
TYTUŁOWY 
PLAN WYDAWNICZY
URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU

2020 Editorial Title-Plan 
of the Statistical Office 
in Opole

W 2020 r. Urząd Statystyczny w Opolu planuje wydać:
•	 2 pozycje z serii „Roczniki statystyczne”,
•	 6 pozycji z serii „Analizy statystyczne”,
•	 2 pozycje z serii „Informacje statystyczne”,
•	 3 pozycje z serii „Foldery i publikacje okolicznościowe” 
oraz 16 informacji sygnalnych.

In 2020, the Statistical Office in Opole has been planning to 
issue:
•	 2 titles from the series “Statistical yearbooks”,
•	 6 titles from the series “Statistical analyses”,
•	 2 titles from the series “Statistical information”,
•	 3 titles from the series “Booklets and occasional publications” 
as well as 16 news releases.

Zachęcamy Państwa do korzystania z wydawnictw Urzędu Sta-
tystycznego. Publikacje wydawane są w formie książkowej oraz 
zamieszczane w Internecie. Część z nich dostępna jest wyłącznie 
w Internecie na stronie www.opole.stat.gov.pl

We kindly encourage you to make use of our publications.  
The studies are published in paper version (books) and available 
on the Internet. Some of the information is only available on the 
Internet, at the following address: www.opole.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Opolu, jako wydawca, zastrzega sobie 
prawo do zmian w „Tytułowym planie wydawniczym Urzędu 
Statystycznego w Opolu 2020” w trakcie jego realizacji.

Statistical Office in Opole as the editor reserves the right to intro-
duce changes in the “Editorial Title-Plan of the Statistical Office 
in Opole 2020” during its implementation.
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ROCZNIKI STATYSTYCZNE
STATISTICAL YEARBOOKS

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2020 
STATISTICAL YEARBOOK OF OPOLSKIE VOIVODSHIP 2020

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie roczne,  termin wydania – grudzień
 annual edition,  release date – December
•	 książka – objętość ok. 450 str.;  cena: 25,00 zł
 book – vol. ca. 450 pages; price: PLN 25.00

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca 
bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzujących stan środo-
wiska naturalnego, sytuację społeczno-gospodarczą i demograficzną 
województwa, w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał staty-
styczny, spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszyst-
kich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, map  
i wykresów.

The basic comprehensive publication of the Statistical Office containing  
a rich set of statistical data characterising the condition of the natu-
ral environment, the socio-economic and demographic situation of 
the voivodship, including subregions, powiats and gminas. Statistical 
material, consistent in terms of themes and graphics for all voivodships, 
presents phenomena using tables, maps and graphs.

STATYSTYKA OPOLA 2020
STATISTICS OF OPOLE 2020

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie co 2 lata,  termin wydania – listopad
 published every 2 years,  release date – November
•	 książka – objętość ok. 130 str.;  cena: 18,00 zł
 book – vol. ca. 130 pages; price: PLN 18.00

Zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawierająca bogaty zestaw 
danych statystycznych dotyczących m.in.: środowiska, sytuacji społecz-
nej, gospodarczej i demograficznej miasta Opola.

The comprehensive publication of the Statistical Office, containing  
a rich set of statistical data concerning, i.a., the environment, the social, 
economic and demographic situation of the city of Opole.
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ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2020 
REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF OPOLSKIE 
VOIVODSHIP 2020

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
review tables, charts, maps, tables, annex

•	 wydanie roczne,  termin wydania – maj
 annual edition,  release date – May
•	 książka – objętość ok. 150 str.
 book – vol. ca. 150 pages

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie województwa 
oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie zjawisk 
istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. 
kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficznych i zasobów pracy), 
jakości życia mieszkańców, gospodarki z uwzględnieniem procesów 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, pro-
dukcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, ochrony 
środowiska. Prezentowane kategorie przedstawione są w ujęciu dyna-
micznym (w retrospekcji wieloletniej), a także w relacji do przecięt-
nych wielkości dla kraju. Analiza statystyczna spójna pod względem 
tematycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk 
również w formie graficznej – za pomocą map i wykresów. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy PKD 2007.

Processes occurring in the national economy within the voivodship and 
the presentation of their internal differentiation in terms of phenomena 
relevant to the socio-economic development, i.e. human capital (includ-
ing demographic processes and labour resources), the quality of life of 
residents, the economy including processes related to development of 
entrepreneurship, implementation of investments, production and ser-
vices, economy infrastructure, public finance, environmental protection. 
The presented categories are shown in dynamic terms (in a multi-year 
retrospective) as well as in relation to the average values for the country. 
Statistical analysis consistent in thematic terms for all voivodships, 
includes the presentation of phenomena also in graphic form – using 
maps and charts. 
By: voivodship, subregions, powiats, sections and divisions of the Polish 
Classification of Activities 2007.
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ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W LATACH 2010–2019
DEMOGRAPHIC SITUATION OF OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 
2010–2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
tablice, wykresy, mapy

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
tables, charts, maps

•	 wydanie co 3 lata,  termin wydania – lipiec
 published every 3 years,  release date – July

Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i migracje. 
Porównanie danych z latami bazowymi 2010 i 2015. Zróżnicowanie tery-
torialne zjawisk przy wykorzystaniu wskaźników natężenia. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.

Size and structure of population by sex and age, vital statistics and 
migration. Comparison of data with base years 2010 and 2015.  
Territorial variation of the phenomena using the intensity indices. 
By: voivodship, subregions, powiats and gminas.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
AGRICULTURE IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, wykresy, 
mapy

 English version: preface, contents, executive summary, tables, charts, 
maps

•	 wydanie roczne,  termin wydania – czerwiec
 annual edition,  release date – June

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

Land use, plant production (area of cultivations, yields, harvests), animal 
production. Procurement and prices of agricultural products and other 
data describing the situation in agriculture.  
By: voivodship, forms of ownership.
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ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 
2010–2019
LABOUR MARKET IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2010–2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
wykresy, mapy, tablice, aneks

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
charts, maps ,tables, annex

•	 wydanie co 2 lata,  termin wydania – listopad
 published every 2 years,  release date – November
•	 książka – objętość ok. 100 str.
 book – vol. ca. 100 pages

Charakterystyka pracujących wg płci, statusu zatrudnienia, wynagro-
dzenia, struktura zarejestrowanych bezrobotnych według cech demo-
graficzno-społecznych, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki 
pracy, wypadki przy pracy, aktywność ekonomiczna ludności (BAEL). 
Porównanie danych z latami bazowymi 2010 i 2015. Do oceny stopnia 
zróżnicowania regionalnego wykorzystana zostanie analiza taksono-
miczna.
Przekroje: województwo, wybrane informacje według podregionów, 
powiatów i gmin, sekcje PKD 2007

Characteristics of the employed by sex, employment status, wages and 
salaries, structure of the registered unemployed by demographic and 
social features, registered unemployment rate, working conditions, acci-
dents at work, economic activity of the population (LFS). Comparison of 
data with base years 2010 and 2015. The taxonomic analysis will be used 
to assess the degree of regional differentiation.
By: voivodship, selected information by subregions, powiats and gmi-
nas, sections of the Polish Classification of Activities 2007.

PORTRET STATYSTYCZNY OPOLSKIEGO OŚRODKA 
AKADEMICKIEGO W LATACH 2010–2019
STATISTICAL PORTRAIT OF OPOLE ACADEMIC CENTRE IN THE YEARS 
2010–2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
tablice, wykresy, mapy

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
tables, charts, maps

•	 wydanie jednorazowe,  termin wydania – październik
 single edition,  release date – October
•	 książka – objętość ok. 100 str.
 book – vol. ca. 100 pages

Perspektywy rozwoju m. Opola jako ośrodka akademickiego w kon-
tekście przemian demograficznych oraz nowej ustawy o szkolnictwie 
wyższym.
Przekroje: typy szkół, kierunki kształcenia, formy studiów.

Growth prospects for the city of Opole as an academic centre in the 
context of demographic changes and the new Law on Higher Education.
By: types of schools, fields of education, modes of study.
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ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES

INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION

POTENCJAŁ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY POWIATÓW  
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM, OŁOMUNIECKIM I MORAWSKO-
ŚLĄSKIM W LATACH 2010–2019
SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF POWIATS IN OPOLSKIE 
VOIVODSHIP, AND DISTRICTS IN THE OLOMOUCKÝ AND THE 
MORAVSKOSLEZSKÝ REGIONS IN THE YEARS 2010–2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
tablice, wykresy, mapy

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
tables, charts, maps

•	 wydanie jednorazowe,  termin wydania – grudzień
 single edition,  release date – December
•	 książka – objętość ok. 100 str.
 book – vol. ca. 100 pages

Zaprezentowanie wybranych wskaźników w ujęciu dynamicznym charak-
teryzujących poziom rozwoju społecznego i gospodarczego powiatów. 
Analiza potencjałów i barier rozwojowych poprzez identyfikację powia-
tów najlepiej i najsłabiej rozwiniętych z zastosowaniem taksonomicznych 
miar rozwoju.
Przekroje: powiaty.

Presentation of selected indicators in dynamic terms characterising the 
level of social and economic development of powiats/districts. Analysis 
of potentials and development barriers by identifying the best and the 
least developed powiats/districts with the use of taxonomic measures  
of development.
By: powiats/districts.

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2020
STATISTICAL  BULLETIN OF OPOLSKIE VOIVODSHIP 2020

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie kwartalne,  termin wydania – marzec, czerwiec, sierpień, 

listopad
 quarterly edition,  release date – March, June, August, November

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.

Basic indices describing the socio-economic situation of the voivodship 
i.a. related to the labour market and wages and salaries, prices, finances 
of enterprises, agriculture, industry, construction and trade. 
By: voivodship, subregions, powiats, sections and divisions of the Polish 
Classification of Activities 2007, selected products according to PKWiU, 
groups of the Classification of Individual Consumption by Purpose (COICOP).
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI 
NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE 
OPOLSKIM W 2019 R.
STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES OF THE NATIONAL 
ECONOMY RECORDED IN THE REGON REGISTER IN OPOLSKIE 
VOIVODSHIP IN 2019

•	 w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, synteza, 
wykresy, mapy, tablice

 English version: preface, contents, general notes, executive summary, 
charts, maps, tables

•	 wydanie roczne,  termin wydania – marzec
 annual edition,  release date – March

Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze Urzędowym 
Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. Charakterystyka podmio-
tów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju przeważającej 
działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy 
PKD 2007.

Entities of the national economy in the National Official Business Regis-
try REGON. Characteristics of entities according to legal forms, owner-
ship sectors, main type of operations and location.
By: voivodship, subregions, powiats, gminas, sections and divisions of 
PKD 2007.

FOLDERY I PUBLIKACJE OKOLICZNOŚCIOWE
BOOKLETS AND OCCASIONAL PUBLICATIONS

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE W LICZBACH W LATACH  
2018–2019
OPOLSKIE VOIVODSHIP IN FIGURES IN THE YEARS 2018–2019

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie co 2 lata,  termin wydania – wrzesień
 published every 2 years,  release date – September
•	 książka – objętość ok. 60 str.
 book – vol. ca. 60 pages

Informacje z zakresu sytuacji społecznej i gospodarczej województwa 
opolskiego.

Information related to the social and economic situation of Opolskie 
voivodship.
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FOLDERY I PUBLIKACJE OKOLICZNOŚCIOWE
BOOKLETS AND OCCASIONAL PUBLICATIONS

OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
W LATACH 2018–2019
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN OPOLSKIE VOIVODSHIP  
IN THE YEARS 2018–2019

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie co 2 lata,  termin wydania – wrzesień
 published every 2 years,  release date – September
•	 książka – objętość ok. 40 str.
 book – vol. ca. 40 pages

Opracowanie prezentuje podstawowe informacje charakteryzujące 
środowisko naturalne (powierzchnię ziemi, wód, środowiska leśnego, 
przyrody), czynniki zagrożeń (emisję zanieczyszczeń powietrza, ścieki, 
odpady) oraz ekonomiczne aspekty ochrony środowiska.

The study presents basic information describing the natural environ-
ment (land area, water, forest environment, nature), hazardous factors 
(emission of air pollutants, wastewater, waste) and economic aspects  
of environmental protection.

WARUNKI ŻYCIA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
W LATACH 2018–2019
LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION IN OPOLSKIE VOIVODSHIP 
IN THE YEARS 2018–2019

•	 wersja polsko-angielska
 Polish–English version
•	 wydanie co 2 lata,  termin wydania – październik
 published every 2 years,  release date – October
•	 książka – objętość ok. 60 str.
 book – vol. ca. 60 pages

Charakterystyka zmiennych determinujących warunki życia ludności  
w województwie opolskim dotyczących m.in. bezpieczeństwa publicz-
nego, gospodarstw domowych, dochodów ludności, infrastruktury 
komunalnej i mieszkań, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, 
turystyki i sportu.

Characteristics of variables determining the living conditions of the 
population in Opolskie voivodship, concerning i. a. public safety, house-
holds, income of the population, municipal infrastructure and dwellings, 
health care and social welfare, culture, tourism and sport.
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KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
•	 wydanie miesięczne, termin wydania – 20 dzień roboczy po miesiącu

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
•	 wydanie kwartalne, termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, 

grudzień

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE O POLSKIM  
W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – marzec

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – maj

WYNIKI FINANSOWE I NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE PRZEDSIĘBIORSTW 
NIEFINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – maj

ZAKŁADY STACJONARNE POMOCY SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM  
W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – lipiec

PIECZA ZASTĘPCZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R. 
•	 wydanie roczne, termin wydania – lipiec

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – lipiec

SZKOLNICTWO WYŻSZE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU AKADEMICKIM 
2019/2020
•	 wydanie roczne, termin wydania – lipiec

EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
•	 wydanie roczne, termin wydania – lipiec

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 
W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – sierpień

DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – sierpień

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – wrzesień

BUDŻETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – wrzesień

CUDZOZIEMCY NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – wrzesień

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2019 R.
•	 wydanie roczne, termin wydania – listopad

INFORMACJE SYGNALNE
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