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W 2018 r. Urz¹d Statystyczny w Opolu planuje wydaæ:
• 3 pozycje z serii “Roczniki statystyczne” ,
• 3 pozycje z serii “Analizy statystyczne” ,
• 5 pozycji z serii “Informacje statystyczne” ,
• 3 pozycje z serii “Foldery i publikacje okolicznoœciowe” ,
oraz 14 informacji sygnalnych.
In 2018, the Statistical Office in Opole has been planning to issue:
• 3 titles from the series “Statistical yearbooks” ,
• 3 titles from the series “Statistical analyses” ,
• 5 titles from the series “Statistical information” ,
• 3 titles from the series “Booklets and occasional publications” ,
as well as 14 news releases.
Wszystkie publikacje oraz informacje sygnalne dostêpne s¹ w Internecie
All publications and news releases are available on SO website
http://opole.stat.gov.pl

ROCZNIKI STATYSTYCZNE
STATISTICAL YEARBOOKS
ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2018
STATISTICAL YEARBOOK OF OPOLSKIE VOIVODSHIP 2018

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie roczne
termin wydania – grudzieñ
ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 380 str.;
cena: 25,00 z³

•
•
•
•

Polish–English version
annual edition
release date – December
book – vol. ca 380 pages;
price: PLN 25.00

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE 2018 – PODREGIONY, POWIATY, GMINY
OPOLSKIE VOIVODSHIP 2018 – SUBREGIONS, POWIATS, GMINAS

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie roczne
termin wydania – grudzieñ
ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 284 str.;
cena: 25,00 z³

•
•
•
•

Polish–English version
annual edition
release date – December
book – vol. ca 284 pages;
price: PLN 25.00

•
•
•
•

Polish–English version
published every 2 years,
release date – November
book – vol. ca 130 pages;
price: PLN 18.00

STATYSTYKA OPOLA 2018
STATISTICS OF OPOLE 2018

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie co 2 lata
termin wydania – listopad
ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 130 str.;
cena: 18,00 z³

ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES
PORTRET STATYSTYCZNY OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
W LATACH 2005–2016
STATISTICAL PORTRAIT OF FUNCTIONAL AREAS IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2005-2016

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi metodyczne
English version: preface, contents, methodological notes
• wydanie jednorazowe, termin wydania – marzec
single edition, release date – March
• ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 160 str.: cena 18,00 z³
book – vol. ca 160 pages; price: PLN 18.00
Sytuacja spo³eczna i gospodarcza obszarów funkcjonalnych w województwie
opolskim w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim oraz latami wêz³owymi
2005 i 2010. Analiza porównawcza z zastosowaniem wskaŸników syntetycznych
w celu oceny czynników determinuj¹cych warunki ¿ycia na obszarach funkcjonalnych w województwie opolskim.
Social and economic situation of functional areas in Opolskie voivodship in 2016
compared to the previous year and crucial years 2005 and 2010. Comparative analysis
with the use of synthetic indicators in order to assess the factors determining living
conditions in functional areas in Opolskie voivodship.

RAPORT O SYTUACJI SPO£ECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W 2017 R.
REPORT ON THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION OF OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2017

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi ogólne, podstawowe
tendencje, tablice przegl¹dowe
English version: preface, contents, general comments, basic tendencies,
review tables
• wydanie roczne, termin wydania – maj
annual edition, release date – May
• ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 100 str.; cena: 15,00 z³
book – vol. ca 100 pages; price: PLN 15.00
Procesy zachodz¹ce w gospodarce narodowej na terenie województwa, z uwzglêdnieniem zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju spo³eczno-gospodarczego
regionu, m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy,
w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeñ w podstawowych obszarach
gospodarki narodowej (przemys³, budownictwo, rolnictwo, wybrane us³ugi), podmioty gospodarcze, wyniki finansowe przedsiêbiorstw niefinansowych, nak³ady.
Prezentowane kategorie przedstawiono w ujêciu dynamicznym (okres ostatnich
5 lat), a tak¿e w relacji do przeciêtnych wielkoœci dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i dzia³y PKD 2007, grupy
COICOP.
The processes occurring in the national economy within the voivodship, with consideration of important phenomena in terms of socio-economic development of the
region including demographic processes, trends recorded in the labour market as well
as phenomena regarding inflation, wages and salaries, main areas of the national
economy (industry, construction, agriculture, selected services), business entities,
financial results of non-financial enterprises, outlays. The presented categories are
shown in dynamic terms (regarding the period of the last 5 years) as well as in relation
to the average values for the country.
By: voivodship, subregions, powiats, sections and divisions of Polish Classification of
Activities 2007, groups of the Classification of Individual Consumption by Purpose
(COICOP).
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ANALIZY STATYSTYCZNE
STATISTICAL ANALYSES
RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 2012–2017
LABOUR MARKET IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2012–2017

• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi ogólne i metodyczne
oraz czêœæ tabelaryczna
English version: preface, contents, general and methodological comments
as well as tabular part
• wydanie co 2 lata, termin wydania – grudzieñ
published every 2 years, release date – December
• ksi¹¿ka – objêtoœæ ok. 110 str.; cena: 18,00 z³
book – vol. ca 110 pages; price: PLN 18.00
Charakterystyka pracuj¹cych wed³ug p³ci, statusu zatrudnienia, wynagrodzenia,
struktura zarejestrowanych bezrobotnych wed³ug cech demograficzno-spo³ecznych, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pracy, wypadki przy pracy,
aktywnoœæ ekonomiczna ludnoœci /BAEL/. Porównanie danych z latami bazowymi
2010 i 2015. Do oceny stopnia zró¿nicowania regionalnego wykorzystana zostanie
analiza taksonomiczna, której wynikiem jest ranking powiatów.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wed³ug podregionów, powiatów
i gmin, sekcje PKD 2007.
Characterization of the employed by gender, paid employment status, wages and
salaries, structure of the registered unemployed according to demographic and social
features, registered unemployment rate, working conditions, work-related accidents,
population economic activity /LFS/. Comparison of data with base years 2010 and
2015. To assess the degree of regional diversity, a taxonomic analysis will be used
resulting in the ranking of powiats.
By: voivodship, selected information by subregions, powiats and gminas, sections of
the Polish Classification of Activities 2007.
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION
BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
STATISTICAL BULLETIN OF OPOLSKIE VOIVODSHIP
• wersja polsko-angielska
Polish–English version
• wydanie kwartalne, termin wydania – 60 dni po kwartale
quarterly edition, release date – 60 days after the quarter
Podstawowe wskaŸniki charakteryzuj¹ce sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeñ, cen, finansów przedsiêbiorstw, rolnictwa, przemys³u, budownictwa i handlu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i dzia³y PKD 2007, wybrane
wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
Basic indices describing the social and economic situation in the voivodship, among
others in the scope of the labour market, 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 by the Polish Classification of Products and
Services (PKWiU), groups of the Classification of Individual Consumption by Purpose
(COICOP).

ZMIANY STRUKTURALNE GRUP PODMIOTÓW GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
STRUCTURAL CHANGES OF GROUPS OF ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY IN THE REGON REGISTER
IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2017
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi metodyczne,
czêœæ tabelaryczna
English version: preface, contents, methodological notes, tabular part
• wydanie roczne, termin wydania – marzec
annual edition, release date – March
Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzêdowym podmiotów
gospodarki narodowej REGON. Charakterystyka podmiotów wed³ug form prawnych, sektorów w³asnoœci, rodzaju przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i dzia³y PKD 2007.
National economy entities in the National Official Business Registry REGON.
Characteristics of entities according to legal forms, ownership sectors, main type of
operations and location.
By: voivodship, subregions, powiats, gminas, sections and divisions of the Polish
Classification of Activities 2007.
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INFORMACJE STATYSTYCZNE
STATISTICAL INFORMATION
LUDNOŒÆ, RUCH NATURALNY I MIGRACJE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
POPULATION, VITAL STATISTICS AND MIGRATIONS IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2017
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi metodyczne,
czêœæ tabelaryczna
English version: preface, contents, methodological notes, tabular part
• wydanie roczne, termin wydania – czerwiec
annual edition, release date – June
Stan i struktura ludnoœci wed³ug p³ci i wieku, ruch naturalny i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy.
The population’s condition and structure by gender and age, vital statistics and
migrations.
By: voivodship, subregions, powiats and gminas.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
AGRICULTURE IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2017
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi metodyczne,
czêœæ tabelaryczna
English version: preface, contents, methodological notes, tabular part

• wydanie roczne, termin wydania – czerwiec
annual edition, release date – June
U¿ytkowanie gruntów, produkcja roœlinna (powierzchnia uprawy, plony, zbiory);
produkcja zwierzêca. Skup i ceny produktów rolnych oraz inne dane charakteryzuj¹ce sytuacjê w rolnictwie.
Przekroje: województwo, sektory w³asnoœci, formy w³asnoœci.
The use of lands, plant production (area of cultivations, yields, harvests), animal
production. Purchase and prices of agricultural products and other data describing
the situation in agriculture.
By: voivodship, ownership sectors, forms of property.

POTENCJA£ SPO£ECZNO-GOSPODARCZY POWIATÓW W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF POWIATS IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN 2017
• w wersji angielskiej: przedmowa, spis treœci, uwagi metodyczne
English version: preface, contents, methodological notes
• wydanie jednorazowe, termin wydania – grudzieñ
single edition, release date – December
Wybrane wskaŸniki decyduj¹ce o potencjale powiatów województwa opolskiego.
Prezentowane kategorie zostan¹ przedstawione w relacji do 2010 r.
i przeciêtnych wielkoœci dla województwa. Analiza porównawcza z zastosowaniem wskaŸników syntetycznych w celu oceny zró¿nicowania rozwoju
spo³eczno-gospodarczego poszczególnych powiatów.
Przekroje: województwo, powiaty.
Selected indicators determining the potential of powiats of Opolskie Voivodship.
The presented categories will be shown in relation to 2010 and average values for the
voivodship. Comparative analysis with the use of synthetic indicators in order to assess
the diversification of socio-economic development of individual powiats.
By: voivodship, powiats.
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FOLDERY I PUBLIKACJE OKOLICZNOŒCIOWE
BOOKLETS AND OCCASIONAL PUBLICATIONS
OCHRONA ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 2015–2017
ENVIRONMENTAL PROTECTION IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2015–2017
•
•
•
•

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie co 3 lata
termin wydania – wrzesieñ
folder – objêtoœæ ok. 60 str.;
cena: 18,00 z³

Polish–English version
published every 3 years,
release date – September
folder – vol. ca 60 pages;
price: PLN 18.00

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE W LICZBACH W LATACH 2016–2017
OPOLSKIE VOIVODSHIP IN FIGURES IN THE YEARS 2016–2017
•
•
•
•

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie co 2 lata
termin wydania – paŸdziernik
folder – objêtoœæ ok. 60 str.;
cena: 18,00 z³

Polish–English version
published every 2 years,
release date – October
folder – vol. ca 60 pages;
price: PLN 18.00

WARUNKI ¯YCIA LUDNOŒCI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W LATACH 2016–2017
LIVING CONDITIONS OF THE POPULATION IN OPOLSKIE VOIVODSHIP IN THE YEARS 2016–2017
•
•
•
•

•
•
•
•

wersja polsko-angielska
wydanie co 2 lata
termin wydania – paŸdziernik
folder – objêtoœæ ok. 80 str.;
cena: 18,00 z³
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Polish–English version
published every 2 years,
release date – October
folder – vol. ca 80 pages;
price: PLN 18.00

INFORMACJE SYGNALNE
KOMUNIKAT O SYTUACJI SPO£ECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
• wydanie miesiêczne, termin wydania – 20 dzieñ roboczy po miesi¹cu
AKTYWNOŒÆ EKONOMICZNA LUDNOŒCI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM
• wydanie kwartalne, termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesieñ,
grudzieñ
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – lipiec
TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – maj
OSOBY NIEPE£NOSPRAWNE NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – marzec
WYNIKI FINANSOWE I NAK£ADY NA ŒRODKI TRWA£E PRZEDSIÊBIORSTW NIEFINANSOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – maj
PIECZA ZASTÊPCZA, PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO ORAZ ZAK£ADY STACJONARNE POMOCY
SPO£ECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – czerwiec
BUD¯ETY JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – sierpieñ
DZIA£ALNOŒÆ INSTYTUCJI KULTURY W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – sierpieñ
EDUKACJA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
• wydanie roczne, termin wydania – sierpieñ
BUD¯ETY GOSPODARSTW DOMOWYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – wrzesieñ
OBRÓT NIERUCHOMOŒCIAMI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – wrzesieñ
MIASTA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – paŸdziernik
OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2017 R.
• wydanie roczne, termin wydania – listopad
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Zamówienia na dane lub publikacje mo¿na sk³adaæ:
• poczt¹ na adres Urzêdu,
• bezpoœrednio w sekretariacie lub w Informatorium Opolskiego
Oœrodka Badañ Regionalnych,
• faxem,
• poczt¹ elektroniczn¹.
W zamówieniach pisemnych, faksowych i e-mail nale¿y podaæ:
• dok³adny adres odbiorcy i ewentualnie p³atnika (z kodem
pocztowym),
• numer identyfikacji podatkowej VAT (NIP).
Orders for statistical data or publications can be submitted:
• by mail to the address of the office,
• directly to the secretariat or the Information Centre of the Opolski
Centre for Regional Surveys,
• by fax,
• by e-mail.
Written, fax and e-mail orders should specify:
• the exact address of the recipient and possibly the payer (including
the postal code),
• the VAT (NIP) identification number.

URZ¥D STATYSTYCZNY
45-064 Opole, ul. ks. Hugona Koùùàtaja 5B
tel. 77 423 01 10-11, 423 01 20-21
fax 77 423 01 25
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl/opole

INFORMATORIUM – OPOLSKI
OŒRODEK BADAÑ REGIONALNYCH
ul. ks. Hugona Ko³³¹taja 14, parter, pok. 111
tel. 77 423 10 00
e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Urz¹d Statystyczny w Opolu, jako wydawca, zastrzega sobie prawo do
zmian w „Tytu³owym planie wydawniczym
Urzêdu Statystycznego w Opolu 2018” w trakcie jego realizacji
Statistical Office in Opole as an editor reserves the right for changes in
the “Editorial Title-Plan of the Statistical Office in Opole 2018”
during its realization.
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