
W końcu III kwartału 2011 roku województwo 
świętokrzyskie, pod względem wysokości stopy 
bezrobocia, zajmowało 12 miejsce wśród regio-
nów Polski. Wyższą stopę odnotowały  woje-
wództwa: podkarpackie, kujawsko-pomorskie, 
zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.
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buski 7,6 2,7 włoszczowski 13,7 2,9
pińczowski 8,8 1,5 starachowicki 15,3 5,9
m. Kielce 9,8 10,6 kielecki 17,9 12,6
staszowski 11,5 3,7 ostrowiecki 19,5 8,2
sandomierski 11,9 4,4 opatowski 20,7 5,2
kazimierski 12,1 2,0 konecki 21,5 6,9
jędrzejowski 13,2 4,8 skarżyski 24,6 7,0
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Polska:
stopa bezrobocia - 11,8%

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

województwo świętokrzyskie:

stopa bezrobocia - 14,5%
liczba bezrobotnych - 78.345



Zatrudnienie Bezrobocie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
do końca III kwartału osiągnęło wyższy poziom niż  
w okresie styczeń-wrzesień 2010r., nie mniej jednak 
w omawianym okresie jedynie w sektorze prywatnym 
odnotowano przyrost liczebności kadry pracowniczej. 
Wzrost zatrudnienia nastąpił w większości sekcji, 
zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i w usługowym. 
Stosunkowo najwięcej miejsc pracy przybyło  
w: działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, 
zakwaterowaniu i gastronomii oraz dostawie wody; 
gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji. 
Mniej osób pracowało natomiast w informacji  
i komunikacji.

W III kwartale br. liczba bezrobotnych w województwie 
świętokrzyskim systematycznie zmniejszała się osiągając 
na koniec września poziom 78.345 osób. Była tym 
samym niższa o 863 osoby w porównaniu do września 
roku ubiegłego. W odniesieniu do września 2010 roku 
odnotowano spadek liczby bezrobotnych w m. Kielce o 
962 osoby (8,3%) oraz powiatach starachowickim o 658 
osób (10,1%) i ostrowieckim o 553 osoby (6,3%).
Natomiast najwyższy wzrost liczby bezrobotnych miał 
miejsce wpowiatach:  opatowskim o 678 osób (15,1%), 
sandomierskim o 327 osób (8,1%) i kazimierskim o 138 
osób (7,3%).

W strukturze bezrobotnych dominowały osoby 
młode (ponad połowa z nich miała poniżej  
35 lat) oraz z niskim poziomem wykształcenia 
(prawie połowa legitymowała się wykształceniem 
zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i niższym). 
Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
przedemerytalnym oraz absolwenci szkół wyższych. 
Udział kobiet w strukturze bezrobotnych był większy 
i wynosił na koniec kwartału 53,6% wobec 46,4% 
mężczyzn.

W III kwartale br. pracodawcy zgłosili do PUP 
5.996 wolnych miejsc pracy, tj. o 1.644 mniej 
niż w poprzednim kwartale i o 3.828 mniej niż  
w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Na przestrzeni 9 miesięcy 2011 roku pracodawcy 
zgłosili do urzędów pracy 19.320 wolnych miejsc pracy 
i miejsc aktywizacji zawodowej, tj. o 13.133 mniej 
(40,5%) w porównaniu do 9 miesięcy 2010 roku.
Z sektora prywatnego pochodziło 68,4% wszystkich 
wolnych miejsc pracy (13.217), a z sektora publicznego 
31,6% (6.103).Z ogółu wolnych miejsc pracy 55,1%, czyli 
10.638 to miejsca pracy subsydiowanej finansowane  
z Funduszu Pracy, PFRON, EFS.

Na przestrzeni 9 miesięcy 2011 roku najwięcej wolnych 
miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono 
dla: pracowników usług i sprzedawców - 6.076 ofert, 
robotników przemysłowych i rzemieślników - 3.877 
ofert oraz pracowników biurowych - 2.379 ofert. 
Łącznie oferty dla pracowników w tych branżach 
stanowiły 63,8% wszystkich zgłoszonych do PUP.
Najmniejsze zaś zapotrzebowanie zgłaszane było dla 
przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników 
i kierowników - 156 ofert, rolników, ogrodników, 
leśników i rybaków - 282 oferty oraz specjalistów 
 - 1.112 ofert. Łącznie 8,1%.

Wysokość stopy bezrobocia w III kwartale br. malała 
analogicznie do zmian w liczbie osób bezrobotnych.   
Na koniec III kwartału osiągnęła poziom 14,5%,  
a więc o 0,2p.p. wyższy niż w roku ubiegłym i o 1,9p.p. 
niższy od najwyższego poziomu odnotowanego  
w bieżącym roku.
W powiatach nadal utrzymuje się znaczne 
zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. 
Najwyższa stopa bezrobocia na koniec III kwartału  
wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 24,6%, koneckim 
- 21,5% oraz opatowskim - 20,7%, najniższa zaś  
w: buskim - 7,6%, i pińczowskim - 8,8%. 
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