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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 2020 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 Informatoriów 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 2020.
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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. Jana Matejki 22 
70-530 Szczecin 
tel.  +48 91 459 77 00, +48 91 459 75 90  
fax: +48 91 459 77 14 
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 numerami telefonu
+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
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Publikacje Wojewódzkie

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 1640-0038 
 obj. – ok. 400 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 28,00 zł

Internet

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego  
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charaktery-
zujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-go-
spodarczą i demograficzną województwa, w tym podregionów, 
powiatów i gmin. Materiał statystyczny, spójny pod względem 
tematycznym i graficznym dla wszystkich województw, przed-
stawia zjawiska za pomocą tablic, map i wykresów.

ROCZNIK STATYSTYCZNY SZCZECINA 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie co 2 lata
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 1896-2815 
 obj. – ok. 300 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 28,00 zł

Internet

Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego  
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych charakte-
ryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację społeczno-
-gospodarczą i demograficzną miasta Szczecin.
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publikacje wojewódzkie

ANALIZY STATYSTYCZNE

RAPORT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2020
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy)
Wydanie roczne
Termin wydania – maj

książka: ISSN 2084-705X 
 obj. – ok. 150 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 18,00 zł

Internet

Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie  
województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrz-
nego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym pro-
cesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia miesz-
kańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów związanych 
z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji  
i usług, infrastruktury gospodarki, finansów publicznych, 
ochrony środowiska. Prezentowane kategorie przedstawione 
są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wieloletniej), a także 
w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. Analiza staty-
styczna, spójna pod względem tematycznym dla wszystkich 
województw, zawiera prezentację zjawisk również w formie 
graficznej – za pomocą map i wykresów.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W 2019 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice, wykresy, mapy)
Wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 2083-2680 
 obj. – ok. 110 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: wykorzystania technologii  
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działal-
ności badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.

TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy)
Wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień

Internet

Informacje o sieci komunikacyjnej: drogach, mostach, liniach 
kolejowych, taborze transportowym oraz pojazdach samocho-
dowych, przewozach ładunków i pasażerów według rodza-
jów transportu oraz o przychodach i wynikach finansowych 
w przedsiębiorstwach transportowych.

Przekroje: województwo, rodzaje transportu.

INFORMACJE STATYSTYCZNE

BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA  
ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie kwartalne
Termin wydania – marzec, czerwiec, 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, 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 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie kwartalne 
Termin wydania – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

książka: ISSN 2544-7823 
 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 2019 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi metodo-
logiczne, tablice, wykresy)
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.

Przekroje: województwo, gospodarstwa indywidualne.
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publikacje wojewódzkie

INFORMACJE SYGNALNE  (INTERNETOWE)

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2020
Wydanie miesięczne 
Termin wydania – 20 dzień roboczy po miesiącu  
                  sprawozdawczym

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW  
Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2018 R. 
Wydanie roczne 
Termin wydania – styczeń

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE 
REGON W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM   
STAN NA KONIEC 2019 R.
Wydanie roczne
Termin wydania – luty

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE 
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – marzec

FOLDERY I PUBLIKACJE  
OKOLICZNOŚCIOWE

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE  
W LICZBACH 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – lipiec

folder: ISSN 1896-2696 
 obj. – ok. 26 str.,  form. 102 x 206 mm 
 bezpłatny

Internet

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

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2020 R.
Wydanie kwartalne
Termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

STAN I RUCH NATURALNY LUDNOŚCI  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne
Termin wydania – maj

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne
Termin wydania – maj

WYNIKI FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW  
NIEFINANSOWYCH W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – czerwiec

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM  
W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – wrzesień

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – październik

OCHRONA ŚRODOWISKA I LEŚNICTWO  
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień
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Publikacje Ogólnopolskie 

ROCZNIKI STATYSTYCZNE

ROCZNIK STATYSTYCZNY GOSPODARKI MORSKIEJ 2020
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne 
Termin wydania –  grudzień

książka: ISSN 0079-2667 
 obj. – ok. 476 str.,  form. 166 x 238 mm 
 cena 28,00 zł

Internet

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospo-
darki morskiej w 2019 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.  
Ponadto rocznik wzbogacono o podstawowe informacje do-
tyczące gospodarki morskiej w układzie międzynarodowym.

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

ANALIZY STATYSTYCZNE

NAUKA I TECHNIKA W 2018 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: działal-
ności badawczej i rozwojowej (B+R), działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług, ochrony 
własności przemysłowej, biotechnologii, nanotechnologii, 
produkcji, zatrudnienia i handlu wg poziomów techniki oraz 
zasobów ludzkich dla nauki i techniki.

Przekroje: NUTS 2, województwa, podregiony (NUTS 3), 
sektory własności, dziedziny nauk, sektory wykonawcze, ro-
dzaje działalności (sekcje i działy PKD 2007).

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA W POLSCE  
W LATACH 2018–2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie co 2 lata
Termin wydania –  październik

książka: ISSN 2353-5393 
 obj. – ok. 110 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 15,00 zł

Internet

Informacje o drogach wodnych śródlądowych, taborze,  
przewozach ładunków i pasażerów, relacjach ekonomicznych  
i nakładach inwestycyjnych w polskich przedsiębiorstwach  
żeglugi śródlądowej. Dodatkowo publikację wzbogacono o dane 
z zakresu żeglugi śródlądowej w krajach Unii Europejskiej.

TRANSPORT INTERMODALNY W LATACH 2017–2019
(wersja polsko-angielska)
Wydanie co 3 lata
Termin wydania –  listopad

książka: obj. – ok. 80 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 18,00 zł

Internet

Lista terminali intermodalnych w Polsce. Charakterystyka  
terminali morskich i lądowych. Infrastruktura morska, drogowa  
i kolejowa terminali morskich i lądowych. Wyposażenie termi-
nali morskich i lądowych w urządzenia przeładunkowe. Wywóz 
i przywóz jednostek intermodalnych do/z terminali intermo-
dalnych w przekrojach rodzaje transportu, kierunki transportu 
i wielkości kontenerów.
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publikacje ogólnopolskie

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE W 2020 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania –  grudzień

książka: obj. – ok. 200 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł 

Internet

W publikacji prezentowane są wyniki badania „Wskaźniki spo-
łeczeństwa informacyjnego”, które obejmuje: sprawozdanie  
o wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w przedsiębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach 
sektora finansowego, wykorzystanie technologii informacyj-
no-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  
w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywi-
dualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.

Przekroje dla badań przedsiębiorstw: klasy wielkości, sekcje 
i wybrane działy PKD 2007, województwa.

Przekroje dla badania jednostek administracji publicznej: 
rodzaje jednostki, województwa.

Przekroje dla badania gospodarstw domowych i osób  
indywidualnych: wiek, płeć, wykształcenie, rodzaj aktywności 
zawodowej, miejsce zamieszkania, stopień urbanizacji, NUTS 2, 
województwa.

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
W LATACH 2017–2019
(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 
w sektorze usług – wyniki kolejnej skróconej edycji badania 
opartego na metodyce opracowanej przez Eurostat i OECD, 
wynikającej z Podręcznika Oslo.
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publikacje ogólnopolskie

Przedstawione w publikacji wyniki badania działalności inno-
wacyjnej zawierają dwa bloki tematyczne: aktywność innowa-
cyjna i ochrona własności intelektualnej. 

Przekroje: liczba pracujących, rodzaje działalności (sekcje  
i działy PKD), NUTS 2, województwa, poziomy techniki i wy-
brane poziomy wiedzochłonności.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA  
W POLSCE W 2019 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 rozwojowej 
(B+R), nakłady wewnętrzne na prace badawcze i rozwojowe, 
źródła finansowania prac badawczych i rozwojowych, personel 
w działalności B+R, aparatura naukowo-badawcza, rodzaje 
działalności B+R.

Przekroje:  NUTS 2, województwa, dziedziny B+R, sektory 
wykonawcze, rodzaje działalności B+R, klasy wielkości, rodzaje 
jednostek.

INFORMACJE STATYSTYCZNE

TRANSPORT – WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
Wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 1506-7998 
 obj. – ok. 300 str.,  form. 210 x 270 mm 
 cena 20,00 zł

Internet

Informacje o: rodzajach transportu, sieci komunikacyjnej  
(wg województw), taborze transportowym (wg rodzajów 
taboru) oraz pojazdach samochodowych zarejestrowanych  
(wg rodzajów pojazdów i województw), przewozach ładunków 
i pasażerów (wg rodzajów przewozów i kierunków komunika-
cji), przeładunkach w portach morskich (wg grup ładunków  
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publikacje ogólnopolskie

i portów) i lotniczych (wg portów), ruchu statków (wg portów 
i bander) i pasażerów (wg portów), ruchu samolotów i pasaże-
rów w portach lotniczych (wg portów). Dane o przychodach, 
kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach w transporcie.  
Informacje dotyczące wypadków drogowych oraz wybrane dane  
o transporcie w krajach UE.

Przekroje: województwa – sieć komunikacyjna, pojazdy samo-
chodowe, komunikacja miejska, wypadki drogowe.

FOLDERY I PUBLIKACJE  
OKOLICZNOŚCIOWE

JAK KORZYSTAMY Z INTERNETU? 
(wersja polska)
Wydanie roczne
Termin wydania – marzec

Internet

Folder dla rodzin biorących udział w badaniu: Wykorzysta-
nie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodar-
stwach domowych. Dane dotyczące wykorzystania technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, gospo-
darstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku 
16–74 lat, będące członkami tych gospodarstw.

TELEKOMUNIKACJA W 2019 R. 
(wersja polska)
Wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

Internet

Dane z zakresu telekomunikacji, w tym o przedsiębiorcach  
telekomunikacyjnych, telefonii stacjonarnej, telefonii rucho-
mej, dostępie do Internetu i płatnej telewizji.
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publikacje ogólnopolskie

INFORMACJE SYGNALNE 
OGÓLNOPOLSKIE  (INTERNETOWE)

GOSPODARKA MORSKA W POLSCE W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania –  kwiecień 

PRZEWOZY ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – maj 

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO- 
-KOMUNIKACYJNYCH W JEDNOSTKACH  
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – maj

TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY W POLSCE  
W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – lipiec 

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – wrzesień

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE W POLSCE W 2020 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – październik 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW  
W POLSCE W LATACH 2017–2019
Wydanie roczne 
Termin wydania – październik 
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publikacje ogólnopolskie

BIOTECHNOLOGIA I NANOTECHNOLOGIA W POLSCE  
W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – listopad 

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA I ROZWOJOWA W POLSCE 
W 2019 R.
Wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień 



18

informacje

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 należą w szczególności:

•	 współpraca z terenową administracją 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 należą  
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 publikacji i folderów),

•	 prowadzenie strony internetowej Urzędu.
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informacje

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. +48 91 459 75 00, 91 459 75 73 
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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NOTATKI

szczecin.stat.gov.pl
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