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Roczniki statystyczne

1. Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019
ISSN książki 1640-0100 
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego zawie-
rająca bogaty zestaw danych statystycznych charakteryzują-
cych stan środowiska naturalnego, sytuacje społeczno-gospo-
darczą i demograficzną województwa.
wersja polsko-angielska

rok Książka, 
Internet 31 XII 2019

2. Województwo Świętokrzyskie-Podregiony, Powiaty, Gminy 
2019
ISSN książki 1733-1196 
Uzupełnienie wydania rocznika statystycznego województwa, 
zawierające tablice przeglądowe prezentujące ważniejsze dane 
o województwie, wybrane dane o podregionach a także kom-
pleksowy zestaw danych w grupowaniach powiatowych i gmin-
nych.
wersja polsko-angielska

rok Książka, 
Internet 31 XII 2019

Analizy statystyczne

3. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świę-
tokrzyskiego w 2018 r.
ISSN książki 2084-7092 
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie woje-
wództwa, z uwzględnieniem zjawisk istotnych z punktu widze-
nia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, m.in. procesy 
demograficzne, tendencje obserwowane na rynku pracy, w ob-
szarze zjawisk inflacyjnych, wynagrodzeń, w  podstawowych 
obszarach gospodarki narodowej (przemysł, budownictwo, rol-
nictwo, wybrane usługi), podmioty gospodarcze, wyniki finan-
sowe przedsiębiorstw niefinansowych, nakłady. Prezentowane 
kategorie przedstawione w ujęciu dynamicznym (okres ostat-
nich 5 lat), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kraju. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i  działy 
PKD 2007, grupy COICOP.
w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice

rok Książka, 
Internet 21 V 2019

4. Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego 
w 2018 r. 
Charakterystyka ludności oraz procesów demograficznych po-
przez dynamiczne, kilkuletnie ujęcia zjawisk. Potencjał i  ten-
dencje rozwojowe zobrazowane poprzez analizę zmian struktu-
ry podstawowych grup ludności (wiekowych i ekonomicznych), 
ze szczególnym uwzględnieniem przemian społecznych(wy-
kształcenie, macierzyństwo, rynek pracy). Wynikowa ocena na-
tężenia ruchu wędrówkowego ludności, szczególnie emigracji 
poza województwo. Dane cechujące ujęcie przestrzenne (po-
dział miasto-wieś, powiaty). Ogólna sytuacja demograficzna 
województwa porównana konspektowo z  innymi regionami. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy
w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice

rok Książka, 
Internet 31 VII 2019
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5. Sytuacja osób w wieku 55 lat i starszych w województwie 
świętokrzyskim w latach 2010-2018 
Charakterystyka sytuacji demograficznej, społecznej i ekono-
micznej osób 55-letnich i starszych poprzez dynamiczne, kil-
kuletnie ujęcie zjawisk. Analiza obejmuje potencjał demogra-
ficzny, warunki życia, sytuację ekonomiczną i zawodową oraz 
aktywność społeczną wskazanej subpopulacji. Wybrane dane 
umożliwiają porównanie do kraju i innych województw. Prze-
kroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy,
w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice

co 5 lat Książka, 
Internet 31 XII 2019

6. Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w latach 2017 
i 2018 
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, sektory własności, formy własności.
w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
metodologiczne, tablice

co 2 lata Internet 26 VII 2019

Informacje statystyczne

7. Biuletyn Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2019 
(IV kw. 2018 r., I-III kw. 2019 r.)
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-
-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wyna-
grodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, 
budownictwa i handlu. 
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, sekcje i działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.
wersja polsko-angielska

kwartał Internet

1 III 2019
30 V 2019

29 VIII 2019
29 XI 2019

8. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 
w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 2018 r. 
Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze urzędo-
wym podmiotów gospodarki narodowej REGON. Charakterysty-
ka podmiotów wg form prawnych, sektorów własności, rodzaju 
przeważającej działalności i lokalizacji. Przekroje: wojewódz-
two, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007.
w wersji angielskiej: przedmowa i spis treści

rok Internet 29 III 2019

9. Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie świętokrzy-
skim w latach 2016-2018 
Wykorzystanie i  ochrona zasobów powierzchni ziemi i  gleby, 
gospodarka wodna i  ochrona wód, ochrona powietrza, przy-
rody i krajobrazu. Działalność służb ochrony środowiska oraz 
sanitarno-epidemiologicznych. Ekonomiczne aspekty ochrony 
środowiska. Zasoby leśne, zagospodarowanie lasu, zadrzewie-
nia oraz gospodarcze wykorzystanie lasu.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i  gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.
w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, tablice

co 5 lat Internet 16 XII 2019

Foldery i publikacje okolicznościowe

10. Województwo świętokrzyskie w liczbach 2019 
Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację społecz-
no-gospodarczą województwa świętokrzyskiego w latach 2016-
2018. Materiał statystyczny w postaci tabel, map i wykresów.
wersja polsko-angielska

rok Folder, 
Internet 31 VII 2019
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1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
świętokrzyskiego 2019 (XII 2018 r., I-XI 2019 r.)

miesiąc Internet

29 I 2019
28 II 2019
28 III 2019
29 IV 2019
30 V 2019
1 VII 2019

26 VII 2019
29 VIII 2019
27 IX 2019
28 X 2019
2 XII 2019
31 XII 2019

2. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie święto-
krzyskim 2019 (IV kw. 2018 r., I, II, III kw. 2019 r.)

kwartał Internet

29 III 2019
28 VI 2019
30 IX 2019
31 XII 2019

3. Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet 28 VI 2019

4. Warunki pracy w województwie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet 26 VIII 2019

5. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w wojewódz-
twie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet 31 X 2019

6. Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet

7. Budownictwo mieszkaniowe w województwie świętokrzyskim 
w 2018 r. rok Internet

8. Bezrobocie rejestrowane w województwie świętokrzyskim w 
2018 r. rok Internet

9. Budżety gospodarstw domowych w województwie święto-
krzyskim 
w 2018 r.

rok Internet

10. Transport w województwie świętokrzyskim w 2018 r. co 3 lata Internet

11. Handel i gastronomia w województwie świętokrzyskim w 
2018 r. co 2 lata Internet

12. Pracujący w województwie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet 30 IX 2019

13. Wypadki przy pracy województwie świętokrzyskim w 2018 r. rok Internet 15 XI 2019

14. Edukacja w województwie świętokrzyskim w roku szkolnym 
2018/2019 co 2 lata Internet 29 XI 2019


