
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 

15.03.2023 r. Bezrobocie rejestrowane w województwie  
świętokrzyskim w 2022 r. 

W 2022 r. w odniesieniu do stanu sprzed roku odnotowano 
spadek stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy. Stopa bezrobocia 
rejestrowanego należała do wyższych w kraju – na koniec 
2022 r. w gorszej sytuacji niż świętokrzyskie pozostawały 
trzy województwa, tj.: lubelskie (8,1%), warmińsko-
mazurskie (8,7%) oraz podkarpackie (8,8%). 

 
Stan i terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia rejestrowanego1 

W urzędach pracy województwa świętokrzyskiego według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. za-
rejestrowanych było 34,0 tys. osób bezrobotnych, które stanowiły 4,2% ogólnej liczby bezro-
botnych w kraju. W porównaniu do sytuacji z końca 2021 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła 
się o 10,5%.  

Struktura terytorialna bezrobocia nie ulega w województwie większym zmianom od lat. W 
omawianym okresie sprawozdawczym najwięcej bezrobotnych grupowało miasto na pra-
wach powiatu Kielce oraz powiaty: kielecki, skarżyski i starachowicki. Łącznie w wymienio-
nych powiatach zarejestrowanych było 45,7% ogółu bezrobotnych w województwie (w 2021 r. 
47,8%). W sumie podregion kielecki skupiał 62,2% ogółu populacji bezrobotnych w wojewódz-
twie świętokrzyskim (w 2021 r. 63,5%).  

W skali roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach województwa 
świętokrzyskiego, przy czym największy – w powiecie kieleckim (o 19,7%) oraz mieście na pra-
wach powiatu Kielce (o 18,3%), a najmniejszy w powiecie sandomierskim (o 2,5%). 

O skali bezrobocia i tempie jego zmian świadczy stopa bezrobocia, mierzona udziałem liczby 
bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2022 r. osiągnęła poziom 7,7%, kształtu-
jąc się niżej niż przed rokiem (8,7%). W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,2%, 
wobec 5,8% przed rokiem. Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wyso-
kiej stopie bezrobocia. Na koniec miesiąca sprawozdawczego najniższą wartość wskaźnika 
odnotowano w województwie wielkopolskim (2,9%), natomiast w jeszcze trudniejszej sytuacji 
niż świętokrzyskie pozostawały województwa: lubelskie (8,1%), warmińsko-mazurskie (8,7%) 
oraz podkarpackie (8,8%). 

W 2022 r. nadal obserwowano dość duże zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju teryto-
rialnym województwa. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w mieście na prawach po-
wiatu Kielce (4,3%) oraz w powiecie buskim (4,5%), zaś najwyższą - w powiatach: opatowskim 
(16,0%), skarżyskim (14,6%), koneckim (10,9%) oraz kazimierskim (10,4%). 

                                                           

1 Z dniem 12 marca 2022 r. (z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 r.) weszła w życie ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która umożliwia rejestrację w po-
wiatowych urzędach pracy obywatelom Ukrainy w wieku 18 lat i więcej, jako osoby bezrobotne lub poszuku-
jące pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.). 
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Rozpiętość pomiędzy najniższą i najwyższą wartością stopy bezrobocia w powiatach wyniosła 
11,7 p.proc., wobec 12,2 p.proc. w 2021 r. 

W porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. stopa bezrobocia obniżyła się we wszystkich 
powiatach województwa świętokrzyskiego, przy czym najbardziej w powiatach skarżyskim 
(o 1,9 p.proc.), kieleckim (o 1,8 p.proc.) i kazimierskim (o 1,5 p.proc.).  

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2022 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

 

W końcu grudnia 2022 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 29,2 tys. bezrobotnych, a ich 
udział w liczbie bezrobotnych wyniósł 85,7%, tj. o 0,5 p.proc. więcej niż przed rokiem. 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżniono kategorie osób w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku do których mogą być dodatkowo stosowane 
działania, m.in takie jak: przedstawienie propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 
stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w ramach prac interwencyj-
nych albo robót publicznych. Wskazane kategorie to: bezrobotni do 30 roku życia, bezrobotni 
długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świadczeń z po-
mocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co 
najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia, bezrobotni z niepełnospraw-
nością.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (28,6 tys. osób) stanowili 83,9% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych, tj. o 1,6 p.proc. 
mniej niż przed rokiem. Liczebność omawianej subpopulacji zmniejszyła się natomiast o 
12,2%.  

Nadal największy odsetek stanowiły osoby długotrwale bezrobotne (52,9% ogólnej liczby bez-
robotnych). Udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia ukształtował się na po-
ziomie 25,8%. Z kolei odsetek bezrobotnych w wieku do 30 lat wyniósł 25,0%, w tym osób do 
25 roku życia 12,9%. Udział posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia wyniósł 
16,3%, a osób z niepełnosprawnością 8,2%. W ujęciu rocznym zmniejszyła się liczebność po-
szczególnych kategorii osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy: najwięcej ubyło 
osób długotrwale bezrobotnych (o 17,5%) oraz osób posiadających co najmniej jedno dziecko 
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do 6 roku życia (o 13,7%). Liczba osób w wieku 50 lat i więcej zmniejszyła się o 11,6%, a mło-
dych bezrobotnych w wieku do 30 lat o 9,9%, w tym osób do 25 roku życia o 4,6%. Osób posia-
dających co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością w wieku do 18 lat było mniej o 
3,2%, a osób z niepełnosprawnością - o 1,9% mniej. W ujęciu rocznym zwiększyła się nato-
miast liczba osób, które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej (o 8,3%).  

Charakterystyka demograficzno-społeczna osób bezrobotnych 

Sytuację na rynku pracy charakteryzuje nie tylko poziom bezrobocia mierzony stopą bezro-
bocia, ale również jego struktura, która jest silnie zróżnicowana pod względem cech demo-
graficznych i społecznych. Stopień zagrożenia bezrobociem nie jest jednakowy dla wszyst-
kich. Czynniki takie jak: płeć, wiek, poziom wykształcenia, staż pracy, czas pozostawania bez 
pracy, czy miejsce zamieszkania silnie różnicują szanse na podjęcie zatrudnienia. 

Płeć to oczywista cecha wpływająca na sytuację na rynku pracy. W końcu grudnia 2022 r. w 
województwie świętokrzyskim, tak jak i w kraju, kobiety nadal stanowiły większość wśród 
bezrobotnych. Ich udział w populacji bezrobotnych w województwie świętokrzyskim wyniósł 
51,1%. Na przestrzeni roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 11,6% do 17,4 tys. 
osób. W tym samym czasie populacja bezrobotnych mężczyzn obniżyła się o 9,4% do 16,6 tys. 
osób, natomiast udział wzrósł o 0,6 p.proc. do 48,9%. 

Bezrobocie w większym stopniu dotyka tereny wiejskie. W końcu grudnia 2022 r. mieszkańcy 
wsi stanowili 54,4% ogółu zarejestrowanych w urzędach pracy. Na przestrzeni roku liczebność 
bezrobotnych mieszkańców wsi obniżyła się o 10,9% do 18,5 tys. osób, natomiast udział 
zmniejszył się o 0,2 p.proc.  

Bezrobocie nadal dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych, których wiek nie przekroczył 35 
lat. W końcu grudnia 2022 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły osoby w 
wieku 25-34 lata, przy czym ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych zmniejszył się o 1,2 
p.proc. do 25,3%. Bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stanowili 12,9%, tj. o 0,8 
p.proc. więcej niż przed rokiem. Na przestrzeni roku zwiększyły się udziały osób bezrobot-
nych w wieku: 45-54 lata – o 0,8 p.proc. do 20,1% oraz 35-44 lata – o 0,2 p.proc. do 25,2%, 
zmniejszył się natomiast udział osób w wieku 55 lat i więcej – o 0,6 p.proc. do 16,5%.  

Wykres 1. Bezrobotni zarejestrowani według wieku w 2022 r.  
Stan w dniu 31 grudnia 

 

Bezrobociem zagrożone są przede wszystkim osoby legitymujące się niskim poziomem wy-
kształcenia. Osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym oraz co najwyżej 
gimnazjalnym stanowiły łącznie ponad 45% ogółu bezrobotnych (odpowiednio 25,7%, tj. o 0,1 
p.proc. mniej niż w 2021 r. oraz 19,6%, tj. o 0,3 p.proc. mniej niż w 2021 r.). Osoby z wykształce-
niem policealnym i średnim zawodowym stanowiły 26,0%, tj. o 0,4 p.proc. więcej niż w 2021 r. 
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Najmniej liczną zbiorowość bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym (11,6%, tj. o 0,1 p.proc. więcej niż w 2021 r.) oraz wyższym (17,1%, 
tj. o 0,1 p.proc. mniej niż w 2021 r.). 

Wykres 2. Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia w 2022 r. 
Stan w dniu 31 grudnia 

Biorąc pod uwagę kryterium czasu pozostawania bez pracy, w strukturze bezrobotnych zare-
jestrowanych w urzędach pracy w 2022 r. odnotowano wzrost udziału osób pozostających bez 
pracy do 1 roku – o 6,5 p.proc. do 59,0%. Spośród wskazanych osób najbardziej zwiększył się 
odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy 1-3 miesiące (o 3,2 p.proc. do 18,6%), a także 3-
6 miesięcy (o 1,9 p.proc. do 14,9%) i do 1 miesiąca (o 1,5 p.proc. do 10,4%).  

Do 13,5% (o 4,6 p.proc.) zmniejszył się udział osób pozostających bez pracy od 12 do 24 mie-
sięcy, a do 27,5% (o 2,0 p.proc.) zmniejszył udział pozostających bez pracy powyżej 24 mie-
sięcy. 

Wykres 3. Bezrobotni zarejestrowani według czasu pozostawania bez pracya  w 2022 r. 

Stan w dniu 31 grudnia  

 

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie. 
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Analizując dane dotyczące osób bezrobotnych pod kątem ich doświadczenia zawodowego, 
można stwierdzić, że w najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby bez stażu pracy lub ze sta-
żem do 5 lat. Na koniec 2022 r. osoby te łącznie stanowiły 61,4%, tj. o 0,3 p.proc. więcej niż 
przed rokiem. W porównaniu z rokiem poprzednim pogorszyła się sytuacja osób o małym do-
świadczeniu zawodowym. Zwiększyły się udziały osób, które przepracowały do 1 roku oraz 
osób ze stażem 1-5 lat (w obu przypadkach wzrost o 0,2 p.proc. odpowiednio do 20,2% oraz 
do 26,6%). Poprawiła się natomiast sytuacja osób o większym doświadczeniu zawodowym. 
Zmniejszyły się udziały osób, które przepracowały 10-20 lat oraz ponad 30 lat (w obu przy-
padkach spadek o 0,2 p.proc. odpowiednio do 13,9% oraz 2,2%). Zmian w skali roku nie odno-
towano w odniesieniu do osób bez stażu pracy oraz osób ze stażem 5-10 lat oraz 20-30 lat. 
Ich udziały utrzymały się na poziomie odpowiednio: 14,6%, 15,9% oraz 6,5%.  

Wykres 4. Bezrobotni zarejestrowani według stażu pracya   w 2022 r. 

Stan w dniu 31 grudnia 

 

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie. 

Pomimo spadku liczebności w skali roku (o 10,5% do 29,1 tys. osób) osoby poprzednio pracu-
jące nadal stanowiły 85,4% ogółu bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy w 
końcu okresu sprawozdawczego. 

Płynność bezrobocia 

O płynności rynku pracy oraz poziomie bezrobocia decyduje m.in. rotacja bezrobotnych, czyli 
napływ i odpływ osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Napływ przedstawia 
liczbę osób, które w danym okresie sprawozdawczym zostały zarejestrowane jako bezro-
botne, a odpływ oznacza liczbę osób wyłączonych z ewidencji powiatowych urzędów pracy w 
danym czasie.  

Podobnie jak przed rokiem bilans bezrobotnych w województwie świętokrzyskim kształtował 
się korzystnie. W ciągu 2022 r. zarejestrowano o 4,0 tys. mniej osób niż wyłączono z ewidencji. 
Przed rokiem wyrejestrowania przeważały zarejestrowania o 6,8 tys. osób. Relacja napływu 
do odpływu z bezrobocia ukształtowała się na poziomie 93,1%, wobec 94,0% w kraju (w 2021 r. 
odpowiednio: 88,2% i 88,7%). 

W 2022 r. w województwie świętokrzyskim liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wy-
niosła 54,3 tys. osób i była większa niż przed rokiem (o 3,1 tys., tj. o 6,1%). Wśród rejestrują-
cych się nieznacznie przeważały kobiety, stanowiąc 50,1% (o 0,8 p.proc. więcej niż przed ro-
kiem). W skali roku wśród nowo zarejestrowanych zwiększyły się udziały: osób rejestrujących 
się po raz pierwszy (o 1,2 p.proc. do 19,6%), dotychczas niepracujących (o 0,9 p.proc. do 
16,4%), z niepełnosprawnością (o 0,5 p.proc. do 7,7%), po stażu (o 0,5 p.proc. do 10,2%), absol-
wentów (o 0,2 p.proc. do 10,6%) oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy (o 0,1 
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p.proc. do 3,7%). Zmniejszyły się natomiast odsetki osób zamieszkałych na wsi (o 1,6 p.proc. 
do 53,1%), rejestrujących się po raz kolejny (o 1,2 p.proc. do 80,4%) oraz poprzednio pracują-
cych (o 0,9 p.proc. do 83,6%). 

Drugim czynnikiem (obok napływu) powodującym zmiany w poziomie bezrobocia jest odpływ 
bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy. Z ewidencji bezrobotnych w woje-
wództwie świętokrzyskim w ciągu 2022 r. skreślono 58,3 tys. osób, tj. więcej o 0,3 tys. (o 0,5%) 
niż przed rokiem. Ponad połowę wyrejestrowanych stanowiły kobiety (50,5%, tj. o 1,3 p.proc. 
więcej niż przed rokiem). Główną przyczyną wyrejestrowania pozostało podjęcie pracy, w wy-
niku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 29,6 tys. osób (wobec 33,0 tys. przed rokiem). 
Udział tej kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie wyrejestrowanych zmniejszył się w ujęciu 
rocznym o 6,0 p.proc. do 50,8%, w tym udział osób podejmujących pracę niesubsydiowaną 
zmniejszył się z 44,6% do 39,0%. Wzrosły natomiast odsetki osób wykreślonych z ewidencji 
urzędów pracy w efekcie: niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (o 2,4 p.proc. do 
12,6%), odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub in-
nej formy pomocy (o 2,1 p.proc. do 6,1%), rozpoczęcia stażu (o 1,0 p.proc. do 11,1%), dobrowol-
nej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,7 p.proc. do 7,0%) oraz podjęcia szkolenia u pra-
codawców (o 0,2 p.proc. do 2,2%).  

O zmianach na rynku pracy świadczy również wskaźnik płynności rynku pracy, wyrażający w 
procentach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie sprawoz-
dawczym do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W 2022 r. wskaźnik ten ukształto-
wał się na poziomie o 9,9 p.proc. niższym niż w 2021 r. i wynosił 54,5%. Relacja ta jest efektem 
spadku liczby osób wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy i wzrostu liczby osób reje-
strujących się w urzędach pracy – ich dynamiki wyniosły odpowiednio: 89,8 i 106,1.  

Oferty pracy – wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

W 2022 r. do powiatowych urzędów pracy w województwie świętokrzyskim wpłynęło 27,6 tys. 
ofert pracy, tj. o 6,0% więcej niż rok wcześniej. Wśród zgłoszonych ofert w dalszym ciągu zna-
czący odsetek stanowiły miejsca aktywizacji zawodowej (25,7%, wobec 25,5% w 2021 r.), a nie-
mal co czwarta oferta dotyczyła stażu. Propozycje dotyczące niesubsydiowanych miejsc za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej stanowiły 57,8% puli ofert (w 2021 r. 57,3%). 

W końcu grudnia 2022 r. na 1 ofertę pracy w województwie przypadało 29 bezrobotnych 
(przed rokiem 25). Wskaźnik ten był o 11 osób wyższy niż w kraju. Biorąc pod uwagę zróżnico-
wanie terytorialne w województwie, wzrost wskaźnika odnotowano w ośmiu powiatach: naj-
większy w powiecie kazimierskim (o 187 osób do 211 bezrobotnych na 1 ofertę pracy) i opa-
towskim (o 181 osób do 281), najmniejszy w powiecie buskim (o 6 osób do 28). Korzystniejsza 
sytuacja niż przed rokiem wystąpiła w pięciu powiatach. Największy spadek liczby bezrobot-
nych na 1 ofertę pracy odnotowano w powiecie włoszczowskim (o 194 osoby do 225), naj-
mniejszy zaś w powiecie jędrzejowskim (o 1 osobę do 6 bezrobotnych na 1 ofertę). To właśnie 
w powiecie jędrzejowskim sytuacja była najkorzystniej, natomiast najwięcej osób bezrobot-
nych na 1 ofertę pracy odnotowano w powiatach opatowskim i włoszczowski (odpowiednio 
281 i 225). W Kielcach nie odnotowano zmian, nadal na 1 ofertę pracy przypada 15 bezrobot-
nych. 

 

 

 

 

W 2022 r. do powiatowych 
urzędów pracy wpłynęło wię-
cej ofert pracy niż przed ro-
kiem 

Podjęcie pracy stanowiło 
główną przyczynę wyreje-
strowania z ewidencji urzę-
dów pracy 

 

Nadal znaczący odsetek ofert 
pracy stanowiły miejsca akty-
wizacji zawodowej, w tym 
głównie staże 
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Tablica 1. Bezrobocie rejestrowane 

 

 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2021 2022 

 w osobach 

Bezrobotni zarejestrowani (stan w dniu 31 grudnia) 38035 34029 

mężczyźni 18370 16646 

kobiety 19665 17383 

dotychczas niepracujący 5563 4965 

posiadający prawo do zasiłku 5621 4870 

niepełnosprawni 2844 2791 

z tego kobiety 1252 1227 

Bezrobotni na 1 ofertę pracy (stan w dniu 31 grudnia) 25 29 

Bezrobotni niepełnosprawni na 1 ofertę pracy do nich 
skierowaną (stan w dniu 31 grudnia) 17 28 

Bezrobotni nowo zarejestrowani w ciągu roku – napływ 51184 54307 

Bezrobotni wyrejestrowani w ciągu roku – odpływ 58030 58313 

Bilans bezrobocia (napływ-odpływ) -6846 -4006 

 w szt. 

Oferty pracy zgłoszone w ciągu roku 26053 27610 

w tym oferty pracy zgłoszone w ciągu roku skierowane 
do osób niepełnosprawnych 858 817 

 w % 

Wskaźnik płynności rynku pracy 64,4 54,5 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 grudnia) 8,7 7,7 
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Tablica 2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy  
                  Stan w dniu 31 grudnia 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2021 2022 

% w ogółem 

Do 30 roku życia 24,9 25,0 

w tym do 25 roku życia 12,1 12,9 

Powyżej 50 roku życia 26,1 25,8 

Długotrwalea 57,4 52,9 

Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej 0,6 0,7 

Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 16,9 16,3 

Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia 0,1 0,1 

Niepełnosprawni 7,5 8,2 

a Do długotrwale bezrobotnych zalicza się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie 
przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygoto-
wania zawodowego w miejscu pracy. 
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W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na da-
nych opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne 
na podstawie danych GUS”. 

 

 

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

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Urząd Statystyczny w Kielcach  

p.o. Dyrektor Ewa Tomczyk 
Tel: 41 249 96 02 

 

Rozpowszechnianie: 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 41 249 96 23 
 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2022  

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego - styczeń 2023 

Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego - 4 kwartał 2022 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Rynek pracy – Bezrobocie rejestrowane  

Dziedzinowe Bazy Danych - Rynek Pracy 

System Monitorowania Rozwoju STRATEG 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku pojęć stosowanych w statystyce publicznej 

Lista pojęć z dziedziny - Rynek pracy 

https://kielce.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-2022,4,21.html
https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-swietokrzyskiego-styczen-2023,6,142.html
https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-wojewodztwa-swietokrzyskiego-4-kwartal-2022,3,57.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/RynekPracy.aspx
https://strateg.stat.gov.pl/
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_23,dziedzina.html
https://kielce.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Kielce_STAT
https://www.facebook.com/UrzadStatystycznyKielce/

