
Roczniki statystyczne

W opracowaniu znajdą się dane najistotniejsze dla scharakteryzowania 
poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w ujęciu niższych 
szczebli terytorialnych tj. powiatów i gmin.
Wersja polsko-angielska.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień.

Informacje i opracowania statystyczne

Publikacja  zawierać  będzie informacje pozwalające  na przeprowadzenie 
wszechstronnej analizy i oceny procesów demograficznych, zjawisk  
społeczno-gospodarczych  oraz  rejestracji zmian w środowisku przyrodniczym  
województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą 
województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, 
rolnictwa,  przemysłu,  budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60  dni po kwartale.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów
 i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty i gminy.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
 Cena: CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: październik.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
2013

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2013 
-PODREGIONY, POWIATY, GMINY

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: listopad.

Efekty rzeczowe budownictwa: budynki mieszkalne, mieszkania oddane do 
użytku i wydane pozwolenia na budowę, budownictwo niemieszkaniowe. 
Przedsiębiorstwa budowlane  i sprzedaż produkcji budowlano-montażowej.
Przekroje: województwo, powiaty.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny  i migracje.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, powiatów 
i gmin, miasta, wieś.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: lipiec.

W opracowaniu znajdą się dane najistotniejsze dla scharakteryzowania 
poszczególnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego w ujęciu niższych 
szczebli terytorialnych tj. powiatów i gmin.
Wersja polsko-angielska.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień.

Publikacja  zawierać  będzie informacje pozwalające  na przeprowadzenie 
wszechstronnej analizy i oceny procesów demograficznych, zjawisk  
społeczno-gospodarczych  oraz  rejestracji zmian w środowisku przyrodniczym  
województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą 
województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, 
rolnictwa,  przemysłu,  budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60  dni po kwartale.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego wg rodzajów
 i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty i gminy.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
 Cena: CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: październik.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
2013

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2013 
-PODREGIONY, POWIATY, GMINY

BUDOWNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: listopad.

Efekty rzeczowe budownictwa: budynki mieszkalne, mieszkania oddane do 
użytku i wydane pozwolenia na budowę, budownictwo niemieszkaniowe. 
Przedsiębiorstwa budowlane  i sprzedaż produkcji budowlano-montażowej.
Przekroje: województwo, powiaty.

LUDNOŚĆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny  i migracje.
Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, powiatów 
i gmin, miasta, wieś.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: lipiec.

W 2013 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

- 2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
- 13 pozycji z serii „Informacje i opracowania statystyczne”,
- 3 pozycje z serii „Narodowy Spis Powszechny”,
- 1 pozycję z serii „Porównania międzynarodowe”,
- 1 pozycję z serii „Foldery i materiały okolicznościowe”,
- ok. 20 opracowań sygnalnych,
- krótkie monotematyczne informacje obrazujące sytuację 

w określonych dziedzinach.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej 
Urzędu.  

Wydawnictwa można nabyć:

Informatorium, pok. nr 2
ul. St. Leszczyńskiego 48     

tel. 81 533 27 14, 81 533 20 51 w. 128

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI 
NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM, 2012 R.

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów 
gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, 
sektorów własności, rodzajów przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
W  wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: marzec.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 R.

Procesy zachodzące na terenie województwa: zjawiska demograficzne, 
tendencje na rynku pracy, podmioty gospodarcze, wyniki finansowe 
przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady inwestycyjne. Prezentowane kategorie 
przedstawione zostaną 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.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, podstawowe 
tendencje, tablice przeglądowe.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł
Termin wydania: maj.

SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 
W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Dane o szkołach wyższych, studentach i absolwentach według typów szkół, grup 
kierunków studiów, wieku i płci, nauczycielach akademickich, studiach 
doktoranckich i podyplomowych, nadanych tytułach i stopniach naukowych.

Przekroje: województwo, miasta, typy szkół, grupy kierunków studiów oraz 
formy kształcenia.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: maj.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2012 R.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upraw, plony, zbiory), 
produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane 
charakteryzujące sytuację w rolnictwie.

Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: czerwiec.

STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2012

Charakterystyka województwa lubelskiego w postaci analizy przestrzennej 
szerokiego zakresu zjawisk: demografii, rynku pracy, przemysłu i budownictwa, 
rolnictwa, gospodarki leśnej i wodnej, infrastruktury i gospodarki komunalnej, 
transportu i komunikacji, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji 
i wychowania, a także kultury, turystyki oraz sportu.
Przekroje:  województwo, powiaty, gminy.
Wersja polsko-angielska.
Cena: książka - 35 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień.

ATLAS 

OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2008-2012 

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby, gospodarka wodna 
i ochrona wód, ochrona powietrza, przyrody i krajobrazu. Działalność służb 
ochrony środowiska oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty 
ochrony środowiska. Zasoby leśne, zadrzewienia oraz gospodarcze 
wykorzystanie lasu.

Przekroje: województwo, wybrane dane wg podregionów, powiatów i gmin, 
sekcje i działy PKD 2007.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł,  CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: grudzień

KOSZTY UTRZYMANIA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2003-2012 

Charakterystyka zasobów mieszkaniowych, dla których ustalane są koszty.  
Zróżnicowanie kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych (eksploata-
cyjnych i świadczonych usług).

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, formy własności.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: listopad

RYNEK PRACY W  WOJEWÓDZTWIE  LUBELSKIM   
W 2012 R.

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku 
i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego,  warunki pracy,  wypadki przy 
pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów i powiatów,
 sektory własności, sekcje PKD 2007.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: listopad.

http://www.stat.gov.pl/lublin



URZĄD STATYSTYCZNY w LUBLINIE

20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48
e-mail: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 

http://www.stat.gov.pl/lublin

http://www.stat.gov.pl/lublin

Narodowy Spis Powszechny
Opracowania sygnalne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu. 
Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim 
(według stanu  grudniu 2012 r. i czerwcu 2013 r.)
Termin wydania: styczeń, wrzesień. 
Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim 
(2012 r., I  półrocze 2013 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.
Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON
w województwie lubelskim (2012 r., I półrocze 2013 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.
Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim 
( IV kw. 2012 r., I, II, III kw. 2013 r.)
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.
Popyt na pracę w  województwie lubelskim  (2012 r., I  półrocze 2013 r.)
Termin wydania: czerwiec, wrzesień.
Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie 
lubelskim w 2012 r. 
Termin wydania: kwiecień.
Stan i ruch naturalny ludności w  województwie lubelskim
(2012 r., I  półrocze 2013 r.)
Termin wydania: maj, październik.
Turystyka  w  województwie lubelskim w 2012 r.
Termin wydania: maj.
Budownictwo mieszkaniowe w  województwie lubelskim w 2012 r.
Termin wydania: czerwiec.
Instytucje kultury  w województwie lubelskim w 2012 r.
Termin wydania: czerwiec.
Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie lubelskim 
w 2012 r. 
Termin wydania: czerwiec.

Termin wydania: lipiec.

Termin wydania: lipiec.

Termin wydania: lipiec.

Termin wydania: sierpień.

Termin wydania: wrzesień.
Rynek wewnętrzny  w  województwie lubelskim w 2012 r.
Termin wydania: październik.
Edukacja  w  roku szkolnym 2012/2013  w  województwie lubelskim
Termin wydania: październik.
Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w województwie 
lubelskim w 2012 r.
Termin wydania: październik.
Produkt krajowy brutto w  województwie lubelskim w 2011 r.
Termin wydania: listopad.
Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych 
i ogrodniczych w województwie lubelskim w 2013 r.
Termin wydania: grudzień.

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych 
i ogrodniczych w województwie lubelskim w 2013 r.

Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2012 r.

Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim 
w 2012 r.

Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim 
w 2012 r.

Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych 
i ogrodniczych w  województwie lubelskim w 2013 r.

Foldery i materiały okolicznościowe

PLAN WYDAWNICZY URZĘDU STATYSTYCZNEGO 
W LUBLINIE 2013

Wersja polsko-angielska.
Folder, Internet.
Termin wydania: styczeń.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
MIGRACJE ZAGRANICZNE I WEWNĘTRZNE LUDNOŚCI 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Przemieszczenia ludności na pobyt stały i czasowy w kraju i za granicę oraz z 
zagranicy; migracje krótko- i długookresowe, rozmiary migracji, ich 
intensywność, kierunki przemieszczeń oraz struktura demograficzno-
społeczna osób migrujących.
Przekroje:  miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe informacje 
dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne.

Termin wydania: wrzesień/październik.
Cena: książka - 20 zł, CD-ROM - 15 zł.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM
CHARAKTERYSTYKA DEMOGRAFICZNA

Przekroje:  miasta, wieś, podregiony, powiaty, wybrane informacje dla gmin.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne.
Cena: książka - 20 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: październik/listopad.

Stan i struktura gospodarstw domowych według ich wielkości z wyróżnieniem 
gospodarstw rodzinnych  i nierodzinnych. Liczba rodzin oraz ich struktura 
według typu: małżeństwa z dziećmi i bez dzieci, rodziny tworzone przez związki 
partnerskie oraz rodziny niepełne. Rodziny jedno- i wielopokoleniowe według 
wielkości i typu oraz powiązań międzygeneracyjnych. 

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011 
LUDNOŚĆ I GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE 
LUBELSKIM
STAN I STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Przekroje:  miasta, wieś, podregiony, powiaty.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne.
Cena: książka - 20 zł, CD-ROM - 15 zł.
Termin wydania: październik/listopad.

Liczba i struktura ludności niepełnosprawnej, wg źródeł utrzymania z uwzglę-
dnieniem cech demograficznych oraz poziomu wykształcenia. Biorcy 
świadczeń społecznych. Ludność i gospodarstwa domowe osób powiązanych 
z rolnictwem. Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania z wyróżnieniem 
gospodarstw domowych: pracowniczych, rolników, emerytów, rencistów oraz 
osób niepełnosprawnych. 

LUBLIN W LICZBACH 2012

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą 
Lublina wzbogacone o ważniejsze wskaźniki w wybranych miastach.
Przekroje:  Lublin, wybrane miasta (siedziby wojewody/marszałka), sekcje 
i działy PKD 2007.
W wersji angielskiej: przedmowa i spis treści.

Termin wydania: grudzień.
Cena: książka - 30 zł, CD-ROM - 15 zł.

20132013

PLAN 
WYDAWNICZY

PLAN 
WYDAWNICZY

Porównania międzynarodowe

MIASTA - STOLICE REGIONÓW W EUROREGIONIE BUG 
W 2012 R.

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą 
miast będących stolicami województw i obwodów.

Przekroje: miasta wojewódzkie/obwodowe po stronie polskiej, białoruskiej 
i ukraińskiej.

Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: grudzień.
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