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Szanowni Czytelnicy
Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny 
Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji na-
szego Urzędu, które ukażą się w 2013 r.

Plan zawiera syntetyczny opis poszczególnych opracowań, 
określa formę wydawniczą, objętość oraz ceny publikacji. 
Znajdą tu Państwo również podstawowe informacje o ofero-
wanych przez Urząd usługach.

Wyniki badań statystycznych, które nie znalazły się w publi-
kacjach planowanych, dostępne są także w formie zbiorów 
elektronicznych, internetowych banków danych oraz tabu-
logramów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych publikacji 
oraz odwiedzania Informatorium Urzędu Statystycznego  
w Szczecinie i Koszalinie.

Zachodniopomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych

Urząd Statystyczny w Szczecinie, jako wydawca, zastrzega 
sobie prawo do niewielkich zmian w realizacji Tytułowego 
Planu Wydawniczego 2013.
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Dystrybucja publikacji
URZĄD STATYSTYCZNY w Szczecinie prowadzi odręczną oraz 
wysyłkową sprzedaż detaliczną publikacji własnych oraz nie-
których wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego.

Nasz adres: 
URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

ul. Jana Matejki 22

70-530 Szczecin

tel. 91 433-86-04  
91 459-75-90  

fax: 91 434-05-95

e-mail: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl

Punkt sprzedaży mieści się w pokoju 56 (parter)

Wysyłkowa sprzedaż publikacji realizowana jest za zalicze-
niem pocztowym.

W zamówieniach pisemnych należy podać dokładne dane   
odbiorcy (płatnika) oraz numer identyfikacji podatkowej 
(NIP).

Usługi świadczone przez Urząd
Jeśli szukają Państwo informacji o firmach, umożliwiających 
dotarcie ze swoimi produktami do potencjalnych odbiorców, 
zapraszamy do Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Urząd udostępnia odpłatnie wydruki adresowe (z numerami 
telefonów i faksów) firm z terenu województwa zachodnio-
pomorskiego.

Informacje pod numerem telefonu

91 433-70-42  
91 459-75-12  
91 459-77-05

Odpłatnie realizujemy również zamówienia na opracowania 
i zestawienia danych statystycznych wymagające odrębnych 
obliczeń i dodatkowego przetwarzania wyników badań.

Realizacja usług następuje po akceptacji przedstawionej zle-
ceniodawcom wyceny.

Zapraszamy do siedziby US 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

91 459-75-73 • 91 433-86-04
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Roczniki statystyczne
Rocznik Statystyczny Województwa  
Zachodniopomorskiego 2013
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania - grudzień
książka:  ISSN 1640-0038 
 cena 25,00 zł, objętość - 372 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1730-4474 
 cena 15,00 zł
Internet

Województwo zachodniopomorskie 2013  
– podregiony, powiaty, gminy
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 1733-103X 
 cena 25,00 zł, objętość - 272 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1733-1226  
 cena 15,00 zł
Internet

Informacje i opracowania  
statystyczne
Statystyczne Vademecum Samorządowca
Termin wydania - styczeń
Internet
Podstawowe informacje o jednostkach terytorialnych wo-
jewództwa zachodniopomorskiego z zakresu finansów pu-
blicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, 
bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, szczeciński obszar 
metropolitalny.

Biuletyn Statystyczny Województwa  
Zachodniopomorskiego
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania - do 60 dni po kwartale
Internet
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 dzia-
ły PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP, sek-
tory własności.
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Informacje i opracowania  
statystyczne
Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze Regon w województwie 
zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - marzec
CD-ROM: ISSN 2299-0550 
 cena 15,00 zł
Internet
Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym Rejestrze 
Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON. 
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów 
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sek-
cje i działy PKD 2007.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej  
województwa zachodniopomorskiego w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
Termin wydania - kwiecień
książka: ISSN 2084-705X  
 cena 25,00 zł, objętość - 100 str., format A4
CD-ROM: ISSN 2299-1301  
 cena 15,00 zł
Internet
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie 
województwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punk-
tu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, 
m.in. procesy demograficzne, tendencje obserwowane na 
rynku pracy, w obszarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń,  
w podstawowych działach gospodarki narodowej (przemysł, 
budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospo-
darcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych, 
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 dzia-
ły PKD 2007, grupy COICOP, sektory własności.
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Informacje i opracowania  
statystyczne
Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim 
w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - czerwiec
CD-ROM: ISSN 2084-8218 
 cena 15,00 zł
Internet
Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia 
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny pro-
duktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację  
w rolnictwie. 
Przekroje: województwo, sektory własności, formy własno-
ści.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim 
w latach 2010-2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - czerwiec
książka: ISSN 1896-6780  
 cena 20,00 zł, objętość - 86 str., format B5
CD-ROM: cena 15,00 zł
Internet
Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca, 
osoby korzystające z obiektów noclegowych - turyści krajowi 
i zagraniczni.
Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje wg 
podregionów, gmin i miast.

Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych  
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - czerwiec
CD-ROM: ISSN 2084-8242 
 cena 15,00 zł
Internet
Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach fi-
nansowych charakteryzujących kondycję finansową podmio-
tów gospodarczych, w tym m.in. wskaźniki rentowności ob-
rotu, wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe i wybrane 
źródła finansowania.
Przekroje: województwo, sekcje i wybrane działy sekcji D  
wg PKD 2007.
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Informacje i opracowania  
statystyczne
Gospodarka oparta na wiedzy w województwie 
zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - wrzesień
książka: ISSN 2083-2680 
 cena 18,00 zł, objętość - 100 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2699 
 cena 15,00 zł
Internet
Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego 
oraz statystyki nauki i techniki: wykorzystania technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
działalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.
Przekroje: województwo, sektory własności, dziedziny nauk, 
sektory wykonawcze, rodzaje działalności.

Ludność, ruch naturalny i migracje  
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - wrzesień
książka: ISSN 2083-2702 
 cena 18,00 zł, objętość - 150 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2710  
 cena 15,00 zł
Internet
Stan i struktura ludności wg płci i wieku, ruch naturalny i mi-
gracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego  
w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - październik
CD-ROM: ISSN 2083-2656 
 cena 15,00 zł
Internet
Dochody i wydatki budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego wg rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.
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Informacje i opracowania  
statystyczne
Rynek pracy w województwie  
zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - listopad
książka: ISSN 2081-9544 
 cena 18,00 zł, objętość - 145 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2745 
 cena 15,00 zł
Internet
Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni wg płci, wieku i wy-
kształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki pra-
cy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregio-
nów, powiatów, gmin, sekcje PKD 2007.

Transport w województwie zachodniopomorskim 
w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 2083-2621  
 cena 18,00 zł, objętość - 70 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-263X 
 cena 15,00 zł
Internet
Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach 
kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samo-
chodowych, przewozach ładunków i pasażerów wg rodza-
jów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych  
w przedsiębiorstwach transportowych.
Przekroje: województwo, sektory własności, rodzaje trans-
portu.

Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w województwie  
zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - grudzień
CD-ROM: ISSN 2083-2664  
 cena 15,00 zł
Internet
Charakterystyka wielkości i struktury oraz działalności go-
spodarczej podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego.
Przekroje: województwo, sekcje PKD 2007, kraje pochodze-
nia kapitału.
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Informacje i opracowania  
statystyczne
Gospodarka mieszkaniowa w województwie  
zachodniopomorskim w latach 2011-2012 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 1734-9494  
 cena 18,00 zł, objętość - 150 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2648  
 cena 15,00 zł
Internet
Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe dane o miesz-
kaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użytkowa), wy-
posażenie mieszkań w instalacje. Warunki mieszkaniowe 
ludności. Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych. Efek-
ty budownictwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy (miej-
skie i wiejskie), formy własności.

Wynagrodzenia i ich struktura w województwie 
zachodniopomorskim w 2012 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 2080-928X  
 cena 20,00 zł, objętość - 166 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2080-9298 
 cena 15,00 zł
Internet
Pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze cza-
su pracy oraz ich wynagrodzenia. Struktura wynagrodzeń wg 
cech demograficznych i zawodowych.
Przekroje: województwo, powiaty, sekcje PKD 2007, sektory 
własności.

Ochrona środowiska w województwie  
zachodniopomorskim w latach 2010-2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 1733-5051 
 cena 20,00 zł, objętość - 186 str., format B5
CD-ROM: cena 15,00 zł
Internet
Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gle-
by, gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza, 
przyrody i krajobrazu. Działalność służb  ochrony środowiska 
oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty 
ochrony środowiska
Przekroje: województwo, wybrane informacje wg podregio-
nów, powiatów, gmin, sekcji i działów PKD.
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Foldery i materiały  
okolicznościowe
Tytułowy plan wydawniczy 2013
Termin wydania - styczeń
Folder: bezpłatny, objętość - 18 str., format 21 x 10 cm
Internet

Województwo zachodniopomorskie  
w liczbach 2013
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania - lipiec
Folder: ISSN 1896-2696 
 bezpłatny, objętość - 24 str., format 21 x 10 cm
Internet

Opracowania sygnalne
Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa zachodniopomorskiego
Termin wydania - 20 dzień roboczy po miesiącu  
 sprawozdawczym
Internet

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze Regon 
w województwie zachodniopomorskim 
Stan na koniec 2012 r.
Termin wydania - luty
Internet

Aktywność ekonomiczna ludności  
w województwie zachodniopomorskim
Termin wydania - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
Internet

Bezrobocie rejestrowane w województwie  
zachodniopomorskim w 2012 r.
Termin wydania - marzec
Internet

Stan i ruch naturalny ludności w województwie 
zachodniopomorskim w 2012 r.
Termin wydania - maj
Internet
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Opracowania sygnalne
Turystyka w województwie zachodniopomorskim 
w 2012 r.
Termin wydania - maj
Internet

Budownictwo mieszkaniowe w województwie 
zachodniopomorskim w 2012 r.
Termin wydania - lipiec
Internet

Publikacje ogólnopolskie
Roczniki branżowe
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 0079-2667 
 objętość - 420 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1733-7836
Internet
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan go-
spodarki morskiej w 2012 r. w porównaniu z latami poprzed-
nimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na 
tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach 
gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagro-
dzeniach, nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i fi-
nansach, obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków  
w portach morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie trans-
portowej oraz przewozach dokonanych przez polskich prze-
woźników morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, 
produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie 
rybnym, szkolnictwie morskim i nauce oraz o ochronie śro-
dowiska morskiego. Podstawowe informacje dot. gospodar-
ki morskiej w układzie międzynarodowym. 
Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy 
prawne, rodzaje działalności, porty.
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Publikacje ogólnopolskie
Informacje i opracowania  
statystyczne
Transport drogowy w Polsce w latach 2010-2011
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi meto-
dyczne, tablice, wykresy)
Termin wydania - maj
książka: ISSN 2083-4438
 objętość - 240 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-4446
Internet
Informacje o podmiotach prowadzących działalność go-
spodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsię-
biorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor trans-
portowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych 
transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup 
ładunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilan-
se przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach 
samochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. 
Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach UE.
Przekroje: kraj, województwa.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce.  
Wyniki badań statystycznych z lat 2009-2013
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, streszczenie)
Termin wydania - grudzień
książka: ISSN 1898-7583  
 objętość - 120 str., format A4
CD-ROM: ISSN 1899-6302
Internet
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj-
nych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych 
oraz przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 
lat. Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
Przekroje: sekcje PKD 2007 i klasy wielkości przedsiębiorstw; 
gospodarstwa domowe wg składu osobowego, dochodu 
miesięcznego netto, lokalizacji; osoby wg miejsca zamieszka-
nia, płci, wieku i poziomu wykształcenia.
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Publikacje ogólnopolskie
Nauka i technika w 2012 r. 
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, główne wnio-
ski, uwagi metodyczne, tablice, wykresy)
Termin wydania - grudzień
książka z CD-ROM: ISSN 1507-1294  
  objętość - 170 str., format A4
Internet
Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: dzia-
łalności badawczo-rozwojowej (B+R), działalności innowa-
cyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, 
ochrony własności przemysłowej oraz zasobów ludzkich dla 
nauki i techniki.
Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk, 
sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy 
PKD 2007).

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2010-2012
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, streszczenie, 
tablice)
Termin wydania - grudzień
książka z CD-ROM: ISSN 2083-2672  
  objętość - 540 str., format A4
Internet
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz 
sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na 
międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD  
i Eurostatu, stosowanych w ramach programu Community 
Innovation Survey 2010 (CIS 2010). Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w latach 2010-2012. Dane dotyczące m.in. 
nakładów na działalność innowacyjną, źródeł informacji dla 
innowacji, celów działalności innowacyjnej oraz współpra-
cy z innymi jednostkami w zakresie tej działalności, a także 
przeszkód utrudniających wprowadzenie innowacji. Prezen-
tacja metodologii.
Przekroje: województwa, rodzaje działalności (sekcje i działy 
PKD 2007), klasy wielkości przedsiębiorstw, sektory własno-
ści.
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Publikacje ogólnopolskie
Foldery i materiały  
okolicznościowe
Jak korzystamy z Internetu?
Termin wydania - marzec
Folder: bezpłatny, objętość 6 str., format 21 x 10 cm
Folder informacyjny dla osób biorących udział w badaniu 
wskaźników społeczeństwa informacyjnego. Poziom dostę-
pu do wykorzystania technologii informacyjno-telekomu-
nikacyjnych w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach 
domowych i przez ich członków w wieku 16 do 74 lat. Po-
równanie wyników badania na tle krajów Unii europejskiej.

Opracowania sygnalne
Gospodarka morska w Polsce w 2012 r.
Termin wydania - kwiecień
Internet

Transport śródlądowy w Polsce w 2012 r.
Termin wydania - sierpień
Internet

Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2011
Migracje wewnętrzne i zagraniczne ludności woje-
wództwa zachodniopomorskiego
Termin wydania - październik
książka
CD-ROM
Internet
Informacje o przemieszczeniach ludności na pobyt stały  
i czasowy w kraju i za granicę oraz z zagranicy; migracje krót-
ko- i długookresowe, rozmiary migracji, ich intensywność, 
kierunki przemieszczeń ludności oraz struktura demogra-
ficzno-społeczna osób migrujących. Wybrane informacje  
w porównaniu z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelarycz-
na, uwagi metodologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, wybrane podstawowe 
informacje dla powiatów (w tym miast na prawach powiatu).
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Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2011
Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie 
zachodniopomorskim
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi meto-
dyczne)
Termin wydania - październik/listopad
książka: objętość - 180 str., format A4
CD-ROM
Internet
Informacje o stanie i strukturze gospodarstw domowych 
- według definicji mieszkaniowej oraz ekonomicznej - we-
dług 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. Wybrane informacje w porównaniu  
z wynikami NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi meto-
dologiczne oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty, wybrane infor-
macje dla gmin.

Ludność i gospodarstwa domowe w województwie 
zachodniopomorskim. Stan i struktura społeczno-
-ekonomiczna
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi meto-
dyczne)
Termin wydania - październik/listopad
książka: objętość - 230 str., format A4
CD-ROM
Internet
Informacje o liczbie i strukturze ludności niepełnosprawnej, 
wg źródeł utrzymania z uwzględnieniem cech demograficz-
nych oraz poziomu wykształcenia. Biorcy świadczeń społecz-
nych. Ludność i gospodarstwa domowe osób powiązanych  
z rolnictwem. Gospodarstwa domowe wg źródeł utrzymania 
z wyróżnieniem gospodarstw domowych: pracowniczych, 
rolników, emerytów, rencistów oraz osób niepełnospraw-
nych. Zróżnicowanie regionalne ludności i ich gospodarstw 
domowych. Wybrane informacje w porównaniu z wynikami 
NSP 2002. Publikacja tabelaryczna, uwagi metodologiczne 
oraz komentarz analityczny.
Przekroje: miasta, wieś, podregiony, powiaty.
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Zachodniopomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych
Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych (ZOBR) 
jest specjalistycznym ośrodkiem działającym w strukturze 
organizacyjnej Urzędu Statystycznego w Szczecinie, powoła-
nym z dniem 1 stycznia 2010 r.

 Głównym celem funkcjonowania ZOBR jest realizowanie ba-
dań w zakresie tematów istotnych dla regionu, prowadzenie 
systematycznych analiz sytuacji społeczno-gospodarczej wo-
jewództwa, koordynowanie działalności informacyjnej Urzę-
du, w tym rozpowszechnianie, udostępnianie i popularyzacja 
informacji statystycznych, współdziałanie z mass mediami,  
a także prowadzenie spraw związanych z organizacją zleco-
nych i wspólnych badań statystycznych. W szczególności do 
kompetencji ZOBR należy: 

• prowadzenie badań związanych ze specyfiką regionu 
oraz współudział w badaniach i analizach realizowanych 
przez inne jednostki statystyki, 

• prowadzenie badań koniunktury w regionie, w tym mo-
nitoring bezpośredni, 

• aktywna obsługa informacyjna organów władzy pu-
blicznej w regionie, współpraca z instytucjami i organi-
zacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i realizację 
polityk regionalnych w województwie, 

• obsługa informacyjna prasy, radia i telewizji oraz orga-
nizowanie konferencji prasowych i seminariów nt. sytu-
acji i problemów rozwoju regionu, 

• przygotowywanie statystycznych serwisów informa-
cyjnych dotyczących tematów podejmowanych przez 
samorządy, 

• opracowywanie raportów analitycznych o sytuacji spo-
łeczno – gospodarczej województwa,  informacji sy-
gnalnych o szczególnie ważnych zjawiskach w regionie, 

• udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych infor-
macji i statystyk uzyskanych w badaniach,

• bieżąca obsługa informacyjna społeczeństwa, podmio-
tów gospodarki narodowej i nauki poprzez  prowadze-
nie Informatorium Statystycznego. 
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Zachodniopomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych
INFORMATORIUM STATYSTYCZNE 

Oferuje bogaty zbiór publikacji statystycznych dotyczących 
województwa i kraju oraz dostęp do danych niepublikowa-
nych. Udziela informacji wszystkim zainteresowanym na 
miejscu, telefonicznie oraz pisemnie. 

Kontakt: 

Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych  
(Informatorium) Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin  
Piętro VIII, pokój 727 

tel. 91 433 86 04, 91 459 75 00  
e-mail: zobr@stat.gov.pl

czynne w godz. 7.00-15.00,  
w poniedziałek w godz. 7.00-18.00 

Informatorium w Oddziale Urzędu w Koszalinie 

ul. Monte Cassino 4, 75-412 Koszalin 
Parter, pokój 110 

 tel. 94 347 63 67

czynne w godz. 7.00-15.00, 
w poniedziałek w godz. 7.00-18.00 

Udostępnianie informacji
INTERNET

Na naszych stronach www znajdą Państwo informacje  
dotyczące:

• struktury organizacyjnej US,
• działalności US,
• rejestrów Regon i Teryt,
• zasad udostępniania danych,
• oferty wydawniczej Urzędu,
• wybranych danych statystycznych.

Na stronach internetowych umieszczane są również publika-
cje wydawane przez Urząd.

Nasz adres: http://www.stat.gov.pl/szczec
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