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Udostępnianie informacji

INTERNET

Na naszych stronach WWW znajdą Państwo informacje

dotyczące:

—  struktury organizacyjnej US,

—  działalności Centrum Statystyki Morskiej,

—  rejestrów Regon i Teryt,

—  zasad udostępniania danych,

—  oferty wydawniczej Urzędu,

—  wybranych danych statystycznych.

Na stronach internetowych umieszczane są również

publikacje wydawane przez Urząd.

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

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 opraco-

wania i zestawienia danych statystycznych wymagające

odrębnych obliczeń i dodatkowego przetwarzania wyników

badań.

Realizacja usług następuje po akceptacji przedstawionej

zleceniodawcom wyceny.

Zapraszamy do siedziby US

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

91 459-75-73

91 433-86-04

Szanowni Czytelnicy

Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny

Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji

naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 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 publikacjach

planowanych, dostępne są także w formie zbiorów elektronicznych,

internetowych banków danych oraz tabulogramów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych publikacji oraz

odwiedzania Informatorium Urzędu Statystycznego w Szcze-

cinie i Koszalinie.

Wydział Udostępniania Informacji

Urząd Statystyczny w Szczecinie, jako wydawca, zastrzega sobie prawo do

niewielkich zmian w realizacji Tytułowego Planu Wydawniczego 2010.
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Dystrybucja publikacji

URZĄD STATYSTYCZNY w Szczecinie prowadzi odręczną oraz

wysyłkową sprzedaż detaliczną publikacji własnych  oraz

niektórych wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego.

Nasz adres:

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

ul. 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)

Sprzedaż publikacji prowadzona jest

również w siedzibie Oddziału US:

ul. Monte Cassino 4

75-412 Koszalin

tel. 94 347-63-92

pok. 107, parter

Wysyłkowa sprzedaż publikacji realizowana jest za zalicze-

niem pocztowym.

W zamówieniach pisemnych należy podać dokładne dane

odbiorcy (płatnika) oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP).

Proponujemy roczną prenumeratę

„BIULETYNU STATYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO”

(kwartalnik)

Cena — 80 zł

Udostępnianie Informacji

Urząd Statystyczny w Szczecinie udostępnia informacje

poprzez:

♦ INFORMATORIUM STATYSTYCZNE

Oferuje bogaty zbiór publikacji statystycznych doty-

czących województwa i kraju oraz dostęp do danych

niepublikowanych. Udziela informacji wszystkim zainte-

resowanym na miejscu, telefonicznie oraz pisemnie.

    Szczecin, ul. Matejki 22

       pokój 727 (VIII piętro) - tel. 91 433-86-04

                                                           91 459-75-00

                                                           91 459-75-73

                czynne w godz. 7 – 15

                — poniedziałek w godz. 7 – 18

    Koszalin, ul. Monte Cassino 4

        pokój 110 (parter) - tel. 94 347-63-67

                czynne w godz. 7 – 15

                — poniedziałek w godz. 7 – 18

♦ AUTOMATYCZNĄ INFORMACJĘ STATYSTYCZNĄ

Podstawowe wielkości i wskaźniki z zakresu

wynagrodzeń i cen, ogłaszane przez Prezesa GUS.

Serwis telefoniczny czynny całą dobę

♦ w Szczecinie – tel. 91 459-75-15

♦ w Koszalinie – tel. 94 345-03-78

♦ TELETEXT TVP 3

Aktualne krajowe wielkości i wskaźniki (m.in. inflacja,

przeciętne wynagrodzenia, ceny skupu żyta).

Strona 166-167
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Roczniki statystyczne

Rocznik Statystyczny Województwa
Zachodniopomorskiego 2010

ISSN książki 1640-0038, ISSN CD-ROM 1730-4474

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – grudzień

książka: cena 25,00 zł, objętość - 382 str.,  format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Internet

Województwo Zachodniopomorskie 2010
– Podregiony, Powiaty, Gminy

ISSN 1733-103X, ISSN CD-ROM 1733-1226

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – grudzień

książka: cena 25,00 zł, objętość - 284 str., format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Internet

Informacje i opracowania
statystyczne

Biuletyn Statystyczny Województwa
Zachodniopomorskiego

ISSN 1509-7951

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – 55 dzień po kwartale

książka: cena 20,00 zł, objętość - 90 str.,  format A-4

Internet

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-

-gospodarczą województwa m. in. z zakresu rynku pracy

i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budowni-

ctwa i handlu.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje

i działy PKD.

Plan wydawniczy na 2010 r.

Publikacje ogólnopolskie
Informacje i opracowania
statystyczne

Społeczeństwo informacyjne w Polsce.
Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2009
ISSN CD-ROM 1899-6302
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – październik

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz
przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat.
Analiza porównawcza wyników badania na tle krajów UE.

Przekroje: sekcje (PKD 2004 i PKD 2007) i klasy wielkości
przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe według
składu osobowego, dochodu miesięcznego netto.
osoby według miejsca zamieszkania, płci, wieku
i poziomu wykształcenia.

Nauka i technika w 2009 r.
ISSN CD-ROM 1734-0853 (wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności
badawczo-rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw przemysłowych i w sektorze usług; ochrony własności
przemysłowej; produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego
w zakresie wysokiej techniki; zasobów ludzkich dla nauki i techniki.

Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk,
rodzaje jednostek,  rodzaje działalności (sekcje
i działy PKD 2004 i PKD 2007).

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – listopad

książka: cena 18,00 zł, objętość - 56 str., format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze że-
glugi śródlądowej, przewozach ładunków i pasażerów śród-
lądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych
w przedsiębiorstwach, nakładach inwestycyjnych oraz o za-
trudnieniu i wynagrodzeniach. Informacje o krajowych i mię-
dzynarodowych relacjach przewozowych w podziale na
grupy przewożonych ładunków.

Przekroje: Polska
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Informacje i opracowania
statystyczne

Rolnictwo w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.

ISSN 1734-0586
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – czerwiec

książka: cena 12,00 zł, objętość - 60 str.,  format B-5

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia
uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytu-
ację w rolnictwie.

Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.

Turystyka w województwie
zachodniopomorskim w latach 2007-2009
ISSN 1896-6780

(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)

Termin wydania – czerwiec

książka: cena 18,00 zł, objętość - 80 str.,  format B-5

Rozmieszczenie i wykorzystanie bazy noclegowej, miejsca,
osoby korzystające z obiektów noclegowych – turyści krajowi
i zagraniczni.

Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje
według podregionów, gmin i miast.

Przemiany demograficzne w województwie
zachodniopomorskim w latach 2007-2009

(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – lipiec

książka: cena 18,00 zł, objętość - 150 str.,  format B-5

Internet

Podstawowe informacje o rozwoju demograficzno-społecznym
województwa.

Przekroje: województwo, wybrane informacje  według

podregionów, powiatów, gmin.
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Publikacje ogólnopolskie
Roczniki branżowe

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2010
ISSN ksiąŜki 0079-2667, ISSN CD-ROM 1733-7836
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień

książka: cena 28,00 zł, objętość - 480 str.,  format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Internet

Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gos-
podarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospo-
darki morskiej, pracujących, zatrudnieniu,  wynagrodzeniach,
nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach,
obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach
morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz
przewozach dokonanych przez polskich przewoźników
morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji
statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym,
szkolnictwie morskim i nauce oraz o  ochronie środowiska
morskiego. Podstawowe informacje o gospodarce morskiej
w układzie międzynarodowym.

Przekroje: województwa, sektory i formy  własności, formy
prawne, rodzaje działalności, porty.

Informacje i opracowania
statystyczne

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
latach 2006-2008
ISSN CD-ROM 1899-9042
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – październik

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz
sektorze) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na między-
narodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu,
stosowanych w ramach programu Community Innovation
Survey 2008 (CIS 2008). Udział przedsiębiorstw innowacyj-
nych w latach 2006-2008. Dane dotyczące m. in.  nakładów na
działalność innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji
i efektów działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi
jednostkami w zakresie tej działalności, a także przeszkód
utrudniających  wprowadzenie innowacji . Prezentacja metodologii.
Przekroje: województwa, rodzaje własności (sekcje i działy

PKD 2004 i PKD 2007), klasy wielkości przedsię-
biorstwa, sektory własności.
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Opracowania sygnalne
(nieodpłatnie w Informatorium Urzędu  oraz w Internecie)

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej
województwa zachodniopomorskiego
Termin wydania – 20 dzień roboczy

Internet

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.
Termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Internet

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do
rejestru REGON w województwie zachodnio-
pomorskim w 2009 r.
Termin wydania – luty

Internet

Podstawowe informacje o przedsiębiorstwach
według liczby pracujących w województwie
zachodniopomorskim w 2008 r.
Termin wydania – marzec

Internet

Bezrobocie zarejestrowane w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.
Termin wydania – marzec

Internet

Gospodarka morska w Polsce w 2009 r.
Termin wydania – kwiecień

Internet

Turystyka w województwie zachodnio-
pomorskim w 2009 r.
Termin wydania – maj

Internet

Stan i ruch naturalny ludności w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.
Termin wydania – maj

Internet

Budownictwo mieszkaniowe w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.
Termin wydania – lipiec

Internet

Plan wydawniczy na 2010 r.

Informacje i opracowania
statystyczne

Rynek pracy w województwie
zachodniopomorskim w latach 2008-2009

(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – listopad

książka: cena 18,00 zł, objętość - 140 str., format B-5

Internet

Pracujący w gospodarce narodowej, wynagrodzenia, bezro-
botni według płci, wieku i wykształcenia, stopa bezrobocia,
warunki pracy.

Przekroje: województwo, wybrane informacje według
podregionów, powiatów, gmin, sekcje PKD.

Ochrona środowiska w województwie
zachodniopomorskim w latach 2007-2009
ISSN 1733-5051
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – grudzień

książka: cena 20,00 zł, objętość - 180 str.,  format B-5

Wykorzystanie i ochrona zasobów powierzchni ziemi i gleby,
gospodarka wodna i ochrona wód, ochrona powietrza,
przyrody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środo-
wiska oraz sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne
aspekty ochrony środowiska.

Przekroje: województwo,  wybrane informacje według podre-
gionów, powiatów, gmin,  sekcje i działy PKD.

Foldery i materiały
okolicznościowe

Tytułowy plan wydawniczy
Urzędu Statystycznego w Szczecinie 2010
Termin wydania – styczeń

broszura: objętość - 12 str., format 10x21 cm

Internet

Województwo zachodniopomorskie
w liczbach 2010
ISSN 1896-2696

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – czerwiec

folder: objętość - 24 str., format 10x21 cm
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Opracowania sygnalne
(nieodpłatnie w Informatorium Urzędu  oraz w Internecie)
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Informacje i opracowania
statystyczne
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Informacje i opracowania
statystyczne

Rolnictwo w województwie
zachodniopomorskim w 2009 r.

ISSN 1734-0586
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – czerwiec

książka: cena 12,00 zł, objętość - 60 str.,  format B-5
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uprawy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny
produktów rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytu-
ację w rolnictwie.

Przekroje: województwo, sektory własności, formy własności.
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osoby korzystające z obiektów noclegowych – turyści krajowi
i zagraniczni.

Przekroje: województwo, powiaty, wybrane informacje
według podregionów, gmin i miast.
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książka: cena 18,00 zł, objętość - 150 str.,  format B-5
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Publikacje ogólnopolskie
Roczniki branżowe

Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2010
ISSN ksiąŜki 0079-2667, ISSN CD-ROM 1733-7836
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień

książka: cena 28,00 zł, objętość - 480 str.,  format B-5
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podarki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospo-
darki morskiej, pracujących, zatrudnieniu,  wynagrodzeniach,
nakładach inwestycyjnych, środkach trwałych i finansach,
obrotach ładunkowych, ruchu pasażerów i statków w portach
morskich, morskiej i przybrzeżnej flocie transportowej oraz
przewozach dokonanych przez polskich przewoźników
morskich, wypadkach i ratownictwie morskim, produkcji
statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie rybnym,
szkolnictwie morskim i nauce oraz o  ochronie środowiska
morskiego. Podstawowe informacje o gospodarce morskiej
w układzie międzynarodowym.

Przekroje: województwa, sektory i formy  własności, formy
prawne, rodzaje działalności, porty.

Informacje i opracowania
statystyczne

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
latach 2006-2008
ISSN CD-ROM 1899-9042
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – październik

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz
sektorze) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na między-
narodowych zaleceniach metodologicznych OECD i Eurostatu,
stosowanych w ramach programu Community Innovation
Survey 2008 (CIS 2008). Udział przedsiębiorstw innowacyj-
nych w latach 2006-2008. Dane dotyczące m. in.  nakładów na
działalność innowacyjną, źródeł informacji dla innowacji
i efektów działalności innowacyjnej oraz współpracy z innymi
jednostkami w zakresie tej działalności, a także przeszkód
utrudniających  wprowadzenie innowacji . Prezentacja metodologii.
Przekroje: województwa, rodzaje własności (sekcje i działy

PKD 2004 i PKD 2007), klasy wielkości przedsię-
biorstwa, sektory własności.
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Plan wydawniczy na 2010 r.

Roczniki statystyczne

Rocznik Statystyczny Województwa
Zachodniopomorskiego 2010

ISSN książki 1640-0038, ISSN CD-ROM 1730-4474

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – grudzień

książka: cena 25,00 zł, objętość - 382 str.,  format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Internet

Województwo Zachodniopomorskie 2010
– Podregiony, Powiaty, Gminy

ISSN 1733-103X, ISSN CD-ROM 1733-1226

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – grudzień

książka: cena 25,00 zł, objętość - 284 str., format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Internet

Informacje i opracowania
statystyczne

Biuletyn Statystyczny Województwa
Zachodniopomorskiego

ISSN 1509-7951

(wersja polsko-angielska)

Termin wydania – 55 dzień po kwartale

książka: cena 20,00 zł, objętość - 90 str.,  format A-4

Internet

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-

-gospodarczą województwa m. in. z zakresu rynku pracy

i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budowni-

ctwa i handlu.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje

i działy PKD.

Plan wydawniczy na 2010 r.

Publikacje ogólnopolskie
Informacje i opracowania
statystyczne

Społeczeństwo informacyjne w Polsce.
Wyniki badań statystycznych z lat 2006-2009
ISSN CD-ROM 1899-6302
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – październik

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet

Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych
w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz
przez członków tych gospodarstw w wieku od 16 do 74 lat.
Analiza porównawcza wyników badania na tle krajów UE.

Przekroje: sekcje (PKD 2004 i PKD 2007) i klasy wielkości
przedsiębiorstw, gospodarstwa domowe według
składu osobowego, dochodu miesięcznego netto.
osoby według miejsca zamieszkania, płci, wieku
i poziomu wykształcenia.

Nauka i technika w 2009 r.
ISSN CD-ROM 1734-0853 (wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień

CD-ROM - cena 15,00 zł; Internet

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki: działalności
badawczo-rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej przedsię-
biorstw przemysłowych i w sektorze usług; ochrony własności
przemysłowej; produkcji, zatrudnienia i handlu zagranicznego
w zakresie wysokiej techniki; zasobów ludzkich dla nauki i techniki.

Przekroje: województwa, sektory własności, dziedziny nauk,
rodzaje jednostek,  rodzaje działalności (sekcje
i działy PKD 2004 i PKD 2007).

Żegluga śródlądowa w Polsce w latach 2006-2009
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – listopad

książka: cena 18,00 zł, objętość - 56 str., format B-5

CD-ROM - cena 15,00 zł

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze że-
glugi śródlądowej, przewozach ładunków i pasażerów śród-
lądowym transportem wodnym, relacjach ekonomicznych
w przedsiębiorstwach, nakładach inwestycyjnych oraz o za-
trudnieniu i wynagrodzeniach. Informacje o krajowych i mię-
dzynarodowych relacjach przewozowych w podziale na
grupy przewożonych ładunków.

Przekroje: Polska
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Dystrybucja publikacji

URZĄD STATYSTYCZNY w Szczecinie prowadzi odręczną oraz

wysyłkową sprzedaż detaliczną publikacji własnych  oraz

niektórych wydawnictw Głównego Urzędu Statystycznego.

Nasz adres:

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

ul. 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)

Sprzedaż publikacji prowadzona jest

również w siedzibie Oddziału US:

ul. Monte Cassino 4

75-412 Koszalin

tel. 94 347-63-92

pok. 107, parter

Wysyłkowa sprzedaż publikacji realizowana jest za zalicze-

niem pocztowym.

W zamówieniach pisemnych należy podać dokładne dane

odbiorcy (płatnika) oraz numer identyfikacji podatkowej

(NIP).

Proponujemy roczną prenumeratę

„BIULETYNU STATYSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA
ZACHODNIOPOMORSKIEGO”

(kwartalnik)

Cena — 80 zł

Udostępnianie Informacji

Urząd Statystyczny w Szczecinie udostępnia informacje

poprzez:

♦ INFORMATORIUM STATYSTYCZNE

Oferuje bogaty zbiór publikacji statystycznych doty-

czących województwa i kraju oraz dostęp do danych

niepublikowanych. Udziela informacji wszystkim zainte-

resowanym na miejscu, telefonicznie oraz pisemnie.

    Szczecin, ul. Matejki 22

       pokój 727 (VIII piętro) - tel. 91 433-86-04

                                                           91 459-75-00

                                                           91 459-75-73

                czynne w godz. 7 – 15

                — poniedziałek w godz. 7 – 18

    Koszalin, ul. Monte Cassino 4

        pokój 110 (parter) - tel. 94 347-63-67

                czynne w godz. 7 – 15

                — poniedziałek w godz. 7 – 18

♦ AUTOMATYCZNĄ INFORMACJĘ STATYSTYCZNĄ

Podstawowe wielkości i wskaźniki z zakresu

wynagrodzeń i cen, ogłaszane przez Prezesa GUS.

Serwis telefoniczny czynny całą dobę

♦ w Szczecinie – tel. 91 459-75-15

♦ w Koszalinie – tel. 94 345-03-78

♦ TELETEXT TVP 3

Aktualne krajowe wielkości i wskaźniki (m.in. inflacja,

przeciętne wynagrodzenia, ceny skupu żyta).

Strona 166-167
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Udostępnianie informacji

INTERNET

Na naszych stronach WWW znajdą Państwo informacje

dotyczące:

—  struktury organizacyjnej US,

—  działalności Centrum Statystyki Morskiej,

—  rejestrów Regon i Teryt,

—  zasad udostępniania danych,

—  oferty wydawniczej Urzędu,

—  wybranych danych statystycznych.

Na stronach internetowych umieszczane są również

publikacje wydawane przez Urząd.

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

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 opraco-

wania i zestawienia danych statystycznych wymagające

odrębnych obliczeń i dodatkowego przetwarzania wyników

badań.

Realizacja usług następuje po akceptacji przedstawionej

zleceniodawcom wyceny.

Zapraszamy do siedziby US

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu

91 459-75-73

91 433-86-04

Szanowni Czytelnicy

Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny

Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji

naszego Urzędu, które ukażą się w 2010 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 publikacjach

planowanych, dostępne są także w formie zbiorów elektronicznych,

internetowych banków danych oraz tabulogramów.

Zachęcamy Państwa do korzystania z naszych publikacji oraz

odwiedzania Informatorium Urzędu Statystycznego w Szcze-

cinie i Koszalinie.

Wydział Udostępniania Informacji

Urząd Statystyczny w Szczecinie, jako wydawca, zastrzega sobie prawo do

niewielkich zmian w realizacji Tytułowego Planu Wydawniczego 2010.
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