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Urząd Statystyczny w Kielcach

1. Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej 
województwa świętokrzyskiego 2020
(XII 2019; I-XI 2020 r.)

miesiąc Internet wersja 
polska

29 I 2020 
28 II 2020 
27 III 2020 
29 IV 2020 
29 V 2020 
29 VI 2020 
28 VII 2020 
28 VIII 2020 
28 IX 2020 
28 X 2020 
30 XI 2020 
29 XII 2020

US Kielce

2. Aktywność ekonomiczna ludności w województwie 
świętokrzyskim 2020 r.
(IV kw. 2019; I/II/III kw. 2020 r.) kwartał Internet wersja 

polska

27 III 2020 
30 VI 2020 
30 IX 2020 
31 XII 2020

US Kielce

3. Bezrobocie rejestrowane w województwie 
świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 17 III 2020 US Kielce

4. Popyt na pracę w województwie świętokrzyskim 
w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 30 IV 2020 US Kielce

5. Turystyka w województwie świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 
polska 20 V 2020 US Kielce

6. Budownictwo mieszkaniowe w województwie 
świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 2 VII 2020 US Kielce

7. Rolnictwo w województwie świętokrzyskim w 2019 r. co 2 lata Internet wersja 
polska 27 VII 2020 US Kielce

8. Warunki pracy w województwie świętokrzyskim 
w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 26 VIII 2020 US Kielce

9. Pracujący i wynagrodzenia w województwie 
świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 24 IX 2020 US Kielce

10. Budżety jednostek samorządu terytorialnego 
w województwie świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 30 IX 2020 US Kielce

11. Budżety gospodarstw domowych w województwie 
świętokrzyskim w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 15 X 2020 US Kielce

12. Wypadki przy pracy województwie świętokrzyskim 
w 2019 r. rok Internet wersja 

polska 18 XI 2020 US Kielce

13. Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie 
świętokrzyskim w 2019 r. co 3 lata Internet wersja 

polska 30 XI 2020 US Kielce

14. Nakłady na środki trwałe w województwie świętokrzy-
skim w 2019 r. co 3 lata Internet wersja 

polska 22 XII 2020 US Kielce
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Roczniki statystyczne

1. Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 
2020
ISSN książki 1640-0100
Podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego 
zawierająca bogaty zestaw danych statystycznych cha-
rakteryzujących stan środowiska naturalnego, sytuację 
społeczno-gospodarczą i demograficzną województwa, 
w tym podregionów, powiatów i gmin. Materiał statystyczny, 
spójny pod względem tematycznym i graficznym dla wszyst-
kich województw, przedstawia zjawiska za pomocą tablic, 
map i wykresów.

wersja polsko-angielska

rok Książka, 
Internet 166 x 238 mm 440 31 XII 2020 US Kielce

Analizy statystyczne

2. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa 
świętokrzyskiego 2020
ISSN książki 2084-7092
Procesy zachodzące w gospodarce narodowej na terenie 
województwa oraz prezentacja ich zróżnicowania wewnętrz-
nego w zakresie zjawisk istotnych z punktu widzenia rozwoju 
społeczno-gospodarczego, tj. kapitału ludzkiego (w tym 
procesów demograficznych i zasobów pracy), jakości życia 
mieszkańców, gospodarki, z uwzględnieniem procesów 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości, realizacją inwe-
stycji, produkcji i usług, infrastruktury gospodarki, finansów 
publicznych, ochrony środowiska. Prezentowane kategorie 
przedstawione są w ujęciu dynamicznym (w retrospekcji wie-
loletniej), a także w relacji do przeciętnych wielkości dla kra-
ju. Analiza statystyczna, spójna pod względem tematycznym 
dla wszystkich województw, zawiera prezentację zjawisk 
również w formie graficznej - za pomocą map i wykresów.  
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje 
i działy PKD 2007.

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy

rok Książka, 
Internet 210 x 270 mm 150 21 V 2020 US Kielce

3. Sytuacja demograficzna województwa świętokrzyskiego 
w 2019 r.
ISSN książki 2657-8867
Charakterystyka ludności oraz procesów demograficznych 
poprzez dynamiczne, kilkuletnie ujęcia zjawisk. Potencjał 
i tendencje rozwojowe zobrazowane poprzez analizę zmian 
struktury podstawowych grup ludności (wiekowych i eko-
nomicznych), ze szczególnym uwzględnieniem przemian 
społecznych(wykształcenie, macierzyństwo, rynek pracy). 
Wynikowa ocena natężenia ruchu wędrówkowego ludności, 
szczególnie emigracji poza województwo. Dane cechujące 
ujęcie przestrzenne (podział miasto-wieś, powiaty). Ogólna 
sytuacja demograficzna województwa porównana konspek-
towo z innymi regionami.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy

rok Książka, 
Internet 210 x 270 mm 80 23 VII 2020 US Kielce
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4. Warunki  życia ludności w województwie świętokrzyskim 

w latach 2017-2019
ISSN książki 1644-3772
Procesy demograficzne. Dochody, wybrane informacje doty-
czące: poziomu życia, bezrobocia, aktywności ekonomicznej 
ludności, wynagrodzeń i świadczeń społecznych, wydatków 
i spożycia w gospodarstwach domowych, zasobów mieszka-
niowych, wyposażenia gospodarstw domowych w niektóre 
przedmioty trwałego użytkowania oraz działalności w zakre-
sie usług społecznych (ochrony zdrowia, kultury, edukacji). 
Przekroje: województwo, podregiony i powiaty.

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy

o 3 lata Książka, 
Internet 210 x 270 mm 80 14 XII 2020 US Kielce

Informacje statystyczne

5. Biuletyn statystyczny województwa świętokrzyskiego 
2020
(IV kw. 2019 r., I-III kw. 2020 r.)
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 działy 
PKD 2007, wybrane wyroby wg PKWiU, grupy COICOP.

wersja polsko-angielska

kwartał Internet 210 x 270 mm -

2 III 2020 
1 VI 2020 

31 VIII 2020 
2 XII 2020

US Kielce

6. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodo-
wej w rejestrze REGON w województwie świętokrzyskim, 
2019
Podmioty gospodarki narodowej w Krajowym rejestrze 
urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON. 
Charakterystyka podmiotów wg form prawnych, sektorów 
własności, rodzaju przeważającej działalności i lokalizacji.
Przekroje: województwo, podregiony, powiaty i gminy.

w wersji angielskiej przedmowa, spis treści, synteza, uwagi 
ogólne, tablice, wykresy, mapy

rok Internet 210 x 270 mm - 24 III 2020 US Kielce

Foldery i publikacje okolicznościowe

7. Województwo świętokrzyskie w liczbach 2020
ISSN książki 2657-8840
Wybrane dane statystyczne charakteryzujące sytuację 
społeczno-gospodarczą województwa świętokrzyskiego 
w latach 2017-2019. Materiał statystyczny w postaci tabel, 
map i wykresów. 
Przekroje: województwo.

wersja polsko-angielska

rok Folder, 
Internet 102 x 206 mm 35 27 VII 2020 US Kielce


