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W latach 2006-2008 poziom 
bezrobocia w województwie 
systematycznie się zmniej-
szał. Na koniec grudnia 2008 
roku liczba bezrobotnych 
wyniosła 77.716 osób i była 
najniższa od 1999 roku.  

W marcu 2009 roku, pomi-
mo spowolnienia gospodar-
czego, województwo świę-
tokrzyskie było jedynym 
regionem w kraju, w którym 
bezrobocie spadało. 

Najwyższy spadek bezrobo-
cia (o 4,8%) odnotowano 
w kwietniu 2009 roku. Spo-
wodowało to przesunięcie 
naszego województwa pod 
względem wielkości stopy 
bezrobocia z przedostatnie-
go miejsca w kraju w 2008r. 
na 11 pozycję w końcu 
2009r. Wyższą stopę odno-

towały województwa: podkarpackie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
zachodniopomorskie i warmińsko-mazurskie.

Wśród bezrobotnych przeważają osoby do 34 roku życia i o niskim 
poziomie wykształcenia (gimnazjalne i niższsze lub zasadnicze za-
wodowe). Wzrasta liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem. 
Spowodowane jest to wejściem na rynek pracy dużej liczby absol-
wentów z wyżu demograficznego oraz wzrostem liczby osób kończą-
cych studia. 

Grupy uznane za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy to 
przede wszystkim: kobiety, mieszkańcy wsi, młodzież do 25 roku ży-
cia oraz osoby powyżej 45 roku życia. Na przestrzeni ostatnich lat nie 
zaobserwowano znaczących zmian w ilościowym udziale tych grup 
w strukturze bezrobotnych. W końcu 2009 roku, po raz pierwszy od 
wielu lat, liczba bezrobotnych kobiet zrównała się z liczbą mężczyzn.

W latach 2006-2009 w województwie zaktywizowano łącznie 121,5 
tys. osób, przeznaczając na ten cel niemal 579 milionów złotych  
z Funduszu Pracy.
Zwiększające się środki Funduszu Pracy przekładają się bezpośrednio 
na możliwość aktywizacji coraz większej liczby osób bezrobotnych, 
co obrazują poniższe wykresy:

W 2002r., kiedy odnotowano największą liczbę bezrobotnych  
(131.266), województwo dysponowało kwotą niewiele przekracza-
jącą 24 mln zł. Środki Funduszu w 2006r. (93.791,8 tys. zł) były już 
prawie czterokrotnie większe, chociaż liczba bezrobotnych spadła  
o blisko 32 tys. osób.

W latach 2006-2009 środki Funduszu Pracy dla województwa ulegały 
corocznie znacznemu zwiększeniu od  93.791,8 tys. zł do 210.761,7 
tys. zł, tj. o 125%. Systematycznie wzrastała także ilość dodatko-
wych środków pozyskiwanych z „rezerwy” Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej - od kwoty 14.154,2 tys. zł w 2006r. do 51.009,9 tys. zł   
w roku 2009, tj. o 260%. 

Największą popularnością wśród form wsparcia cieszyły się staże, ich 
udział w ostatnim roku wzrósł o 17%. Rośnie także liczba osób de-
cydujących się na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Spada 
udział szkoleń i prac interwencyjnych wśród ogółu form aktywizacji.

W ciągu ostatnich 4 lat, mimo nieznacznych wahań koniunktural-
nych, można było zauważyć wyraźną tendencję spadkową liczby bez-
robotnych w regionie. Jednocześnie systematycznie wzrastała liczba 
ofert pracy zgłaszanych do Powiatowych Urzędów Pracy. Łącznie 
w latach 2006-2009 do PUP wpłynęło 128,8 tys. ofert pracy.
W 2009 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 39.753 oferty 
pracy, tj. o 7.000 ofert więcej (o 21,4%) niż w 2008r., a województwo 
świętokrzyskie było jedynym regionem w Polsce, w którym wystą-
pił wzrost liczby ofert pracy (w kraju odnotowano spadek o 21,0%).  
W stosunku do 2006 roku wzrost ten wyniósł 12.502 tj. 45,9%.
Do końca czerwca bieżącego roku zgłoszono 22.629 wolnych miejsc 
pracy, tj. o 511 więcej w porównaniu do I półrocza ubiegłego roku.
Pozytywnym jest to, że na przestrzeni lat 2006-2009 zmniejszył się 
udział ofert z sektora publicznego, a wzrósł z sektora prywatnego. 
Oferty te pochodzą głównie z małych i średnich przedsiębiorstw, któ-
re tworzą najwięcej nowych miejsc pracy.

Dominowały oferty dla: pracowników przy pracach prostych, pracow-
ników usług osobistych i sprzedawców, pracowników biurowych oraz 
techników i średniego personelu. Najmniejsze zapotrzebowanie do-
tyczyło stanowisk kierowniczych, rolników oraz operatorów maszyn  
i urządzeń.
W latach 2006-2009 odnotowano zmiany udziału wiodących grup 
ofert. Zdecydowanie spadło zapotrzebowanie na pracowników 
przy pracach prostych (z 25,4% ofert w 2006 roku do 20,2% w 2009 
roku). Systematycznie wzrasta natomiast udział ofert skierowanych 
do pracowników usług osobistych oraz techników i średniego per-
sonelu. Zapotrzebowanie na pracowników biurowych ulega jedynie 
nieznacznym wahaniom.

Środki Funduszu Pracy na aktywizację zawodową bezrobot-
nych przyznane w 2010r. są większe o 147.010,7 tys. zł  

(tj. o 157%) w stosunku do roku 2006. 
Natomiast ich wysokość w latach 2002 – 2010 wzrosła  

z 24.059,5 tys. zł do 240.802,5 tys. zł tj. o 900%.

Województwo świętokrzyskie zajmuje powierzchnię 11.710 km2, 
co stanowi 3,7% obszaru kraju. Terytorialnie obejmuje 14 powiatów, 
w tym 13 ziemskich i 1 grodzki oraz 102 gminy (5 miejskich, 26 miej-
sko - wiejskich i 71 wiejskich).
Województwo dzieli się na 2 podregiony: 
1. kielecki - uprzemysłowiony, którego granice pokrywają się 

w znacznej części z obszarem Staropolskiego Okręgu Przemysło-
wego (powiaty: m. Kielce, kielecki, konecki, skarżyski, staracho-
wicki i ostrowiecki), 

2. sandomiersko-jędrzejowski - typowo rolniczy, charakteryzujący 
się korzystnymi warunkami glebowymi i klimatycznymi (powiaty: 
włoszczowski, jędrzejowski, pińczowski, kazimierski, buski, sta-
szowski, sandomierski i opatowski).

Gospodarka regionu opiera się przede wszystkim na przemyśle me-
talowym i maszynowym skoncentrowanym w miastach położonych 
w dolinie rzeki Kamiennej (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice  
i Skarżysko-Kamienna), jak również na przemyśle materiałów budow-
lanych, bazującym na własnych surowcach. Kieleckie firmy budow-
lane należą do największych i najbardziej dynamicznych w kraju.

Ważną gałęzią gospodarki regionu jest także rolnictwo. Charaktery-
zuje je duże rozdrobnienie struktury i produkcji oraz zróżnicowanie 
terytorialne spowodowane odmiennymi warunkami glebowymi i kli-
matycznymi w poszczególnych częściach województwa. W skali kraju 
województwo jest znaczącym dostawcą owoców, warzyw i jarzyn, 
zbóż, przetworów mlecznych i masła. Hoduje się duże ilości trzody 
chlewnej, krów, są liczne fermy drobiu i stawy rybne. Powstaje również 
coraz więcej gospodarstw ekologicznych produkujących tzw. „zdrową 
żywność”. Spośród wszystkich użytków rolnych w województwie 
98,1% spełnia wymogi Unii Europejskiej dotyczące tzw. „dobrej kul-
tury rolnej”, przy średniej dla Polski 97,9%.

Ludność województwa świętokrzyskiego

Wyszczególnienie Woj. Kraj Woj. Kraj
2006 2009

Ogółem w tys. 1.279,8 38.125,5 1.270,1 38.167,3

Ogółem w %
miasta 45,3% 61,3% 45,2% 61,0%

kobiety 51,3% 51,7% 51,3% 51,7%

w wieku przedprodukcyjnym 20,0% 20,1% 18,5% 19,0%

w wieku produkcyjnym 62,8% 64,2% 63,5% 64,5%

w wieku poprodukcyjnym 17,2% 15,7% 18% 16,5%

ludność w wieku nieprodukcyjnym  
na 100 osób w wieku produkcyjnym 59 56 57 55

Od początku 2006 roku odnotowywano w kraju jak i regionie sys-
tematyczny wzrost liczby osób zatrudnionych w sektorze przedsię-
biorstw. W latach 2008 - 2009, w wyniku spowolnienia gospodarcze-
go, stan zatrudnienia uległ nieznacznemu zmniejszeniu. Od początku 
2010 roku obserwuje się systematyczny wzrost liczby zatrudnio-
nych, na koniec czerwca osiągnął on poziom 113,5 tysiąca, a więc 
o 200 osób wyższy niż na koniec 2009 roku i o 400 osób wyższy niż  
w czerwcu roku ubiegłego.  

Na przełomie 2009 i 2010 roku zaobserwowano, pojawiający się rok-
rocznie (tak w kraju jak i województwie), sezonowy wzrost liczby bez-
robotnych. Na wzrost liczby osób rejestrujących się jako bezrobotne 
wpływ miało również podwyższenie od 01.01.2010r. wysokości zasił-
ku dla bezrobotnych z 575 do 717zł. Od marca liczba bezrobotnych 
zaczęła spadać i osiągnęła na koniec kwietnia 83.348 osób, przy czym 
spadek ten należał do najsilniejszych w kraju. W czerwcu bezrobocie 
nadal spadało osiągając na koniec miesiąca poziom 80.387 osób ze 
stopą bezrobocia 14,1%.

Pomimo dużego udziału rolnictwa w gospodarce województwa (ok. 
30% pracujących), prawie połowa zatrudnionych pracuje w sektorze 
usług, a jedna czwarta zatrudniona jest w przemyśle i budownic-
twie. Według danych GUS w latach 2006-2008 proces deagraryzacji 
gospodarki przebiegał w województwie świętokrzyskim dwa razy 
szybciej niż w kraju, jednocześnie rósł udział zatrudnionych w usłu-
gach osiągając w 2008 roku poziom 45,6% ogółu pracujących.

rok
Sektor I 

(rolnictwo)

Sektor II 
(przemysł  

i budownictwo)

Sektor III 
(usługi)

woj. kraj woj. kraj woj. kraj
2006 32,5% 16,6% 23,1% 28,5% 44,4% 54,9%

2007 31,5% 16,0% 24,3% 29,0% 44,2% 55,0%

2008 30,6% 15,6% 23,8% 28,7% 45,6% 55,7%

W omawianym okresie zdecydowana większość zatrudnionych (po-
nad 85%) pracowała w sektorze prywatnym. Sektor publiczny zatrud-
niał w tym samym czasie od 12,9% do 14,2%.

rok Sektor publiczny Sektor prywatny

2006 14,2% 85,8%
2007 13,4% 86,6%
2008 12,9% 87,1%
2009 13,9% 86,1%
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