
Tytułowy 
plan wydawniczy 
2021

Sz
cz

ec
in

  2
02

1



Szanowni CzytelniCy

Urząd Statystyczny w Szczecinie przekazuje Państwu kolejny 
Tytułowy Plan Wydawniczy będący wykazem publikacji  
naszego Urzędu, które ukażą się w 2021 r.

Plan zawiera syntetyczny opis poszczególnych opracowań, 
określa formę wydawniczą oraz objętość publikacji.

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 2021
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Publikacje Wojewódzkie

RoCzniki StatyStyCzne

RoCznik StatyStyCzny województwa  
zaChodniopomoRSkiego 2021
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 1640-0038 
 obj. – ok. 250 str.,  form. 166 x 238 mm 
Internet

Bogaty zestaw statystycznych informacji wynikowych doty-
czący  stanu środowiska naturalnego i sytuacji społeczno- 
-gospodarczej województwa. 

analizy StatyStyCzne

RapoRt o SytuaCji SpołeCzno-goSpodaRCzej 
województwa zaChodniopomoRSkiego 2021
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
synteza, tablice przeglądowe, wykresy, mapy, tablice, aneks)
wydanie roczne
Termin wydania – maj

książka: ISSN 2084-705X 
 obj. – ok. 150 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Długookresowa analiza  zjawisk zachodzących w gospodarce 
narodowej na terenie województwa zachodniopomorskiego 
oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrznego w zakresie 
zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospo-
darczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym procesów demograficz-
nych i zasobów pracy), jakości życia mieszkańców, gospodarki, 
z uwzględnieniem procesów związanych z rozwojem przed- 
siębiorczości, realizacją inwestycji, produkcji i usług, infrastruk-
tury gospodarki, finansów publicznych, ochrony środowiska. 
Kategorie przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retro-
spekcji wieloletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości 
dla kraju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tema-
tycznym dla wszystkich województw, zawiera prezentację zja-
wisk również w formie graficznej  – za pomocą map i wykresów.  
przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
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publikacje wojewódzkie

goSpodaRka opaRta na wiedzy  
w województwie zaChodniopomoRSkim  
w 2020 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy)
wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 2083-2680 
 obj. – ok. 164 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza sytuacji społeczeństwa informacyjnego oraz nauki 
i techniki, dotycząca m.in.: wykorzystania technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach, działalno-
ści badawczej i rozwojowej (B+R); działalności innowacyjnej 
przedsiębiorstw przemysłowych i w sektorze usług.

tRanSpoRt w województwie  
zaChodniopomoRSkim w 2020 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy)
wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień

Internet
Analiza sytuacji dotyczącej sieci komunikacyjnej: dróg, 
mostów, linii kolejowych, taboru transportowego oraz 
pojazdów samochodowych, przewozów ładunków i pasażerów, 
a także przychodów i wyników finansowych przedsiębiorstw 
transportowych.
przekroje: województwo, rodzaje transportu.

infoRmaCje StatyStyCzne

Biuletyn StatyStyCzny województwa  
zaChodniopomoRSkiego 2021
(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 wyna- 
grodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu i gospodarki morskiej. 
przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby według PKWiU, grupy COICOP.
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publikacje wojewódzkie

Biuletyn StatyStyCzny SzCzeCina 2021
(wersja polsko-angielska)
wydanie kwartalne 
Termin wydania – kwiecień, czerwiec, wrzesień, grudzień

Internet

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno- 
-gospodarczą miasta Szczecin 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 2020 R.
(w wersji angielskiej: przedmowa, spis treści, uwagi ogólne, 
tablice, wykresy)
wydanie roczne
Termin wydania – czerwiec

Internet

Podstawowe informacje dotyczące użytkowania gruntów, pro-
dukcji roślinnej (powierzchnia upraw, plony, zbiory) i  produkcji 
zwierzęcej, skupu i cen produktów rolnych oraz inne dane 
charakteryzujące sytuację w rolnictwie.

przekroje: województwo, gospodarstwa indywidualne.

foldeRy i puBlikaCje  
okoliCznośCiowe

województwo zaChodniopomoRSkie  
w liCzBaCh 2021
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania – lipiec

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

Folder zawiera podstawowe informacje o sytuacji społeczno-
-gospodarczej województwa zachodniopomorskiego w 2020 r.
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publikacje wojewódzkie

infoRmaCje Sygnalne  (INTeRNeTOWe)

komunikat o SytuaCji SpołeCzno-goSpodaRCzej 
województwa zaChodniopomoRSkiego 2021
wydanie miesięczne 
Termin wydania – 20 dzień roboczy po miesiącu 
                  sprawozdawczym

aktywność ekonomiCzna ludnośCi  
w województwie zaChodniopomoRSkim 
w 2021 R.
wydanie kwartalne
Termin wydania – marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

działalność goSpodaRCza podmiotów  
z kapitałem zagRaniCznym w województwie 
zaChodniopomoRSkim w 2019 R. 
wydanie roczne 
Termin wydania – styczeń

podmioty goSpodaRki naRodowej w RejeStRze 
Regon w województwie zaChodniopomoRSkim   
Stan na konieC 2020 R.
wydanie roczne
Termin wydania – luty

BezRoBoCie RejeStRowane w województwie 
zaChodniopomoRSkim w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – marzec

tuRyStyka w województwie  
zaChodniopomoRSkim w 2020 R.
wydanie roczne
Termin wydania – maj

Stan i RuCh natuRalny ludnośCi  
w województwie zaChodniopomoRSkim 
w 2020 R.
wydanie roczne
Termin wydania – maj

wyniki finanSowe pRzedSięBioRStw  
niefinanSowyCh w województwie  
zaChodniopomoRSkim w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – czerwiec
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publikacje wojewódzkie

zatRudnienie i wynagRodzenia  
w województwie zaChodniopomoRSkim  
w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – wrzesień

zaSoBy mieSzkaniowe w województwie  
zaChodniopomoRSkim w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – październik

oChRona śRodowiSka i leśniCtwo  
w województwie zaChodniopomoRSkim 
w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – grudzień

Publikacje Ogólnopolskie 

RoCzniki StatyStyCzne

RoCznik StatyStyCzny goSpodaRki moRSkiej 2021
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne 
Termin wydania –  grudzień

książka: ISSN 0079-2667 
 obj. – ok. 374 str.,  form. 166 x 238 mm 
Internet

Kompleksowe informacje statystyczne obrazujące stan gospo-
darki morskiej w 2020 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 
morskim i przetwórstwie rybnym, szkolnictwie morskim i na-
uce, ochronie środowiska morskiego oraz turystyce morskiej. 
Ponadto podstawowe informacje o gospodarce morskiej 
w układzie międzynarodowym.  

przekroje: województwa, sektory i formy własności, formy 
prawne, rodzaje działalności, porty.
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publikacje ogólnopolskie

analizy StatyStyCzne

goSpodaRka moRSka w polSCe w lataCh 
2019 i 2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
Termin wydania –  listopad

książka: ISSN 2450-50178 
 obj. – ok. 160 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza polskiej gospodarki morskiej – stan i struktura podmio-
tów gospodarczych, liczba pracujących, wyniki ekonomiczne, 
morska i przybrzeżna flota transportowa oraz przewozy doko-
nane przez polskich przewoźników morskich, obroty ładunko-
we, ruch pasażerów i statków w portach morskich, przemysł 
stoczniowy, rybołówstwo morskie i przetwórstwo rybne, szkol-
nictwo morskie i nauka oraz turystyka morska i przybrzeżna.

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

nauka i teChnika w 2019 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania –  marzec

książka: ISSN 1507-1294 
 obj. – ok. 215 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza wskaźników 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, pro-
dukcji, zatrudnienia i handlu według poziomów techniki oraz 
zasobów ludzkich dla nauki i techniki.

przekroje: wybrane dane według markoregionów, regionów, 
podregionów, województw i powiatów, sektory własności, 
dziedziny nauk, sektory wykonawcze, rodzaje działalności 
(sekcje i działy PKD 2007).
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publikacje ogólnopolskie

działalność innowaCyjna pRzedSięBioRStw  
w lataCh 2018–2020
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 2083-2672 
 obj. – ok. 145 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza zjawiska działalności innowacyjnej przedsiębiorstw 
w przemyśle oraz w sektorze usług – wyniki kolejnej rozsze- 
rzonej edycji badania w ramach Wspólnotowego Badania 
Innowacji (CIS – Community Innovation Survey) opartego na 
metodyce opracowanej przez eurostat i OeCD, wynikającej 
z Podręcznika Oslo. Przedstawione w publikacji wyniki badania 
działalności innowacyjnej zawierają trzy bloki tematyczne: 
dane o przedsiębiorstwach, strategie i transfer wiedzy oraz 
innowacje.

przekroje: liczba pracujących, rodzaje działalności (sekcje 
i działy PKD), regiony według NUTS, poziomy techniki.

działalność BadawCza i Rozwojowa  
w polSCe w 2020 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania – grudzień

książka: ISSN 2544-0373 
 obj. – ok. 100 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza wyników badania „Działalność badawcza i rozwojowa 
(B+R)” realizowanego w oparciu o międzynarodowe wytyczne 
metodologiczne zawarte w Podręczniku Frascati 2015. Ujęte 
w publikacji dane i wskaźniki dotyczą nakładów na działalność 
badawczą i rozwojową, personelu w działalności B+R oraz apa-
ratury naukowo-badawczej. 

przekroje: województwa, sektory wykonawcze, rodzaje jed-
nostek.
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publikacje ogólnopolskie

SpołeCzeńStwo infoRmaCyjne w polSCe w 2020 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania –  grudzień

książka: ISSN 2017-7583 
 obj. – ok. 200 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Analiza wyników badania z obszaru Wskaźniki społeczeństwa 
informacyjnego, które obejmuje: sprawozdanie o wykorzy-
staniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w przed-
siębiorstwach, sprawozdanie o wykorzystaniu technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach sek-
tora finansowego, wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, 
wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w gospodarstwach domowych (w tym kwestionariusz indywi-
dualny) oraz podstawowe charakterystyki sektora ICT.

przekroje dla badania przedsiębiorstw: klasy wielkości, 
sekcje i wybrane działy PKD 2007, województwa, kraje Unii 
europejskiej.

przekroje dla badania jednostek administracji publicznej: 
województwa, rodzaje jednostek (administracja rządowa 
i administracja samorządowa).

przekroje dla badania gospodarstw domowych i osób 
indywidualnych: wiek, płeć, regiony, województwa, wykształ-
cenie, rodzaj aktywności zawodowej, miejsce zamieszkania, 
stopień urbanizacji.

infoRmaCje StatyStyCzne

tRanSpoRt – wyniki działalnośCi w 2020 R.
(wersja polsko-angielska)
wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

książka: ISSN 1506-7998 
 obj. – ok. 250 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Podstawowe informacje o: rodzajach transportu, sieci komu- 
nikacyjnej, taborze transportowym oraz pojazdach samocho-
dowych zarejestrowanych, przewozach ładunków i pasażerów, 
przeładunkach w portach morskich i lotniczych, ruchu statków  
i pasażerów, ruchu samolotów i pasażerów w portach lotni-
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publikacje ogólnopolskie

czych. Dane o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wyna-
grodzeniach w transporcie. Informacje dotyczące wypadków 
drogowych oraz wybrane dane o transporcie w krajach Ue. 

przekroje: wybrane dane według województw.

tRanSpoRt dRogowy w polSCe w lataCh 2018 i 2019
(wersja polsko-angielska)
wydanie co 2 lata
Termin wydania –  maj

książka: obj. – ok. 200 str.,  form. 210 x 270 mm 
Internet

Podstawowe informacje o podmiotach prowadzących dzia-
łalność gospodarczą: zatrudnienie, wynagrodzenia, finanse 
przedsiębiorstw, nakłady inwestycyjne, środki trwałe, tabor 
transportowy, przewozy ładunków (wg form organizacyjnych 
transportu, kierunków transportu, typu ładunków, grup ła-
dunków, stref odległości) i pasażerów, wojewódzkie bilanse 
przewozów oraz informacje o sieci drogowej, pojazdach sa-
mochodowych zarejestrowanych, wypadkach drogowych. 
Wybrane informacje o transporcie drogowym w krajach Ue.

przekroje: kraj, województwa.

foldeRy i puBlikaCje  
okoliCznośCiowe

jak koRzyStamy z inteRnetu 2020? 
(wersja polska)
wydanie roczne
Termin wydania – marzec

Internet

Folder zawiera podstawowe informacje o wykorzystaniu tech-
nologii ICT w przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych 
i przez osoby indywidualne.

telekomunikaCja w 2020 R. 
(wersja polska)
wydanie roczne
Termin wydania – wrzesień

Internet

Folder zawiera podstawowe informacje z zakresu telekomu-
nikacji w 2020 r.
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publikacje ogólnopolskie

infoRmaCje Sygnalne 
ogólnopolSkie  (INTeRNeTOWe)

goSpodaRka moRSka w polSCe w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania –  kwiecień 

pRzewozy ładunków i paSażeRów w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – maj

tRanSpoRt wodny śRódlądowy w polSCe  
w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – lipiec

tRanSpoRt inteRmodalny w polSCe w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – wrzesień

SpołeCzeńStwo infoRmaCyjne w polSCe w 2021 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – październik

działalność BadawCza i Rozwojowa w polSCe 
w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – październik

działalność innowaCyjna pRzedSięBioRStw  
w polSCe w lataCh 2018–2020
wydanie roczne 
Termin wydania – październik

BioteChnologia i nanoteChnologia w polSCe  
w 2020 R.
wydanie roczne 
Termin wydania – listopad
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