
W końcu III kwartału 2012 roku wojewódz-
two świętokrzyskie, pod względem wysokości  
stopy bezrobocia, zajmowało 11 miejsce wśród 
regionów Polski. Wyższą stopę odnotowały  
województwa: lubuskie, podkarpackie, kujaw-
sko-pomorskie, zachodniopomorskie i warmiń-
sko-mazurskie.

Powiat Stopa 
(%)

Liczba 
(tys.) Powiat Stopa 

(%)
Liczba 
(tys.)

buski 7,8 2,8 włoszczowski 13,4 2,7
pińczowski 8,9 1,6 starachowicki 17,4 6,8
m. Kielce 10,1 11,1 kielecki 18,0 12,8
staszowski 11,2 3,6 ostrowiecki 20,0 8,6
kazimierski 12,1 2,0 opatowski 20,5 5,0
sandomierski 12,1 4,5 konecki 21,1 6,7
jędrzejowski 13,1 4,7 skarżyski 25,4 7,3
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Polska:
stopa bezrobocia - 12,4%

OBSERWATORIUM RYNKU PRACY

województwo świętokrzyskie:

stopa bezrobocia - 14,8%
liczba bezrobotnych - 80.305



Zatrudnienie Bezrobocie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
we wrześniu 2012 r. ukształtowało się na poziomie 
116,2 tys. osób, tj. o 0,2% wyższym niż przed rokiem, 
podczas gdy w analogicznym miesiącu ub. roku 
wzrosło o 3,5%. Podobnie jak w poprzednich miesią-
cach, spadek zatrudnienia dotyczył przede wszyst-
kim sektora publicznego. Przeciętne zatrudnienie  
w sektorze publicznym we wrześniu br. wyniosło 
11,2 tys. osób (o 5,7% mniej niż przed rokiem), na-
tomiast w sektorze prywatnym — 105,1 tys. osób  
(o 0,9% więcej). 

W III kwartale br. zanotowano niewielkie wahania 
liczby bezrobotnych w regionie. Najwyższy poziom 
wskaźnik ten osiagnął w sierpniu (81,2 tys. osób), 
natomiast na koniec kwartału liczba osób pozostają-
cych w rejestrach PUP powróciła do poziomu odno-
towanego w lipcu, tj. 80,3 tys. osób bezrobotnych.  
W odniesieniu dokońca III kwartału roku ubiegłego 
wzrost poziomu bezrobocia wystąpił w ośmiu powia-
tach, w tym najwyższy w: starachowickim o 924 oso-
by, m. Kielce o 502 osoby, ostrowieckim o 438 osób. 
Natomiast największy spadek liczby bezrobotnych 
odnotowano w powiecie opatowskim o 170 osób.

W strukturze bezrobotnych dominowały oso-
by młode (ponad połowa z nich miała poniżej  
35 lat) oraz z niskim poziomem wykształcenia (nie-
mal połowa legitymowała się wykształceniem zasad-
niczym zawodowym lub gimnazjalnym i niższym). 
Najmniej liczną grupę stanowiły osoby w wieku 
przedemerytalnym oraz z wykształceniem średnim 
ogólnokształcącym. 
Udział kobiet w strukturze bezrobotnych nieznacz-
nie zwiększył się w porównaniu do poprzedniego 
kwartału i wynosił na koniec września 51,2% wobec 
48,8% mężczyzn.

W III kwartale br. pracodawcy zgłosili do urzędów 
pracy województwa świętokrzyskiego 8.165 wol-
nych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,  
tj. o ponad 2 tys. więcej w porównaniu do analogicz-
nego okresu roku ubiegłego. Łącznie od początku 
roku do MUP i PUP zgłoszono 21.857 wolnych miejsc 
pracy, z czego 64,1% pochodziło z sektora prywat-
nego, a ponad 67% stanowiły miejsca pracy sub-
sydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON  
i EFS. Najwięcej ofert pochodziło od pracodawców  
z powiatu kieleckiego - 3.817 i ostrowieckiego - 
2.391, najmniej zaś z kazimierskiego - 399 i włosz-
czowskiego - 622 wolne miejsca pracy.

W okresie trzech kwartałów 2012 roku najwięcej  
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodo-
wej zgłoszono dla: pracowników usług i sprzedaw-
ców - 7.069 ofert, pracowników biurowych - 3.584 
oferty oraz robotników przemysłowych i rzemieśl-
ników - 3.198 ofert. Najmniej ofert skierowano do:  
operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 1.228, rol-
ników, ogrodników, leśników i rybaków - 200, przed-
stawicieli władz publicznych, wyższych urzędników  
i kierowników - 138 ofert. Łącznie w okresie 9 mie-
sięcy 2012 roku pracodawcy zgłosili o 2.537 więcej 
wolnych miejsc pracy (13,1%) w porównaniu do ana-
logicznego okresu roku ubiegłego.

Wysokość stopy bezrobocia w III kwartale 2012r. kształ-
towała się analogicznie do zmian w liczbie osób bezro-
botnych.  Na koniec września osiągnęła poziom 14,8%, 
a więc o 0,3 p.p. wyższy niż w roku ubiegłym i o 0,1 
p.p. niższy od odnotowanego w sierpniu tego roku. 
W powiatach nadal utrzymuje się znaczne zróżnico-
wanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa 
stopa bezrobocia wystąpiła w powiatach: skarżyskim - 
25,4%, koneckim - 21,1%, opatowskim - 20,5%, ostro-
wieckim - 20,0%, natomiast najniższa w: buskim - 7,8%, 
pińczowskim - 8,9%, m. Kielce - 10,1%, staszowskim - 
11,2%, kazimierskim i sandomierskim po - 12,1%.
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