
W końcu I kwartału 2011 roku województwo 
świętokrzyskie, pod względem wysokości sto-
py bezrobocia, zajmowało 11 miejsce wśród 
regionów Polski. Wyższą stopę odnotowały  
województwa: lubuskie, podkarpackie, kujaw-
sko-pomorskie, zachodniopomorskie i warmiń-
sko-mazurskie.
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pińczowski 9,3 1,8 jędrzejowski 14,5 5,5
buski 9,6 3,5 starachowicki 17,9 6,9
m. Kielce 11,2 12,3 kielecki 19,5 14,1
kazimierski 11,7 2,0 opatowski 20,4 5,6
sandomierski 11,9 4,6 ostrowiecki 20,6 9,5
staszowski 12,9 4,5 konecki 22,4 7,9
włoszczowski 14,3 3,2 skarżyski 26,0 7,9
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Polska:
stopa bezrobocia - 13,1%

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

województwo świętokrzyskie:

stopa bezrobocia - 15,7%
liczba bezrobotnych - 89.483



Zatrudnienie Bezrobocie
W końcu I kwartału 2011 roku przeciętne zatrudnie-
nie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na 
poziomie 116.303 osób. Było ono wyższe zarówno  
od odnotowanego przed rokiem (o 4,0%), jak i w po-
równaniu z lutym 2011 r. (o 0,1%). W kraju przecięt-
ne zatrudnienie przewyższyło poziom ubiegłoroczny  
o 4,1%, natomiast w relacji do poprzedniego mie-
siąca nieznacznie się obniżyło (o 0,1%).
Na przestrzeni trzech miesięcy zatrudnienie zwięk-
szyło się w sektorze prywatnym o 7,1%, natomiast 
w publicznym zmniejszyło się o 19,1%. 

Od października 2010 roku liczba bezrobotnych w woje-
wództwie świętokrzyskim systematycznie rosła, osiągając 
na koniec lutego br. poziom 90.872 osób zarejestrowa-
nych w PUP. Spowodowane było to przerwą w pracach 
sezonowych w rolnictwie i budownictwie. Na koniec  
I kwartału 2011 roku odnotowano spadek liczby bezro-
botnych do poziomu 89.483 osób. 
W kolejnym kwartale przewiduje się dalszy spadek po-
ziomu bezrobocia związany z rozpoczęciem prac sezono-
wych oraz otwarciem zagranicznych (głównie niemiec-
kiego) rynków pracy dla pracowników z Polski.

W strukturze bezrobotnych dominowały osoby 
młode (ponad połowa z nich miała poniżej 35 lat) 
oraz z niskim poziomem wykształcenia (ponad po-
łowa legitymowała się wykształceniem zasadni-
czym zawodowym, gimnazjalnym i niższym). 
Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
przedemerytalnym oraz absolwenci szkół wyż-
szych i średnich. 
Udział kobiet i mężczyzn w strukturze bezrobot-
nych był porównywalny i wynosił na koniec marca 
2011 roku odpowiednio – 49,7% i 50,3%.
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W I kwartale 2011 roku pracodawcy zgłosili do PUP 
5.684 wolnych miejsc pracy, co stanowi ponad po-
łowę miejsc pracy zgłoszonych przez pracodawców  
w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Z ogółu zgłoszonych ofert 62,2% stanowiły miejsca 
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a pozostałe 
37,8% były miejscami aktywizacji zawodowej.
Rośnie udział ofert zgłaszanych przez pracodawców  
z sektora prywatnego. W I kwartale br. stanowiły one 
64,1% wszystkich wolnych miejsc pracy, podczas gdy 
w analogicznym okresie roku ubiegłego udział miejsc 
pracy zgłaszanych przez prywatnych pracodawców 
był o niemal 5punktów procentowych mniejszy.

W I kwartale 2011 roku najwięcej wolnych miejsc 
pracy zostało zgłoszonych dla pracowników usług 
i sprzedawców (1.789 ofert), udział miejsc pra-
cy w tych zawodach wzrósł w porównaniu do 
I kwartału roku ubiegłego  o 10.9 p.p. Również 
wśród robotników przemysłowych i rzemieślni-
ków zaobserwowano wzrost udziału w ogóle ofert  
o 8 p.p. Zauważyć można jednocześnie wyraźny spa-
dek udziału ofert pracy dla pracowników przy pra-
cach prostych (o 11 p.p.), pracowników biurowych 
(o 6,8 p.p.) oraz techników i średniego personelu  
(o 5.7 p.p.). 
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Struktura bezrobotnych wg wieku 
na koniec marca 2011 roku
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Liczba wolnych miejsc pracy 
zgłoszonych do PUP w I kwartale 2010 i 2011 roku
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Wysokość stopy bezrobocia w I kwartale br. 
kształtowała się  analogicznie do zmian w licz-
bie osób bezrobotnych i wahała się między 15,6%  
a 15,9% przy czym najwyższą wartość osiągnęła  
w lutym 2011 roku. W porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego była średnio o 0,3 p.p. niższa, na-
tomiast w odniesieniu do danych krajowych była śred-
nio o 2,6 p.p. wyższa niż odnotowana w I kwartale br.  
w Polsce.
Najwyższą stopę bezrobocia w marcu 2011 roku od-
notowano w powiecie skarżyskim (26,0%) i konec-
kim (22,4%), a najniższą w pińczowskim (9,3%) oraz 
buskim (9,6%).

Liczba bezrobotnych
w I kwartale 2010 i 2011 roku

Stopa bezrobocia
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Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw  
w I kwartale 2010 i 2011 roku

Wolne miejsca pracy zgłoszone do PUP  
w I kwartale 2010 i 2011 roku

Struktura bezrobotnych według wieku  
na koniec I kwartału 2011 roku

Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów 
w I kwartale 2011 roku


