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URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE

Roczniki statystyczne

ROCZNIK STATYSTYCZNY  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 16400062
obj. ok. 400 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego 
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakte-
ryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społecz-
no-gospodarczą i demograficzną województwa.
 
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE  
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – grudzień

ISSN 17330041
obj. ok. 360 str., form. 166 x 238 mm
cena oprawa miękka: 25,00 zł

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego woje-
wództwa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące 
ważniejsze dane o województwie, wybrane dane o podre-
gionach a także kompleksowy zestaw danych w grupowa-
niach powiatowych i gminnych.
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Analizy statystyczne

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W 2018 R .
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi meto-
dyczne)
wydanie roczne
termin wyd. – maj

Procesy zachodzące w  gospodarce narodowej na terenie 
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu 
widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. 
procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku 
pracy, w  obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, 
w  podstawowych obszarach gospodarki narodowej (prze-
mysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty 
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinan-
sowych, 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.

UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU 
TURYSTYCZNEGO W LATACH 20142018  
– ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie jednorazowe
termin wyd. – grudzień

obj. ok. 120 str., form. 210 x 270 mm
cena oprawa miękka: 20,00 zł

Charakterystyka warunków przyrodniczo-krajobrazowych 
oraz środowiskowych, aspektów kulturowych, uzdrowisko-
wych oraz turystycznych obiektów noclegowych i ich wyko-
rzystania.
Przekroje: województwa.
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Informacje statystyczne

BIULETYN STATYSTYCZNY  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – marzec, maj, sierpień, listopad

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społecz-
no-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 wg PKWiU, grupy 
COICOP.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ 
POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie miesięczne
termin wyd. – styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, 
lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień

Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej powiatów 
województwa podkarpackiego dotyczące m. in. przedsię-
biorstw, ludności, bezrobocia, budownictwa mieszkanio-
wego, turystyki, bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: województwo, powiaty.
 
BIULETYN STATYSTYCZNY RZESZOWA 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację spo-
łeczno-gospodarczą miasta Rzeszowa, m.in. z zakresu 
przedsiębiorstw, rynku pracy, wynagrodzeń, finansów 
przedsiębiorstw i bezpieczeństwa publicznego.
Przekroje: Rzeszów, województwo, miasta wojewódzkie, 
sekcje i działy PKD 2007.
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Informacje statystyczne

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW  
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON  
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM  
W LATACH 2017 I 2018
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi meto-
dyczne)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – maj

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do krajowego 
rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 
REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, 
sektorów własności, rodzaju przeważającej działalności 
i lokalizacji. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje według 
podregionów, powiatów i gmin.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM  
W 2018 R .
(w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści)
wydanie roczne
termin wyd. – lipiec

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia 
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny 
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytu-
ację w rolnictwie.
Przekroje: województwo.
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INFORMACJA O SYTUACJI  
SPOŁECZNOGOSPODARCZEJ WYBRANYCH MIAST  
– REGIONALNYCH BIEGUNÓW WZROSTU  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO ORAZ  
RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO 2019
(wersja polska i angielska)
wydanie kwartalne
termin wyd. – luty, maj, sierpień, listopad

Wybrane dane o sytuacji społeczno-gospodarczej wybra-
nych miast województwa podkarpackiego oraz Rzeszow-
skiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przekroje: wybrane miasta województwa.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – czerwiec

obj. ok. 16 str., form. 102 x 206 mm

Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji 
społeczno-gospodarczej w województwie podkarpackim 
w 2018 roku. Wybrane zagadnienia zaprezentowano na tle 
kraju.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE NA TLE REGIONÓW 
UNII EUROPEJSKIEJ 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
termin wyd. – kwiecień

obj. ok. 40 str., form. 220 x 220 mm

Folder prezentuje podstawowe dane dotyczące sytuacji 
społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego na 
tle regionów Unii Europejskiej
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Foldery i publikacje okolicznościowe

INFORMATOR URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
W RZESZOWIE 2019/2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
termin wyd. – sierpień

obj. ok. 48 str., form. 220 x 220 mm

Folder ma na celu ułatwić poznanie Urzędu Statystycz-
nego w Rzeszowie oraz statystyki publicznej, korzystanie ze 
zbiorów danych i wydawnictw, zapoznanie się z zakresem 
i  formami usług oferowanych przez Urząd Statystyczny, 
czerpanie wiedzy z bogatych zasobów statystyki publicznej.




