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INFORMACJE SYGNALNE 

06.12.2022 r. Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności 
w województwie świętokrzyskim – wyniki wstępne 
NSP 2021 

 

Opracowanie stanowi rozszerzenie zakresu danych opublikowanych w pierwszej informacji 
sygnalnej województwa (z 27 września 2022 r.) o nowe (wstępne) informacje (w tym w 
podziale na powiaty) w zakresie: ludności według stanu cywilnego, kraju urodzenia oraz 
charakterystyki demograficzno-społecznej (osoby według poziomu wykształcenia, osoby z 
niepełnosprawnością). W niniejszym opracowaniu przedstawiono również dane na temat 
gospodarstw domowych oraz cudzoziemców. 

Ludnosć według cech społecznych 

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 wykazały, że w dniu 31 
marca 2021 r. ludność województwa świętokrzyskiego liczyła 1196,6 tys. osób. Od ostatniego 
spisu powszechnego, tj. od dnia 31 marca 2011 r. liczba ludności województwa zmniejszyła się 
o 6,6%, podczas gdy w całej Polsce o 1,2%. Skala depopulacji odnotowana w województwie 
świętokrzyskim była najwyższa w kraju. Liczba ludności najbardziej zmalała w powiatach: 
ostrowieckim (o 10,9%), skarżyskim (o 10,7%) i opatowskim (10,3%). Jedynym powiatem w 
województwie, w którym liczba ludności się zwiększyła, był kielecki (o 3,1%). 

Porównanie wyników spisów z 2011 i 2021 r. pokazuje szybki proces starzenia się ludności. W 
okresie międzyspisowym odnotowano znaczący wzrost współczynnika starości 
demograficznej. Udział osób w wieku 65 lat i więcej w populacji województwa zwiększył się z 
14,9% w 2011 r. do 20,8% w 2021 r. (w kraju – z 13,6% do 18,6%). Oznacza to, że średnio co 5. 
osoba w świętokrzyskim miała 65 lat lub była starsza. 

W przekroju powiatów współczynnik starości demograficznej najbardziej zwiększył się w: 
ostrowieckim (o 8,0 p.proc.), mieście Kielce (o 7,9 p.proc.) i skarżyskim (o 7,7 p.proc.). W 
efekcie szybkiego wzrostu te trzy powiaty charakteryzowały się również najwyższym 
poziomem tego współczynnika w województwie w 2021 r. W skarżyskim współczynnik starości 
demograficznej wyniósł 23,7%, ostrowieckim –23,1%, a mieście Kielce – 22,9%. Najniższy 
współczynnik wystąpił natomiast w powiatach: kieleckim (15,7%), staszowskim (19,5%) i 
włoszczowskim (20,2%). 

Zmiany ilościowe w najmłodszych i najstarszych grupach wieku znalazły odzwierciedlenie w 
indeksie starości, który określa ile osób w wieku 65 lat i więcej przypada na 100 osób w 
wieku 0-14 lat. W okresie międzyspisowym indeks starości zwiększył się w województwie 
świętokrzyskim ze 103 do 146, podczas gdy w kraju odnotowano wzrost z 90 do 119. 

Najwyższy poziom indeksu starości wystąpił w powiatach: skarżyskim (191), ostrowieckim 
(184) i mieście Kielce (167), natomiast najniższy w: kieleckim (93), staszowskim (131) i 
jędrzejowskim (134). 
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W okresie międzyspisowym we wszystkich powiatach odnotowano wzrost indeksu starości. 
Najwyższy był on w: ostrowieckim (o 72), skarżyskim (o 64) i koneckim (o 56), natomiast 
najniższy w: kieleckim (o 21) oraz włoszczowskim i kazimierskim (po 37). 

Wyniki spisu z 2021 r. pokazują zmiany, jakie zaszły w strukturze ludności według stanu 
cywilnego w stosunku do spisu z 2011 r. Najliczniejszą grupą wśród osób w wieku 15 lat i 
więcej nadal były osoby pozostające w związku małżeńskim, które stanowiły nieco ponad 
połowę tej populacji ‒ 55,8%, dla porównania w 2011 r. było to 57,2%. Relatywnie mniej niż 10 
lat wcześniej odnotowano także osób owdowiałych, których udział obniżył się z 10,5% do 
9,7% oraz kawalerów i panien (27,5%, wobec 27,7% w 2011 r.). Jedyną grupę, której udział 
zwiększył się w okresie międzyspisowym, stanowiły osoby rozwiedzione – wzrost z 4,0% w 
2011 r. do 6,8% w 2021 r.  

Tablica 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 1095,8  100,0  1025,9  100,0  93,6  

w tym:      

Kawalerowie, panny 303,6  27,7  282,1  27,5  92,9  

Żonaci, zamężne 627,0  57,2  572,0  55,8  91,2  

Wdowcy, wdowy 114,7  10,5  99,0  9,7  86,3  

Rozwiedzeni, rozwiedzione 44,2  4,0  69,3  6,8  156,7  

 

W 2021 r. ponad 1/3 mężczyzn w wieku 15 lat i więcej stanowili kawalerowie; odsetek panien 
był znacznie niższy – nieco ponad 1/5 tej populacji. Różnica wynika z różnego wieku 
zawierania małżeństwa. 

Odsetek żonatych mężczyzn był również nieco wyższy (56,6%) w porównaniu z zamężnymi 
kobietami (55,0%). Wynika to z wyższej umieralności mężczyzn, powodującej częstsze 
owdowienia kobiet. Odsetek wdów był ponad pięć razy wyższy w porównaniu z odsetkiem 
wdowców (odpowiednio 15,8% i 3,1%). Osoby rozwiedzione stanowiły w świętokrzyskim 
najmniej liczną grupę osób (6,2% mężczyzn i 7,3% kobiet). 

Struktura ludności według stanu cywilnego jest zróżnicowana w zależności od miejsca 
zamieszkania. Odsetek kawalerów na wsi był większy niż w miastach (35,1%, wobec 32,1%). 
Odmienną sytuację odnotowano dla panien. Stanowiły one 21,2% kobiet na wsi oraz 22,2% w 
miastach. 

Mieszkańcy wsi częściej niż mieszkańcy miast pozostawali w związku małżeńskim (57,3% 
osób, wobec 53,9%), a różnica ta bardziej widoczna była w przypadku kobiet (mężatki 
stanowiły 57,5% kobiet na wsi, wobec 52,1% w miastach). 

Odsetek osób owdowiałych w miastach i na wsi był zbliżony i wyniósł odpowiednio 9,6% i 
9,7%. Znaczne różnice notowano natomiast pod względem udziału osób rozwiedzionych. W 
miastach był on ponad dwukrotnie wyższy niż wśród mieszkańców wsi (9,3%, wobec 4,6%). 
Nieco większa różnica wystąpiła przy tym w grupie kobiet. W miastach rozwiedzione kobiety 
stanowiły 10,3% ogółu kobiet w wieku 15 lat i więcej, podczas gdy na wsi 4,6%. 

 

W stosunku do 2011 r. 
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Wykres 1. Ludność w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego i płci w miastach i na wsi  
w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 
 

Zjawisko rozwodów było zróżnicowane terytorialnie. Najwyższy udział osób rozwiedzionych w 
populacji w wieku 15 lat i więcej odnotowano w mieście Kielce (10% mieszkańców), a także w 
powiatach ostrowieckim (9%) i skarżyskim (9%), natomiast najmniejszy we włoszczowskim 
(4%). 

Wstępne wyniki spisu wykazały, że na przestrzeni 10 lat prawie podwoił się w świętokrzyskim 
udział osób urodzonych za granicą. W 2021 r. 98,6% stałych mieszkańców naszego 
województwa wskazało Polskę jako kraj swojego urodzenia, natomiast 1,4% urodziło się poza 
obecnymi granicami Polski (w całym kraju było to 2,0%). Dla porównania w 2011 r. było to 
odpowiednio 99,3% i 0,7% ogółu ludności województwa. 

Tablica 2. Ludność według kraju urodzenia (stan w dniu 31 marca) 

Kraj urodzenia 
2011 2021 

w tys. w % w tys. w % 2011=100 

Ogółem 1280,7 100,0  1196,6  100,0  93,4  

w tym:      

Polska 1271,9 99,3  1179,8  98,6  92,8  

Inny kraj 8,5  0,7  16,4  1,4  192,9  

Zarówno wśród urodzonych w Polsce, jak i za granicą przeważały kobiety, przy czym ich 
udział był nieco większy w grupie osób urodzonych za granicą (52,4%, wobec 51,3% wśród 
urodzonych w kraju). W 2011 r. różnica ta była większa: kobiety stanowiły 55,7% osób 
urodzonych za granicą i 51,1% urodzonych w kraju. 

Tablica 3. Ludność według miejsca urodzenia i płci w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
Urodzeni w Polsce Urodzeni za granicą 

w tys. w % w tys. w % 

Ogółem 1179,8  100,0 16,4  100,0 

Mężczyźni 574,7  48,7 7,8  47,6  

Kobiety 605,1  51,3 8,6  52,4 

 

Na przestrzeni 10 lat prawie 
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W 2021 r., podobnie jak 10 lat wcześniej, wśród urodzonych poza Polską dominowały osoby 
urodzone na terenie Europy. W Unii Europejskiej urodziło się 41% ogółu, a w innych krajach 
europejskich – 50%. 

Udział osób urodzonych za granicą był w świętokrzyskim niski niezależnie od powiatu. W 
żadnym nie przekroczył 2%. 

Charakterystyka osób z niepełnosprawnością 

Według wstępnych wyników NSP 2021 liczba osób z niepełnosprawnością w województwie 
świętokrzyskim wyniosła 212,4 tys. osób i była o 28,2% większa niż w 2011 r., podczas gdy w 
kraju odnotowano wzrost na poziomie 16,0%. 

Podobnie jak w 2011 r. wśród osób z niepełnosprawnością przeważały kobiety, które 
stanowiły 54,8%, a ich liczba w okresie międzyspisowym zwiększyła się o 31,3%. Wzrost w 
grupie mężczyzn był mniejszy i wyniósł 24,6%. 

Liczba osób z niepełnosprawnością w przeliczeniu na 1000 ludności zwiększyła się z o 37,2% i 
ukształtowała się na poziomie 177,5. Była ona znacznie wyższa niż średnio w kraju, gdzie 
wyniosła 143,2. Więcej osób z niepełnosprawnością w przeliczeniu na 1000 ludności 
odnotowano jedynie w województwie lubuskim (181,6). 

Liczba osób legitymujących się stosownym orzeczeniem o niepełnosprawności (z 
niepełnosprawnością prawną) wyniosła w 2021 r. 146,2 tys. W stosunku do 2011 r. zwiększyła 
się o 37,6%, przy czym wyższy wzrost odnotowano w grupie kobiet (o 46,0%, wobec 29,4% 
wśród mężczyzn). Znacznie wolniej rosła liczba osób z niepełnosprawnością biologiczną. W 
2021 r. przekroczyła ona poziom sprzed 10 lat o 11,3%. W przypadku osób z 
niepełnosprawnością biologiczną wyższy wzrost odnotowano wśród mężczyzn (o 13,6%). 
Liczba kobiet, które odczuwały ograniczenie sprawności w wykonywaniu podstawowych 
czynności, ale nie posiadały orzeczenia, zwiększyła się w okresie międzyspisowym o 9,8%. 

Tablica 4. Osoby z niepełnosprawnością według płci i kategorii niepełnosprawności  
(stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 2011=100 

w tys. % 

Osoby z niepełnosprawnością ogółem 165,7 212,4 128,2 

Kobiety 88,6 116,4 131,3 

Mężczyźni 77,0 96,0 124,6 

według kategorii niepełnosprawności       

Osoby z niepełnosprawnością prawną 106,3 146,2 137,6 

Kobiety 52,8 77,0 146,0 

Mężczyźni 53,5 69,2 129,4 

Osoby z niepełnosprawnością biologiczną 59,4 66,1 111,3 

Kobiety 35,9 39,4 109,8 

Mężczyźni 23,5 26,7 113,6 

Liczba osób z niepełnosprawnością na 1000 
ludności 

129,4 177,5 137,2 

Ludność według poziomu wykształcenia 

Podobnie jak w skali kraju, w województwie świętokrzyskim w latach 2011-2021 odnotowano 
wzrost poziomu wykształcenia ludności. Według wstępnych wyników Narodowego Spisu 
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. odsetek osób z wykształceniem co najmniej 
średnim wyniósł 55,0% (w 2011 r. – 46,1%). 

W stosunku do 2011 r. 
odnotowano znaczny wzrost 
udziału osób z 
wykształceniem wyższym 
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Znaczny wzrost (o 25,8%) został odnotowany w grupie osób z wykształceniem wyższym. W 
konsekwencji ich udział wśród ogółu ludności w wielu 13 lat i więcej zwiększył się z 16,2% w 
2011 r. do 21,8% w 2021 r. Pomimo tego wzrostu pozostał jednak mniejszy niż w skali kraju, 
gdzie wyniósł 23,1%. 

W strukturze ludności według poziomu wykształcenia nadal dominowali absolwenci szkół 
średnich (łącznie z policealnymi) – w 2021 r. odsetek takich osób wyniósł 33,2% (w 2011 r. – 
29,9%). W tej grupie wzrosła liczba osób z wykształceniem średnim zawodowym (o 8,0%), 
natomiast zmniejszyła się ze średnim ogólnokształcącym (o 6,2%). 

Znaczące miejsce w strukturze ludności według poziomu wykształcenia nadal zajmowało 
wykształcenie zasadnicze zawodowe. W 2021 r. udział osób o tym poziomie wykształcenia 
wyniósł 20,4%, jednak w stosunku do 2011 r. zaobserwowano spadek o 0,9 p.proc. 

W ciągu 10 lat istotnie obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym – z 21,2% w 
2011 r. do poziomu 13,2% w 2021 r. oraz z wykształceniem gimnazjalnym – z 5,2% do 2,5%. 
Nieco wyższy był on natomiast w przypadku osób z wykształceniem nieukończonym i bez 
wykształcenia szkolnego (wzrost z 1,6% do 2,8%). 

Tablica 5. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia (stan w dniu 31 
marca) 

Wyszczególnienie 
2011 2021 

w tys. w tys. 2011=100 

Ogółem 1124,0 1049,7  93,4 

w tym:    

Wyższea   182,2 229,3 125,8 

Średnieb  335,9 348,4 103,7 

w tym średnie zawodowe 196,2 211,8 108,0 

Zasadnicze zawodowe/branżowe 239,8 214,6 89,5 

Gimnazjalne  58,1 26,3 45,3 

Podstawowe ukończone 238,5 138,9 58,2 
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 
szkolnego 

18,4 29,6 161,0 

a Łącznie z osobami posiadającymi dyplom kolegium. b Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym. 

Struktura ludności według poziomu wykształcenia różni się w zależności od płci. W 2021 r. 
spośród ogółu mężczyzn 17,1% ukończyło szkoły wyższe. Udział ten był znacznie większy 
wśród kobiet i wyniósł 26,3%. 

Tablica 6. Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i płci w 2021 r.  
(stan w dniu 31 marca) 

Wyszczególnienie 
Mężczyźni Kobiety 

w tys. 

Ogółem 507,3  542,5  

w tym:   

Wyższea 86,5  142,7  

Średnieb 165,1  183,4  

Zasadnicze zawodowe/branżowe 133,7  80,9  

Gimnazjalne 15,0  11,3  

Podstawowe ukończone 60,0  78,9  
Podstawowe nieukończone i bez wykształcenia 
szkolnego 

14,6  15,0  

a Łącznie z osobami posiadającymi dyplom kolegium. b Łącznie z osobami z wykształceniem policealnym. 

Odsetek kobiet z 
wykształceniem wyższym był 
znacznie większy niż 
mężczyzn. Zdecydowanie 
częściej ukończoną uczelnią 
wyższą legitymowali się 
mieszkańcy miast niż wsi 
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W 2021 r. odsetek legitymujących się wykształceniem średnim (łącznie z policealnym) wśród 
kobiet, jak i mężczyzn utrzymał się na podobnym poziomie – odpowiednio 33,8% i 32,5%. 
Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej, a 
udziały kształtowały się następująco: 26,4% mężczyźni i 14,9% kobiety. Z kolei relatywnie 
więcej kobiet miało ukończoną szkołę podstawową (14,5%, wobec 11,8% mężczyzn). 

Czynnikiem różnicującym strukturę ludności według poziomu wykształcenia jest również 
miejsce zamieszkania. Pomimo wzrostu poziomu wykształcenia jego struktura wśród 
ludności wiejskiej różniła się w dalszym ciągu od notowanej w miastach. Według wstępnych 
wyników spisu ludności i mieszkań w 2021 r. wśród ludności zamieszkałej w miastach 28,0% 
stanowiły osoby, które ukończyły uczelnie wyższe, na wsi udział takich osób był znacznie 
niższy i wyniósł 16,7%. 

W 2021 r. dominującym poziomem wykształcenia ludności zamieszkałej zarówno w miastach, 
jak i na wsi było wykształcenie średnie (łącznie z policealnym), a odsetek takich osób wyniósł 
odpowiednio – 35,8% w miastach i 31,1% na wsi. 

Wstępne wyniki spisu wykazały, że w 2021 r. wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało 
24,5% mieszkańców wsi. W miastach ten udział był znacznie niższy i wyniósł 15,7%. 
Zdecydowanie wyższy był na wsi również odsetek osób z wykształceniem podstawowym 
ukończonym (17,2%, wobec 8,5% w miastach). 

Wielu informacji na temat wykształcenia ludności dostarcza analiza prowadzona według grup 
wieku. Zauważa się, że w 2021 r. (rozpatrując pięcioletnie grupy wieku) najwyższy udział osób 
legitymujących się wykształceniem wyższym stanowiły osoby w wieku 35-39 lat i 30-34 lata, a 
ich odsetek wyniósł odpowiednio 41,3% i 40,8%. 

Wśród osób posiadających wykształcenie średnie i policealne w 2021 r. zdecydowanie 
najwyższy udział odnotowano wśród osób w grupie wieku 20-24 lat (64,1%). Z kolei 
wykształcenie zasadnicze zawodowe często deklarowały osoby mające przynajmniej 40 lat, a 
ich najwyższy udział wystąpił w grupie wieku 55-59 lat (35,3%). Osoby w młodszych grupach 
wieku –zdecydowanie znacznie rzadziej wybierały zasadnicze szkoły dające przygotowanie 
zawodowe. 

Wstępne wyniki NSP 2021 pokazują zróżnicowanie terytorialne poziomu wykształcenia 
ludności. Zdecydowanie najwyższy odsetek osób z wykształceniem wyższym odnotowano w 
mieście Kielce – 35,9% i był on wyższy od średniego wskaźnika dla województwa aż o 14,1 
p.proc. Wyższy od przeciętnego udział osób z tym wykształceniem odnotowano tylko w 
powiecie skarżyskim (22,2%). Dla porównania najniższymi odsetkami osób posiadających 
wykształcenie wyższe charakteryzowały się powiaty kazimierski (13,1%) i opatowski (15,6%). 

Znacznie mniejsze zróżnicowanie cechowało udział osób z wykształceniem średnim (łącznie z 
policealnym). W 2021 r. odsetek takich osób kształtował się między 30,5% w powiecie 
kieleckim do 37,5% w skarżyskim. 

Istotne różnice występowały pod względem udziału osób o wykształceniu zasadniczym 
zawodowym. Najwyższy odsetek osób o tym poziomie wykształcenia odnotowano w 
powiatach opatowskim i staszowskim – odpowiednio 25,4% i 25,1%. Na przeciwnym biegunie 
znalazło się miasto Kielce (11,4%), a stosunkowo niskim udziałem osób z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym charakteryzował się również m.in powiat skarżyski (18,9%). 

Najwyższy odsetek osób o poziomie wykształcenia niższym niż zasadnicze zawodowe 
(gimnazjalnym, podstawowym ukończonym oraz podstawowym nieukończonym i bez 
wykształcenia szkolnego) odnotowano w powiatach kieleckim i koneckim (po ok.23%). Dla 
porównania w mieście Kielce oraz powiecie skarżyskim, w których udział ten był najmniejszy, 
osoby z wykształceniem niższym niż zasadnicze zawodowe stanowiły odpowiednio 14% i 11% 
ludności w wieku 13 lat i więcej. 



 

 

7 

Mapa 1. Poziom wykształcenia ludności w wieku 13 lat i więcej w 2021 r.  
(stan w dniu 31 marca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwa domowe 

Według wstępnych wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. 
w województwie świętokrzyskim było 371,3 tys. gospodarstw domowych. W relacji do NSP 
2011 ich liczba zmniejszyła się o 13,7%. Spadek ten był wyraźnie większy niż w skali kraju, 
gdzie wyniósł 7,6%. Mniejszą niż 10 lat wcześniej liczbę gospodarstw domowych odnotowano 
niezależnie od miejsca zamieszkania, przy czym szybciej malała ona na wsi (o 15,9%), wobec 
10,9% w miastach. 

W świętokrzyskim najwięcej było gospodarstw dwuosobowych. Ich udział zmniejszył się na 
przestrzeni 10 lat o 1,2 p.proc i wyniósł 23,5%. Zmalał także odsetek gospodarstw 
jednoosobowych (z 22,1% do 20,3%) oraz trzyosobowych (z 19,5% do 18,8%). Nieznacznie 
zwiększył się udział gospodarstw tworzonych przez cztery osoby (z 16,6% do 16,8%). Wyraźnie 
więcej było natomiast takich, które liczyły 5 i więcej osób (z 17,1% do 20,6%). 

Efektem większego niż w 2011 r. odsetka gospodarstw domowych składających się z 5 i więcej 
osób był wzrost średniej liczby osób przypadającej na gospodarstwo. W 2021 r. było to 3,17 
osób, tj. o 0,2 osób więcej niż w 2011 r. W kraju przeciętna liczba osób w gospodarstwie 
domowym wyniosła 2,99 osób. 

W 2021 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło w świętokrzyskim 1176,2 tys. osób (98,3% 
ludności województwa), czyli o 97 tys. osób mniej niż w 2011 r. Liczba ludności miejskiej w 
gospodarstwach zmalała o 41 tys., natomiast na wsi zmniejszyła się o 57 tys. 

W 2021 r. gospodarstwo domowe w miastach tworzyło średnio 2,71 osób (w 2011 r. – 2,60). Na 
wsi ich wielkość była wyraźnie większa i wyniosła 3,68 osób (w 2011 r. – 3,36). 

W okresie międzyspisowym 
zwiększył się udział 
gospodarstw domowych 
liczących 4 oraz 5 i więcej 
osób. Konsekwencją był 
wzrost średniej wielkości 
gospodarstwa domowego 
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Wykres 2. Gospodarstwa domowe według liczby osób w 2021 r. (stan w dniu 31 marca) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cudzoziemcy w województwie 

Wyniki spisu w 2021 r. wykazały wstępnie, że wśród stałych mieszkańców województwa 
świętokrzyskiego 1195,5 tys. (99,9%) stanowili obywatele Rzeczypospolitej. Liczba osób z 
obywatelstwem innego kraju wyniosła 1,1 tys. (0,1%). 

Wśród cudzoziemców przeważały kobiety. W 2021 r. było ich 0,6 tys., podczas gdy grupa 
mężczyzn liczyła 0,5 tys. Najwięcej cudzoziemców to osoby w wieku 40-49 lat (0,3 tys.) oraz 
30-39 lat (0,2 tys.). 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło 
danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez GUS prosimy o 
zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Kielcach  
p.o. Dyrektor Ewa Tomczyk 
Tel: 41 249 96 02 
 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 41 249 96 23 

 

         www.kielce.stat.gov.pl           @Kielce_STAT           @UrzadStatystycznywKielcach 

 

 

 

 

 

Powiązane opracowania 

Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Metodologia i organizacja badania 

NSP 2021. Wyniki wstępne – informacja sygnalna 

Raport zawierający wstępne wyniki NSP 2021 

 

Temat dostępny w bazach danych 

GUS - Bank Danych Lokalnych (stat.gov.pl) – obszar tematyczny: Narodowe Spisy Powszechne 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ludność 

Wiek 

Poziom wykształcenia 

Forma kształcenia 

Szkoła podstawowa 

Gimnazjum 

 

 

 

https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/informacja-o-wstepnych-wynikach-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021,1,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-2021-metodologia-i-organizacja-badania-,5,2.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/nsp-2021-wyniki-wstepne-informacja-sygnalna,7,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2021/nsp-2021-wyniki-wstepne/raport-zawierajacy-wstepne-wyniki-nsp-2021,6,1.html
https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/724,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/724,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/325,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/325,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4376,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4376,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4018,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4018,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4019,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/4019,pojecie.html

