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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 2018
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1640-0062
 obj. ok. 400 str., form. 166x238 mm
 cena: 25,00 zł

 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2018 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1733-0041
 obj. ok. 356 str., form. 166x238 mm
 cena: 25,00 zł
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Analizy statystyczne

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2017 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

 
 

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widze-
nia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy 
demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w ob-
szarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych ob-
szarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnic-
two, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe 
przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kate-
gorie 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.

PRZESTRZENNE ZRÓŻNICOWANIE 
FUNKCJONOWANIA TURYSTYKI NA POGRANICZU 
POLSKO-SŁOWACKO-UKRAIŃSKIM  
W LATACH 2015–2017
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podsumowanie, tablice)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad

 obj. ok. 70 str., form. 210x270 mm
 cena: 20,00 zł

 
 

Walory przyrodniczo-kulturowe, stan turystycznych obiektów 
noclegowych oraz ich wykorzystanie – turyści, udzielone noc-
legi.
Przekroje: regiony polskie, słowackie oraz ukraińskie.
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POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY 
EUROREGIONU KARPACKIEGO W LATACH 2014–2016
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – grudzień

 obj. ok. 200 str., form. 210x270 mm
 cena: 30,00 zł

 
 

Porównanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego re-
gionów wchodzących w skład Euroregionu Karpackiego.
Przekroje: województwa w Polsce i ich odpowiedniki (wła-
ściwe jednostki administracyjne) na Ukrainie, w Rumunii, na 
Słowacji i Węgrzech należące do Euroregionu Karpackiego.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM W LATACH 2013–2017
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – grudzień

 obj. ok. 100 str., form. 210x270 mm
 cena: 20,00 zł

 
 

Regionalne i lokalne zróżnicowanie warunków życia miesz-
kańców województwa podkarpackiego. Dynamika i kierunki 
zmian warunków życia ludności w wybranych dziedzinach te-
matycznych takich jak: zasoby ludzkie, aktywność gospodar-
cza, zamożność mieszkańców, dostępność usług społecznych.
Przekroje: województwa, powiaty.
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WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

 obj. ok. 150 str., form. 210x270 mm
 cena: 25,00 zł

 
 

Czynniki determinujące rozwój przedsiębiorczości w regio-
nie Polski południowo-wschodniej w ujęciu terytorialnym 
(względne nasycenie przedsiębiorstw, zatrudnienie w przed-
siębiorstwach, inwestycje przedsiębiorstw). Wydatki inwesty-
cyjne jako narzędzie rozwoju lokalnego. Analiza zależności 
przyczynowych pomiędzy wydatkami jednostek samorządu 
terytorialnego a rozwojem przedsiębiorczości.
Przekroje: przedmowa, spis treści, synteza, tablice.

Informacje statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

 
 

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.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie miesięczne
termin wydania – 40 lub 41 dzień po miesiącu sprawozdaw-
czym

 
 

Wybrane informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej powia-
tów województwa podkarpackiego m.in. o przedsiębiorczości, 
rynku pracy, budownictwie, wykorzystaniu funduszy unijnych.
Przekroje: Polska, województwo, powiaty.

BIULETYN STATYSTYCZNY RZESZOWA
(w wersji angielskiej: spis treści)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, czerwiec, wrzesień, listopad

 
 

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społecz-
no-gospodarczą miasta Rzeszowa, m.in. z zakresu przedsię-
biorstw, rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw 
i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Rzeszów, województwo, miasta wojewódzkie, sek-
cje i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 
W 2017 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

 
 

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upra-
wy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów 
rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
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EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA BUDYNKÓW 
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (RZĄDOWEJ 
I SAMORZĄDOWEJ) W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM W LATACH 2007–2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – styczeń

 
 

Informacje dotyczące zmian jakie zaszły w okresie programo-
wania 2007–2013 w zakresie energochłonności budynków 
administracji publicznej w wyniku podejmowanych działań 
modernizacyjnych.
Przekroje: województwo.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE W LICZBACH 2018
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – sierpień

 obj. ok. 14 str., form. 102x206 mm
 

 
 


