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TYTUŁOWY
PLAN
WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W LUBLINIE

2019

POTENCJAŁ EKONOMICZNY MIAST
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2011-2018

Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną                 
i demograficzną miast województwa lubelskiego. 
Przekroje: województwo, miasta.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2018 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.
Termin wydania: marzec.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą 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.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60 dni po kwartale.

Informacje statystyczne

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki 
publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania 
danych.
Wersja polska.
Termin wydania: czerwiec.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
- PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawiera-
jące tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, 
wybrane dane o podregionach, a także kompleksowy zestaw danych 
w grupowaniach powiatowych i gminnych.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
5 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”, 
1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”, 
22 informacje sygnalne.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019

Roczniki statystyczne

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca 
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan 
środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demogra-
ficzną województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 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, podsumowanie, tablice - 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: listopad.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, 
z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, 
grupy COICOP. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice. 
Cena książki: 15 zł.
Termin wydania: maj.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 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, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Termin wydania: lipiec.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: lipiec.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Analizy statystyczne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim                 
(wg stanu w: grudniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.)
Termin wydania: luty, październik.

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim
(2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woje-
wództwie lubelskim  (2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim                    
(IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.) 
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: kwiecień.

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach 
niefinansowych w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: kwiecień.

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akade-
mickim 2018/2019 
Termin wydania: maj.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim (2018 r., 
I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: maj, październik.

Turystyka w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: maj.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrod-
niczych w województwie lubelskim w  2018 r.
Termin wydania: maj.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia 
dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Informacje sygnalne
Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: lipiec.

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: sierpień.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: wrzesień.

Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2018/2019
Termin wydania: październik.

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: listopad.

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2017 r.
Termin wydania: grudzień.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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grupy COICOP. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice. 
Cena książki: 15 zł.
Termin wydania: maj.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 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, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Termin wydania: lipiec.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: lipiec.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Analizy statystyczne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim                 
(wg stanu w: grudniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.)
Termin wydania: luty, październik.

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim
(2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woje-
wództwie lubelskim  (2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim                    
(IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.) 
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: kwiecień.

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach 
niefinansowych w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: kwiecień.

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akade-
mickim 2018/2019 
Termin wydania: maj.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim (2018 r., 
I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: maj, październik.

Turystyka w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: maj.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrod-
niczych w województwie lubelskim w  2018 r.
Termin wydania: maj.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia 
dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Informacje sygnalne
Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: lipiec.

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: sierpień.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: wrzesień.

Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2018/2019
Termin wydania: październik.

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: listopad.

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2017 r.
Termin wydania: grudzień.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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2019

POTENCJAŁ EKONOMICZNY MIAST
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2011-2018

Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną                 
i demograficzną miast województwa lubelskiego. 
Przekroje: województwo, miasta.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2018 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.
Termin wydania: marzec.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą 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.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60 dni po kwartale.

Informacje statystyczne

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki 
publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania 
danych.
Wersja polska.
Termin wydania: czerwiec.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
- PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawiera-
jące tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, 
wybrane dane o podregionach, a także kompleksowy zestaw danych 
w grupowaniach powiatowych i gminnych.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
5 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”, 
1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”, 
22 informacje sygnalne.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019

Roczniki statystyczne

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca 
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan 
środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demogra-
ficzną województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 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, podsumowanie, tablice - 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: listopad.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, 
z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, 
grupy COICOP. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice. 
Cena książki: 15 zł.
Termin wydania: maj.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 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, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Termin wydania: lipiec.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: lipiec.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Analizy statystyczne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim                 
(wg stanu w: grudniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.)
Termin wydania: luty, październik.

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim
(2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woje-
wództwie lubelskim  (2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim                    
(IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.) 
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: kwiecień.

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach 
niefinansowych w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: kwiecień.

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akade-
mickim 2018/2019 
Termin wydania: maj.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim (2018 r., 
I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: maj, październik.

Turystyka w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: maj.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrod-
niczych w województwie lubelskim w  2018 r.
Termin wydania: maj.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia 
dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Informacje sygnalne
Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: lipiec.

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: sierpień.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: wrzesień.

Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2018/2019
Termin wydania: październik.

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: listopad.

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2017 r.
Termin wydania: grudzień.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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2019

POTENCJAŁ EKONOMICZNY MIAST
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2011-2018

Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną                 
i demograficzną miast województwa lubelskiego. 
Przekroje: województwo, miasta.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2018 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.
Termin wydania: marzec.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą 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.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60 dni po kwartale.

Informacje statystyczne

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki 
publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania 
danych.
Wersja polska.
Termin wydania: czerwiec.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
- PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawiera-
jące tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, 
wybrane dane o podregionach, a także kompleksowy zestaw danych 
w grupowaniach powiatowych i gminnych.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
5 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”, 
1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”, 
22 informacje sygnalne.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019

Roczniki statystyczne

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca 
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan 
środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demogra-
ficzną województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 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, podsumowanie, tablice - 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: listopad.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, 
z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, 
grupy COICOP. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice. 
Cena książki: 15 zł.
Termin wydania: maj.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 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, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Termin wydania: lipiec.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: lipiec.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Analizy statystyczne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim                 
(wg stanu w: grudniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.)
Termin wydania: luty, październik.

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim
(2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woje-
wództwie lubelskim  (2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim                    
(IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.) 
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: kwiecień.

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach 
niefinansowych w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: kwiecień.

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akade-
mickim 2018/2019 
Termin wydania: maj.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim (2018 r., 
I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: maj, październik.

Turystyka w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: maj.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrod-
niczych w województwie lubelskim w  2018 r.
Termin wydania: maj.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia 
dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Informacje sygnalne
Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: lipiec.

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: sierpień.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: wrzesień.

Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2018/2019
Termin wydania: październik.

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: listopad.

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2017 r.
Termin wydania: grudzień.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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TYTUŁOWY
PLAN
WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO
W LUBLINIE

2019

POTENCJAŁ EKONOMICZNY MIAST
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2011-2018

Wskaźniki charakteryzujące infrastrukturę techniczną, społeczną                 
i demograficzną miast województwa lubelskiego. 
Przekroje: województwo, miasta.
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW
GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM, 2018 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.
Termin wydania: marzec.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospo-
darczą 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.
Wersja polsko-angielska.
Termin wydania: do 60 dni po kwartale.

Informacje statystyczne

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Ogólne informacje o podstawach prawnych działania statystyki 
publicznej, zbiorach statystycznych, zasadach i formach udostępniania 
danych.
Wersja polska.
Termin wydania: czerwiec.

Foldery i publikacje okolicznościowe

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE
- PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, zawiera-
jące tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane o województwie, 
wybrane dane o podregionach, a także kompleksowy zestaw danych 
w grupowaniach powiatowych i gminnych.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

W 2019 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać:

2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
5 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”, 
1 pozycję z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe”, 
22 informacje sygnalne.

Powyższe publikacje będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2019

Roczniki statystyczne

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca 
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan 
środowiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demogra-
ficzną województwa.
Wersja polsko-angielska.
Cena książki: 30 zł.
Termin wydania: grudzień.

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 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, podsumowanie, tablice - 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: listopad.

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa, 
z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007, 
grupy COICOP. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodyczne, tablice. 
Cena książki: 15 zł.
Termin wydania: maj.

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia uprawy, 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, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Termin wydania: lipiec.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2018 R.

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregionów, 
powiatów i gmin, miasta, wieś. 
W wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, podsumowanie, tablice – 
Internet.
Cena książki: 20 zł.
Termin wydania: lipiec.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2018 R.

Analizy statystyczne

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
lubelskiego
Termin wydania: 20 dzień roboczy po miesiącu.

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim                 
(wg stanu w: grudniu 2018 r. i czerwcu 2019 r.)
Termin wydania: luty, październik.

Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim
(2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w woje-
wództwie lubelskim  (2018 r., I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: luty, sierpień.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim                    
(IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.) 
Termin wydania: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.

Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: kwiecień.

Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach 
niefinansowych w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: kwiecień.

Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akade-
mickim 2018/2019 
Termin wydania: maj.

Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim (2018 r., 
I półrocze 2019 r.)
Termin wydania: maj, październik.

Turystyka w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: maj.

Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrod-
niczych w województwie lubelskim w  2018 r.
Termin wydania: maj.

Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia 
dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Informacje sygnalne
Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: czerwiec.

Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: lipiec.

Rynek nieruchomości w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: sierpień.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie 
lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2018 r. 
Termin wydania: wrzesień.

Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
Termin wydania: wrzesień.

Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2018/2019
Termin wydania: październik.

Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2018 r.
Termin wydania: listopad.

Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2017 r.
Termin wydania: grudzień.

ul. Stanisława Leszczyńskiego 48, 20-068 Lublin
tel. 81 533 20 51
SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
lublin.stat.gov.pl
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