki 3
31-223 Kraków

12 41 56 011

12 36 10 192

sekretariatuskrk@stat.gov.pl

12 36 10 155
12 36 10 152 

Urząd Statystyczny w Krakowie

Informacja w sprawie 
sprzedaży publikacji


