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SZANOWNI CZYTELNICY

Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny 
Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji  
naszego Urzędu, które ukażą się w 2019 r.

Plan zawiera syntetyczny opis poszczególnych opracowań, 
określa formę wydawniczą, objętość oraz ceny publikacji. 
Znajdą tu Państwo również podstawowe informacje  
o oferowanych 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  
tabulogramów.

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

Zachodniopomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych

Urząd Statystyczny w Szczecinie, jako wydawca, zastrzega 
sobie prawo do niewielkich zmian w realizacji Tytułowego 
Planu Wydawniczego 2019.



4

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. Jana Matejki 22 
70-530 Szczecin 
tel. +48 91 433-86-04,  +48 91 459-75-90  
fax: +48 91 434-05-95 
e-mail: SekretariatUSSZC@stat.gov.pl

Punkt sprzedaży mieści się w kancelarii (I piętro)
Wysyłkowa sprzedaż publikacji realizowana jest za zalicze-
niem pocztowym lub po dokonaniu przedpłaty.

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
+48 91 433-70-42  
+48 91 459-75-12  
+48 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 przez zleceniodaw-
cę przedstawionej wyceny.

Zapraszamy do siedziby US 
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu
+48 91 459-75-73  
+48 91 433-86-04
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Publikacje Wojewódzkie

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE 
– PODREGIONY, POWIATY, GMINY 2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 11733-103X 
 obj. – ok. 320 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 25,00 zł

Internet

Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego wojewódz-
twa, zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze 
dane o województwie, wybrane dane o podregionach a także 
kompleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych 
i gminnych.

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 1640-0038 
 obj. – ok. 392 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 25,00 zł

Internet

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego za-
wierająca bogaty zestaw danych statystycznych charaktery-
zujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-
-gospodarczą i demograficzną województwa.
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publikacje wojewódzkie

ANALIZY STATYSTYCZNE

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO  
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
synteza, tendencje, tablice, wykresy)
Wydanie roczne
Termin wydania – maj

książka: ISSN 2084-705X 
 obj. – ok. 100 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 15,00 zł

Internet

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widze-
nia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy 
demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w ob-
szarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w podstawowych 
obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, 
rolnictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki fi-
nansowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady oraz gospo-
darka morska. 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 działy 
PKD 2007, grupy COICOP.

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, 
uwagi metodologiczne)
Wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 2083-2680 
 obj. – ok. 150 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet
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publikacje wojewódzkie

Dane i wskaźniki z zakresu społeczeństwa informacyjnego oraz 
statystyki nauki i techniki, dotyczące m.in.: wykorzystania tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
działalności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności inno-
wacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.

Przekroje: województwo, dziedziny nauk, sektory wykonaw-
cze, rodzaje działalności.

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, tablice, 
uwagi metodologiczne)
Wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień

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, rodzaje transportu.

INFORMACJE STATYSTYCZNE

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie kwartalne
Termin wydania – marzec, maj, sierpień, listopad

Internet

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wy-
nagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemy-
słu, budownictwa i handlu i gospodarki morskiej.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
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publikacje wojewódzkie

BIULETYN STATYSTYCZNY SZCZECINA 2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie kwartalne 
Termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

książka: ISSN 544-7823 
 obj. – ok. 80 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą miasta Szczecina m.in. z zakresu rynku pracy, 
wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budow-
nictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.

Przekroje: Szczecin, wybrane miasta (siedziby wojewody/
marszałka), sekcje i działy PKD 2007.

ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, tablice)
Wydanie roczne
Termin wydania – czerwiec

Internet

Użytkowanie gruntów, produkcja roślinna (powierzchnia upra-
wy, plony, zbiory), produkcja zwierzęca. Skup i ceny produktów 
rolnych oraz inne dane charakteryzujące sytuację w rolnictwie.
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publikacje wojewódzkie

INFORMACJE SYGNALNE  (INTERNETOWE)

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Termin wydania – 20 dzień roboczy po miesiącu  
                  sprawozdawczym

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW  
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2017 R. 
Termin wydania – styczeń

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE 
REGON W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM   
STAN NA KONIEC 2018 R.
Termin wydania – luty

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
Termin wydania – marzec

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

FOLDERY I PUBLIKACJE  
OKOLICZNOŚCIOWE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE  
W LICZBACH 2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – lipiec

książka: ISSN 1896-2696 
 obj. – ok. 24 str.,  form. 102 x 206 mm 
 bezpłatny

Internet

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą województwa zachodniopomorskiego.
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publikacje wojewódzkie

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
Termin wydania – maj

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW  
NIEFINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
Termin wydania – czerwiec

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W 2018 R.
Termin wydania – wrzesień

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R.
Termin wydania – październik

OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W LATACH 2016-2018
Termin wydania – grudzień



11

Publikacje Ogólnopolskie 

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 
2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne 
Termin wydania –  grudzień

książka: ISSN 0079-2667 
 obj. – ok. 435 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 28,00 zł

Internet

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospo-
darki morskiej w 2018 r. w porównaniu z latami poprzednimi. 
Informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospo-
darki narodowej, dane statystyczne o podmiotach gospodarki 
morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, nakła-
dach 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, morskiej 
flocie handlowej podnoszącej polską banderę, wypadkach 
i ratownictwie morskim, produkcji statków, rybołówstwie mor-
skim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, 
ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. Po-
nadto rocznik będzie wzbogacony podstawowymi informa-
cjami o gospodarce morskiej w układzie międzynarodowym.

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

ANALIZY STATYSTYCZNE

NAUKA I TECHNIKA W 2017 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania –  marzec

książka: ISSN 1507-1294 
 obj. – ok. 215 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 25,00 zł

Internet
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publikacje ogólnopolskie

Dane i wskaźniki z zakresu statystyki nauki i techniki dotyczące 
m.in. działalności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze 
usług, ochrony własności przemysłowej, biotechnologii i nano-
technologii oraz zasobów ludzkich dla nauki i techniki.

Przekroje: województwa, podregiony (NUTS 3), dziedziny 
B+R, sektory wykonawcze, rodzaje działalności (sekcje i działy  
PKD 2007).

GOSPODARSKA MORSKA W POLSCE W LATACH  
2017 I 2018
(wersja polsko-angielska)
Wydanie co dwa lata
Termin wydania – listopad

książka: ISSN 2450-0178 
 obj. – ok. 150 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Obraz polskiej gospodarki morskiej – stan i struktura podmio-
tów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomicz-
ne, morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy 
dokonane przez polskich przewoźników morskich, obroty 
ładunkowe, ruch pasażerów i statków w portach morskich, 
przemysł stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo 
rybne, szkolnictwo morskie i nauka.

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

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE.  
WYNIKI BADAŃ STATYSTYCZNYCH Z LAT 2015-2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania –  grudzień

książka: ISSN 1898-7583 
 obj. – ok. 250 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Dane i wskaźniki z zakresu wykorzystania  technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicz-
nej, przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz 
przez osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 lat będące człon-
kami tych gospodarstw. Wyniki kolejnej edycji badania opar-
tego na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych  



13

publikacje ogólnopolskie

Eurostatu. Porównanie wyników badania na tle krajów euro-
pejskich.

Przekroje: województwa.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
W LATACH 2016-2018
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 2083-2672 
 obj. – ok. 145 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle oraz 
sektorze usług) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na 
międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD 
i Eurostatu, stosowanych w ramach badania Community Inno-
vation Survey (CIS 2018). Udział przedsiębiorstw innowacyjnych 
w latach 2016–2018 wg rodzajów wdrożonych innowacji. Dane 
dotyczące m.in. nakładów na działalność innowacyjną, ochrony 
własności intelektualnej oraz współpracy z innymi jednostkami 
w zakresie tej działalności. Prezentacja metodologii. 

Przekroje: województwa, rodzaje działalności (sekcje i działy 
PKD 2007), klasy wielkości przedsiębiorstw.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA  
W POLSCE W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 2544-0373 
 obj. – ok. 100 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczej i rozwojo-
wej (B+R) dotyczące m. in. nakładów na działalność badawczą 
i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz aparatury na-
ukowo-badawczej. Wyniki kolejnej edycji badania opartego 
na międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD 
i Eurostatu, zawartych w podręczniku Frascati Manual 2015.

Przekroje: województwa, dziedziny B+R, sektory wykonawcze 
i finansujące, rodzaje działalności B+R, klasy wielkości, rodzaje 
jednostek, poziomy wykształcenia, funkcje B+R.
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publikacje ogólnopolskie

INFORMACJE STATYSTYCZNE

TRANSPORT DROGOWY W POLSCE W LATACH  
2016 I 2017
(wersja polsko-angielska)
Wydanie co 2 lata 
Termin wydania – maj

książka: ISSN 2083-4438 
 obj. – ok. 250 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Informacje o podmiotach prowadzących działalność gospo-
darczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse przedsiębiorstw, 
nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor transportowy, 
przewozy ładunków (wg form organizacyjnych transportu, 
kierunków transportu, typu ładunków, grup ładunków, stref 
odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse przewozów oraz 
informacje o sieci drogowej, pojazdach samochodowych za-
rejestrowanych, wypadkach drogowych. Wybrane informacje 
o transporcie drogowym w krajach UE. 

Przekroje: województwa.

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA  
– WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne 
Termin wydania – wrzesień 

Internet

Publikacja zawiera dane statystyczne za 2018 r. na tle lat po-
przednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów 
gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomuni-
kacyjne, zaliczanych według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
PKD 2007 do działów: 53 „Działalność pocztowa i kurierska” 
i 61 „Telekomunikacja”. W szczególności publikacja prezen-
tuje w części I informacje o przychodach, kosztach, wynikach 
finansowych, aktywach obrotowych, zatrudnieniu i wynagro-
dzeniach, a w części II – o podstawowych usługach pocztowych 
i telekomunikacyjnych oraz o środkach łączności.

Przekroje: województwa.
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publikacje ogólnopolskie

TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2018 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 1506-7998 
 obj. – ok. 70 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej (wg 
województw), taborze transportowym (wg rodzajów tabo-
ru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych (wg 
rodzajów pojazdów i województw), przewozach ładunków 
i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunika-
cji), przeładunkach intermodalnych jednostek transportowych 
w terminalach intermodalnych, przeładunkach w portach mor-
skich (wg grup ładunków i portów) i lotniczych (wg portów), 
ruchu statków (wg portów i bander) i pasażerów (wg portów), 
ruchu samolotów i pasażerów w portach lotniczych (wg por-
tów). Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagro-
dzeniach w transporcie. Informacje dotyczące: ruchu środków 
transportu na przejściach granicznych (granica wschodnia), 
wypadków drogowych oraz wybrane dane o transporcie w kra-
jach UE.

Przekroje: województwa.

FOLDERY I PUBLIKACJE  
OKOLICZNOŚCIOWE

JAK KORZYSTAMY Z INTERNETU? 
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – marzec

  folder: obj. – ok. 6 str.,  form. 102 x 206 mm 
 bezpłatny

Internet

Folder dla rodzin biorących udział w badaniu Wykorzystanie 
technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach 
domowych. Dane i wskaźniki z zakresu  społeczeństwa in-
formacyjnego, tj. wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach 
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publikacje ogólnopolskie

domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 16-74 lat, 
będące członkami tych gospodarstw. Porównanie wyników 
badania na tle krajów UE.

INFORMACJE SYGNALNE 
OGÓLNOPOLSKIE  (INTERNETOWE)

GOSPODARKA MORSKA W POLSCE W 2018 R.
Termin wydania –  kwiecień 

PRZEWOZY ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW W 2018 R.
Termin wydania – maj 

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W POLSCE  
W 2018 R.
Termin wydania – lipiec 

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE W 2018 R.
Termin wydania – sierpień

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE W 2019 R.
Termin wydania – październik 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
W POLSCE W LATACH 2016-2018
Termin wydania – październik 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA W POLSCE 
W 2018 R.
Termin wydania – listopad 

BIOTECHNOLOGIA I NANOTECHNOLOGIA W POLSCE  
W 2018 R.
Termin wydania – listopad 
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METODOLOGIA BADAŃ  
STATYSTYCZNYCH 

WSKAŹNIKI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. 
BADANIA WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII  
INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

Internet

Metodologia badania wykorzystania technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach 
domowych i wśród osób indywidualnych, oparta na zasadach 
wspólnie wypracowanych z Eurostatem i obowiązujących  
w Unii Europejskiej. 

Opis zakresów podmiotowego, przedmiotowego, rodzajów 
i metod badania oraz definicje stosowanych pojęć.
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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. przez Prezesa Głównego Urzę-
du Statystycznego. W skład Ośrodka wchodzą: Dział Badań  
Regionalnych i Udostępniania Informacji oraz Dział Analiz  
i Opracowań Zbiorczych.

Do zadań Działu Badań Regionalnych i Udostępniania Infor-
macji należy w szczególności:

•	 współpraca z terenową administracja publiczną, instytucjami 
i organizacjami odpowiedzialnymi za projektowanie i reali-
zację polityk regionalnych w województwie,

•	 udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informa-
cji uzyskanych w badaniach, bieżąca obsługa informacyjna 
społeczeństwa, podmiotów gospodarki narodowej i nauki, 
prowadzenie informatorium Urzędu,

•	 opracowywanie raportów analitycznych i bieżących informa-
cji o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa,

•	 promocja, popularyzacja statystyki publicznej, prowadzenie 
działalności edukacyjnej.

Do zadań Działu Analiz i Opracowań Zbiorczych należy  
w szczególności :

•	 przygotowywanie opracowań i publikacji tematycznych oraz 
o charakterze zbiorczym dotyczącym województwa,

•	 przygotowywanie publikacji i analiz o zasięgu ogólnokra-
jowym dotyczących gospodarki morskiej, nauki, techniki, 
innowacji i społeczeństwa informacyjnego oraz transportu,

•	 przygotowywanie i opracowywanie analiz, informacji, pu-
blikacji uwzględniających potrzeby terenowych organów 
administracji publicznej (w tym publikacje i foldery),

•	 prowadzenie strony internetowej Urzędu.
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INFORMATORIUM STATYSTYCZNE 
Oferuje bogaty zbiór publikacji statystycznych dotyczą-
cych województwa i kraju oraz dostęp do danych niepubli-
kowanych. Udziela informacji wszystkim zainteresowanym  
na miejscu, telefonicznie oraz pisemnie. 

Kontakt: 
Zachodniopomorski Ośrodek Badań Regionalnych  
(Informatorium) Urzędu Statystycznego w Szczecinie 

ul. Jana Matejki 22, 70-530 Szczecin  
Piętro VIII, pokój 727  
tel. 91 433 86 04, 91 459 75 00  
e-mail: zobr@stat.gov.pl 
www: szczecin.stat.gov.pl 
czynne w godz. 7.00-15.00, pon. 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, pon. w godz. 7.00-18.00 

Informatorium w Oddziale Urzędu w Stargardzie

ul. Rynek Staromiejski 1, 73-110 Stargard 
Piętro I, pokój 104 
tel. 91 834 63 19  
czynne w godz. 7.00-15.00 

Udostępnianie informacji – INTERNET
Na naszej stronie internetowej szczecin.stat.gov.pl znajdą 
Państwo informacje dotyczące:

•	 struktury organizacyjnej US,

•	 działalności US,

•	 rejestrów Regon i Teryt,

•	 zasad udostępniania danych,

•	 oferty wydawniczej Urzędu,

•	 wybranych danych statystycznych.
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