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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 2017 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, Koszalinie i Stargardzie.

Zachodniopomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych

Urząd Statystyczny w Szczecinie, jako wydawca, zastrzega 
sobie prawo do niewielkich zmian w realizacji Tytułowego 
Planu Wydawniczego 2017.
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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 kancelarii (I piętro)

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
Województwo zachodniopomorskie 2017  
– podregiony, powiaty, gminy
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka: ISSN 1733-103X 
 cena 25,00 zł, objętość – ok. 335 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1733-1226  
 cena 15,00 zł
Internet

Rocznik Statystyczny Województwa  
Zachodniopomorskiego 2017
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka:  ISSN 1640-0038 
 cena 25,00 zł, objętość – ok. 420 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1730-4474 
 cena 15,00 zł
Internet

Rocznik Statystyczny Szczecina 2017
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka:  ISSN 1896-2815 
 cena 25,00 zł, objętość – ok. 294 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1896-2718 
 cena 15,00 zł
Internet

infoRmacje i opRacowania  
statystyczne
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.
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infoRmacje i opRacowania  
statystyczne
Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem 
zagranicznym w województwie zachodniopomor-
skim w 2015 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – styczeń
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.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki 
narodowej w rejestrze REGON w województwie 
zachodniopomorskim w 2016 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 urzę-
dowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charak-
terystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów własno-
ści, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej  
województwa zachodniopomorskiego w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne,  
podstawowe tendencje, tablice przeglądowe)
Termin wydania – maj
książka: ISSN 2084-705X 
 cena 15,00 zł, objętość – ok. 115 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 obszarach gospodarki narodowej (prze-
mysł, budownictwo, rolnictwo, wybrane usługi), podmioty 
gospodarcze, wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinan-
sowych, nakłady. Prezentowane kategorie przedstawione  
w ujęciu dynamicznym (okres ostatnich 5 lat), a także w rela-
cji do przeciętnych wielkości dla kraju.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, grupy COICOP.
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infoRmacje i opRacowania  
statystyczne
Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim 
w 2016 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 własności.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych 
w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – czerwiec
CD-ROM: ISSN 2300-9152  
 cena 15,00 zł
Internet
Informacje o wysokości przychodów i kosztów, wynikach 
finansowych charakteryzujących kondycję finansową przed-
siębiorstw niefinansowych, w tym m.in. wskaźniki rentow-
ności obrotu, wskaźniki płynności oraz aktywa obrotowe  
i wybrane źródła finansowania.
Przekroje: województwo, wybrane sekcje PKD 2007.

Ludność, ruch naturalny i migracje  
w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – wrzesień
książka: ISSN 2083-2702 
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 135 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2710  
 cena 15,00 zł
Internet
Stan i struktura ludności według płci i wieku, ruch naturalny 
i migracje.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.
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infoRmacje i opRacowania  
statystyczne
Gospodarka oparta na wiedzy w województwie 
zachodniopomorskim w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – wrzesień
książka: ISSN 2083-2680 
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 110 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: wykorzystanie technologii 
informacyjno-telekomunikacyjnych w przedsiębiorstwach, 
działalność badawczo-rozwojowa (B+R), działalność innowa-
cyjna przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. 
Przekroje: województwo, sektory własności, dziedziny nauk, 
sektory wykonawcze, rodzaje działalności.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego  
w województwie zachodniopomorskim w 2016 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 według rodzajów i działów klasyfikacji budżetowej.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy.

Rynek pracy w województwie  
zachodniopomorskim w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – listopad
książka: ISSN 2081-9544 
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 150 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2745 
 cena 15,00 zł
Internet
Pracujący, wynagrodzenia, bezrobotni według płci, wieku 
i wykształcenia, stopa bezrobocia rejestrowanego, warunki 
pracy, wypadki przy pracy.
Przekroje: województwo, wybrane informacje według pod-
regionów, powiatów, gmin, sekcje PKD 2007.
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infoRmacje i opRacowania  
statystyczne
Transport w województwie zachodniopomorskim 
w 2016 r.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – grudzień
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.

Gospodarka mieszkaniowa w województwie  
zachodniopomorskim w latach 2015 i 2016  
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – grudzień
książka: ISSN 1734-9494 
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 130 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-2648 
 cena 15,00 zł 
Internet
Stan zasobów mieszkaniowych, podstawowe informacje  
o mieszkaniach (liczba mieszkań i izb, powierzchnia użyt-
kowa), wyposażenie mieszkań w instalacje. Warunki miesz-
kaniowe ludności. Koszty utrzymania zasobów mieszkanio-
wych. Efekty budownictwa mieszkaniowego.
Przekroje: województwo, powiaty, gminy, formy własności.
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foldeRy i mateRiały   
okolicznościowe
Województwo zachodniopomorskie  
w liczbach 2017
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – lipiec
Folder: ISSN 1896-2696 
 bezpłatny, objętość – 24 str., format 21 x 10 cm 
Internet

Informator Urzędu Statystycznego  
w Szczecinie 2017
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści)
Termin wydania – maj
Książka: bezpłatny, objętość – 36 str., format A5 
Internet
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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 2016 r.
Termin wydania – luty
Internet

Bezrobocie rejestrowane w województwie  
zachodniopomorskim w 2016 r.
Termin wydania – marzec
Internet

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

Stan i ruch naturalny ludności w województwie 
zachodniopomorskim w 2016 r.
Termin wydania – maj
Internet

Turystyka w województwie zachodniopomorskim 
w 2016 r.
Termin wydania – maj
Internet

Budownictwo mieszkaniowe w województwie 
zachodniopomorskim w 2016 r.
Termin wydania – lipiec
Internet
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publikacje ogólnopolskie

Roczniki branżowe
Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2017
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka: ISSN 0079-2667 
 cena 28,00 zł, objętość – ok. 450 str., format B5
CD-ROM: ISSN 1733-7836
Internet
Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan 
gospodarki morskiej w 2016 r. w porównaniu z latami po-
przednimi. Informacje charakteryzujące gospodarkę morską 
na tle gospodarki narodowej, dane statystyczne o podmio-
tach gospodarki morskiej, pracujących, zatrudnieniu, wyna-
grodzeniach, 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, morskiej flocie handlowej podno-
szącej polską banderę, wypadkach i ratownictwie morskim, 
produkcji statków, rybołówstwie morskim i przetwórstwie 
rybnym, szkolnictwie morskim i nauce, ochronie środowiska 
morskiego oraz turystyce morskiej. Podstawowe informacje 
o gospodarce morskiej przedstawione w układzie międzyna-
rodowym.
Przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy 
prawne, rodzaje działalności, porty.

Studia i Analizy Statystyczne
Gospodarka morska w Polsce w latach 2015 i 2016
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – listopad
książka: ISSN 2450-0178 
 objętość – ok. 150 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2450-0186
Internet
Obraz polskiej gospodarce morskiej – stan i struktura pod-
miotów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki eko-
nomiczne, 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 prze-
twórstwo rybne, szkolnictwo morskie i nauka.
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 2014 i 2015
Publikacja opracowana we współpracy z Departamentem 
Handlu i Usług GUS
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – maj
książka: ISSN 2083-4438 
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 250 str., format B5
CD-ROM: ISSN 2083-4446
 cena 15,00 zł
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 2013–2017
(wersja polsko-angielska) 
Termin wydania – grudzień
książka: ISSN 1898-7583 
 cena 15,00 zł, objętość – ok. 160 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: województwa, sekcje PKD 2007 i klasy wielkości 
przedsiębiorstw; gospodarstwa domowe wg składu osobo-
wego, dochodu miesięcznego netto, lokalizacji; osoby wg 
miejsca zamieszkania, płci, wieku i poziomu wykształcenia.
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publikacje ogólnopolskie
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 
2014–2016
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka z CD-ROM: ISSN 2083-2672
 cena 20,00 zł, objętość – ok. 100 str., format A4
Internet
Działalność innowacyjna przedsiębiorstw (w przemyśle 
oraz usługach) – wyniki kolejnej edycji badania opartego na 
międzynarodowych zaleceniach metodologicznych OECD  
i Eurostatu, stosowanych w  ramach programu Community 
Innovation Survey 2016 (CIS 2016). Udział przedsiębiorstw 
innowacyjnych w latach 2014-2016. Dane dotyczące m.in. 
nakładów na działalność innowacyjną, współpracy z inny-
mi jednostkami w zakresie tej działalności, a także barier 
innowacyjności oraz przyczyn braku innowacji. Prezentacja  
metodologii.
Przekroje: województwa, rodzaje działalności (sekcje i działy 
PKD 2007), klasy wielkości przedsiębiorstw.

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce  
w 2016 r.
(wersja polsko-angielska)
Termin wydania – grudzień
książka z CD-ROM: objętość – ok. 90 str., format A4
Internet
Dane i wskaźniki z zakresu działalności badawczo-rozwojo-
wej (B+R), nakłady na prace badawcze i rozwojowe, źródła 
finansowania prac badawczych i rozwojowych, środki za-
graniczne na działalność B+R, personel w działalności B+R,  
aparatura naukowo-badawcza, rodzaje badań.
Przekroje: województwa, sektory wykonawcze, rodzaje dzia-
łalności (sekcje i działy PKD 2007), klasy wielkości, podmioty 
wyspecjalizowane w działalności B+R (jednostki PAN, insty-
tuty badawcze oraz szkoły wyższe), dziedziny nauki. 

Poza seriami
Jak korzystamy z Internetu?
Termin wydania – marzec
Folder: bezpłatny, objętość 6 str., format 21 x 10 cm
Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyj-
nych w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych 
oraz przez członków tych gospodarstw w wieku 16-74 lata. 
Porównanie wyników badania na tle krajów UE.
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publikacje ogólnopolskie

Opracowania sygnalne
Gospodarka morska w Polsce w 2016 r.
Termin wydania – kwiecień
Internet

Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r.
Termin wydania – sierpień
Internet

Transport intermodalny w Polsce w 2016 r.
Termin wydania – wrzesień
Internet

Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r.
Termin wydania – październik
Internet

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce 
w 2016 r.
Termin wydania – październik
Internet

Biotechnologia i nanotechnologia w Polsce w 2016 r.
Termin wydania – listopad
Internet

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce 
w 2016 r.
Termin wydania – listopad
Internet
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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. 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 

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 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 
publikacje wydawane przez Urząd.

Nasz adres: http://szczecin.stat.gov.pl


