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Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO 2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1640-0062
 obj. ok. 384 str., form. B5
 cena: 25,00zł

 ISSN 1731-9242
 cena: 15,00 zł

 
 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 2013 – PODREGIONY, 
POWIATY, GMINY
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

 ISSN 1733-0041
 obj. ok. 356 str., form. B5
 cena: 25,00 zł

 ISSN 1733-9510
 cena: 15,00 zł

 
 

Analizy statystyczne

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM W LATACH 2008–2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 5 lat
termin wyd. – listopad

 obj. ok. 100 str., form. B5
 cena: 25,00 zł

 
 

Podstawowe informacje o rozwoju demograficzno-społecznym 
województwa. Stan i struktura ludności wg płci i wieku, podstawo-
we współczynniki demograficzne. Ruch naturalny i wędrówkowy 
ludności.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, 
powiatów, gmin.
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Informacje i opracowania statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – do 60 dni po kwartale

 
 

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wyna-
grodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sektory 
własności.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
wyjaśnienia metodyczne, podstawowe tendencje, tablice prze-
glądowe)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

 ISSN 2084-7076
 obj. ok. 100 str., form. A4
 cena: 15,00 zł

 
 

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy demo-
graficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w obszarze 
zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych obszarach 
gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rolnictwo, wy-
brane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przed-
siębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane kategorie 
przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5-ciu lat), 
a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności.
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ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 
W 2012 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

 ISSN 2080-4059
 obj. ok. 88 str., form. B5
 cena: 20,00 zł

 
 

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 
plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rol-
nych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW 
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM  
W LATACH 2011 i 2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – maj

 
 

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka 
podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin.
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OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE 
PODKARPACKIM W LATACH 2010–2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
wydanie co 3 lata
termin wyd. – listopad

 obj. ok. 300 str., form. B5
 cena: 25,00 zł

 cena: 15,00 zł
 

 
 

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby, 
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, przy-
rody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz 
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony 
środowiska.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów, gmin, sekcje i działy PKD 2007.

Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
MIGRACJE ZAGRANICZNE LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA 
PODKARPACKIEGO
wydanie jednorazowe
termin wyd. – lipiec/sierpień

 obj. ok. 100 str., form. A4
 cena: 20,00 zł

 cena: 15,00 zł
 

 
 

Informacje o przemieszczeniach ludności na pobyt stały i czasowy 
w kraju i za granicę oraz z zagranicy; migracje krótko- i długookre-
sowe, rozmiary migracji, ich intensywność, kierunki przemieszczeń 
ludności oraz struktura demograficzno-społeczna osób migrują-
cych. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami NSP 2002. 
Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz komentarz 
analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe infor-
macje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. 
CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik/listopad

 obj. ok. 150 str., form. A4
 cena: 20,00 zł

 cena: 15,00 zł
 

 
 

Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych – wg 
definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej – wg ich wielkości z wy-
różnieniem gospodarstw rodzinnych i nierodzinnych. Liczba rodzin 
oraz ich struktura wg typu: małżeństwa z dziećmi i bez dzieci, rodziny 
tworzone przez związki partnerskie oraz rodziny niepełne. Rodziny 
jedno- i wielopokoleniowe wg wielkości i typu oraz powiązań mię-
dzygeneracyjnych. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami 
NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne oraz 
komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty, wybrane infor-
macje dla gmin.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 
LUDNOŚĆ I GOSPODARSTWA DOMOWE 
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM. STAN 
I STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA
wydanie jednorazowe
termin wyd. – październik/listopad

 obj. ok. 100 str., form. A4
 cena: 20,00 zł

 cena: 15,00 zł
 

 
 

Informacje o liczbie i strukturze ludności niepełnosprawnej, wg 
źródeł utrzymania z uwzględnieniem cech demograficznych oraz 
poziomu wykształcenia. Biorcy świadczeń społecznych. Lud-
ność i gospodarstwa domowe osób powiązanych z rolnictwem. 
Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania z wyróżnieniem 
gospodarstw domowych: pracowniczych, rolników, emerytów, 
rencistów oraz osób niepełnosprawnych. Zróżnicowanie regio-
nalne ludności i ich gospodarstw domowych. Wybrane informacje 
w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, 
uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty.
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Foldery i materiały okolicznościowe

PODKARPACKIE W LICZBACH 2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – wrzesień

 obj. ok. 24 str., form. A5
 

 
 

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W RZESZOWIE, 2013
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – sierpień

 obj. ok. 40 str., form. A5
 

 
 


