
W końcu I kwartału 2010 roku województwo 
świętokrzyskie pod względem wysokości sto-
py bezrobocia zajmowało 11 miejsce wśród 
regionów Polski, wyprzedzając województwa 
podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
zachodnio-pomorskie i warmińsko-mazurskie.
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pińczowski 8,9 1,7 włoszczowski 13,9 3,1
buski 9,6 3,5 kielecki 18,9 13,8
m. Kielce 11,1 12,3 opatowski 18,9 5,4
kazimierski 11,2 1,9 starachowicki 19,1 7,8
sandomierski 11,6 4,5 ostrowiecki 20,6 9,9
staszowski 12,3 4,4 konecki 22,2 8,1
jędrzejowski 13,0 5,0 skarżyski 25,0 7,7
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Polska:
stopa bezrobocia - 12,9%

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

województwo świętokrzyskie:
stopa bezrobocia - 15,4%

liczba bezrobotnych - 89.086 



Zatrudnienie Bezrobocie
W I kwartale 2010 roku przeciętne zatrudnienie w 
sektorze przedsiębiorstw systematycznie spadało 
z poziomu 112,1 tys. osób w styczniu do 111,8 tys. 
na koniec marca. Spadek ten był zdecydowanie 
łagodniejszy od obserwowanego w poprzednim 
kwartale kiedy to poziom przeciętnego zatrud-
nienia spadł ze 113 tys. w październiku do 111,5 
tys. na koniec grudnia. Łącznie w okresie paź-
dziernik 2009 do marzec 2010 wskaźnik ten spadł  
o 1,2 tys.

Liczba bezrobotnych w I kwartale była wyższa od 
zanotowanej w poprzednim średnio o 9 tys. osób, 
przy czym najwyższą liczbę bezrobotnych odnoto-
wano w lutym 2010 roku - 91.319 osób tj o 6.071 
więcej niż w analogicznym miesiącu 2009 roku. Naj-
niższa zaś liczba bezrobotnych wystąpiła w marcu 
- 89.086 i była o 4.296 osób wyższa od zanotowanej 
na koniec marca 2009 roku. Wzrost poziomu bezro-
bocia w miesiącach zimowych występuje cyklicznie 
w związku z zakończeniem prac sezonowych.

W strukturze bezrobotnych dominowały osoby 
młode (ponad połowa z nich miała poniżej 35 lat) 
oraz z niskim poziomem wykształcenia (ponad 
połowa legitymowała się wykształceniem zawo-
dowym, gimnazjalnym lub podstawowym). Naj-
mniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku przed- 
emerytalnym oraz absolwenci szkół średnich  
i wyższych.
Udział kobiet w strukturze bezrobotnych 
był nieznacznie niższy i wynosił na koniec  
marca – 47,2%.
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Do końca I kwartału 2010 roku pracodawcy zgłosili 
do Powiatowych i Miejskiego Urzędu pracy 11.097 
wolnych miejsc pracy, tj. o 840 więcej w porówna-
niu do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Z sektora prywatnego pochodziło 59,3% wszyst-
kich wolnych miejsc pracy (6.582), a z sektora pu-
blicznego 40,7% (4.515). 
Z ogółu wolnych miejsc pracy 84,4%, czyli 9.371 to 
miejsca pracy subsydiowanej finansowane z Fun-
duszu Pracy, PFRON, EFS.

W okresie I kwartału 2010 roku najwięcej wolnych  
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono 
dla pracowników usług osobistych i sprzedawców  
- 2.281 ofert (20,6% ) tj. o 172 oferty więcej niż w ana-
logicznym okresie roku poprzedniego oraz dla pra-
cowników biurowych - 2.187 ofert (19,7%), tj. o 103 
oferty więcej niż w analogicznym okresie roku po- 
przedniego. Zmniejszyło się natomiast zapotrzebow-
anie na techników (o 114), specjalistów (o 12) oraz przed-
stawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i ki-
erowników (o 5).

Liczba bezrobotnych IV kwartale 2009 i I 
kwartale 2010 roku

78564
80126

83819

89629
91319

89086

70000

80000

90000

100000

październik listopad grudzień styczeń luty marzec

Struktura wieku bezrobotnych
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Liczba wolnych miejsc pracy 
zgłoszonych do PUP 

w I kwartale 2009 i 2010 roku
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Stopa bezrobocia  rosła do połowy I kwartału 2010 
roku proporcjonalnie do ilości osób rejestrujących 
sie w Powiatowych i Miejskim Urzędzie Pracy jako 
bezrobotne.
Tendencja ta jest obserwowana cyklicznie  przy 
czym w roku 2010 wielkość tego wskaźnika była 
średnio o 1,2 punktu procentowego wyższa od 
obserwowanej w analogicznym okresie roku po-
przedniego. 
Stopa bezrobocia w marcu 2010 roku była 
najniższa w porównaniu do analogicznego 
miesiąca w latach 2000 - 2007.


