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POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2008 R. 
 

Badanie popytu na pracę dostarcza informacji o popycie zrealizowanym i niezrealizowanym, 
czyli o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy według zawodów i wymaganego poziomu 
wykształcenia oraz o liczbie nowo utworzonych miejsc pracy w okresie sprawozdawczym. Badanie 
prowadzone jest z częstotliwością kwartalną. 

W IV kwartale 2008 r. badaniem popytu na pracę w Świętokrzyskim objęto 10,5 tys. 
podmiotów, z czego większość, bo 61,9% stanowiły jednostki małe pod względem liczby pracujących. 
W mniejszości zaś pozostawały podmioty duże, których udział w analizowanej grupie wyniósł – 9,9% 
oraz średnie – 28,2%. Spośród badanych jednostek 21,4% działało w sektorze publicznym, a 78,6% – 
w prywatnym.  

 

 

PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 31 XII 2008 r. wynosiła  
240,1 tys. osób, przy czym 61,9% pracowało w sektorze prywatnym. Najwięcej osób, bo 59,1% ogółu 
pracujących grupowały jednostki duże, 27,3% - średnie, a 13,6% – małe. 

  
Struktura pracujących według sekcji w IV kwartale 2008 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 
 



 2

W sektorze publicznym ponad 70% osób pracowało w trzech sekcjach. Najwięcej osób było 
zatrudnionych w jednostkach realizujących działalność w zakresie: edukacji (31,8% ogółu pracujących 
w tym sektorze), ochrony zdrowia i pomocy społecznej (23,6%), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (15,1%). W sektorze prywatnym 
najwięcej osób pracowało w: przetwórstwie przemysłowym (39,9% ogółu pracujących w tym sektorze), 
handlu i naprawach (32,1%) oraz budownictwie (9,6%). 

Pod względem struktury zawodowej najliczniejszą grupę pracujących (20,6%) tworzyli 
specjaliści – 49,6 tys. osób. Większość z nich zatrudniona była w sektorze publicznym (75,1%), 
ponadto 53,9% pracowało w jednostkach dużych. Specjalistów zatrudniano głównie w edukacji  
(20,6 tys. osób, tj. 41,5%) oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej (11,9 tys. osób – 24,0%).  

Liczną grupą wśród pracujących o niższych kwalifikacjach zawodowych byli robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy – 42,7 tys. osób, tj. 17,8% ogółu pracujących. W sektorze prywatnym 
pracowało 86,3% osób z tej grupy zawodowej, natomiast w jednostkach dużych – 66,3%. Większość 
robotników przemysłowych i rzemieślników (27,5 tys. osób, tj. 64,5%) zatrudniona była  
w przetwórstwie przemysłowym.  

Pracownicy przy pracach prostych to kolejna grupa o silnej reprezentacji pod względem liczby 
pracujących – 32,0 tys. osób (13,3% ogółu pracujących). Wykonywali oni pracę głównie w handlu  
i naprawach (12,8 tys. osób, tj. 39,8%). Większość z nich pracowała w sektorze prywatnym (66,6%). 
Zatrudniały ich głównie jednostki duże (66,1%). 

 
 

Struktura pracujących według zawodów w IV kwartale 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

W jednostkach objętych badaniem popytu na pracę pracowało 114,3 tys. kobiet (47,6% ogółu 
pracujących). Jednostki duże zatrudniały 54,5% pań, średnie – 31,4%, a małe – 14,1%. Większość 
kobiet pracowała w sektorze prywatnym (50,4%). W sektorze tym kobiety pracowały przede wszystkim 
w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: handlu i napraw (24,9 tys., tj. 43,3% ogółu kobiet 
pracujących w tym sektorze) i przetwórstwie przemysłowym (17,8 tys. – 30,9%). Kolejne sekcje 
zatrudniały już znacznie mniejszą liczbę pań. 

Najwięcej, bo 30,9% spośród uczestniczących w badaniu kobiet wykonywało zawody 
zaliczane do grupy specjalistów, co świadczy o ich wysokich kwalifikacjach zawodowych. Drugą, co do 
wielkości grupę zawodową, w której pracowało dużo kobiet była grupa techników i innego średniego 
personelu – 16,0% ogółu pracujących kobiet, a trzecia to pracownicy biurowi – około 15,5%. 
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W badanych podmiotach gospodarczych w końcu IV kwartału 2008 r. pracowało 9,4 tys. osób 
niepełnosprawnych. W stosunku do stanu na koniec IV kwartału 2007 r. ich liczba obniżyła się  
o 14,5%. 83,4% osób niepełnosprawnych zatrudnionych było w dużych jednostkach. Większość 
pracowała w sektorze prywatnym (78,4%). W przekroju sekcji najwięcej niepełnosprawnych znalazło 
pracę w przetwórstwie przemysłowym – 30,6%, handlu i naprawach – 25,8% oraz ochronie zdrowia  
i pomocy społecznej – 13,1%. 

Spośród zakładów objętych badaniem 258 zainteresowanych było zwiększaniem zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych. Większość z tych podmiotów (64,0%) to jednostki prywatne. Najczęściej 
zainteresowanie wykazywały przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, które 
stanowiły 34,1% takich zakładów oraz administracją publiczną i obroną narodową; obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi – 17,8%. 

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 
2008 r. można zauważyć, że najwięcej osób pracujących odnotowano w końcu IV kwartału. 
Szczególnie głęboki spadek wystąpił w I kwartale, w którym ubyło 22,5 tys. pracujących  
Największy wzrost zatrudnienia obserwowano w II kwartale, w którym w stosunku do I kwartału liczba 
pracujących wzrosła o 8,5 tys. W kolejnych dwóch kwartałach liczba pracujących podlegała już 
znacznie mniejszym wahaniom. 

 
 

WOLNE MIEJSCA PRACY 
Na koniec grudnia 2008 r. jedynie 512 zakładów, tj. 4,9% spośród 10478 podmiotów biorących 

udział w badaniu zadeklarowało 1329 wolnych miejsc pracy, z czego większość, bo 964 (72,5%) 
zaoferował sektor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki duże – 553 wolne 
miejsca pracy (41,6%). 

Jednostki realizujące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego zaoferowały 
największą liczbę wolnych miejsc pracy spośród wszystkich sekcji – 434. Dużą liczbą wolnych miejsc 
pracy dysponowały jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa (250) oraz administracji 
publicznej i obronie narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (166).  

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: robotników przemysłowych  
i rzemieślników (514), specjalistów (248), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (168), techników 
i inny średni personel (103). 

 
 

Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów w IV kwartale 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 
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Poza czynnikami zawodowymi mającymi zasadniczy wpływ na kształtowanie popytu na pracę 
istotne znaczenie odgrywa poziom wykształcenia potencjalnych pracowników. Najwięcej 
nieobsadzonych miejsc pracy w badanych jednostkach przewidzianych było dla osób  
z wykształceniem średnim ogólnym – 416 wolnych miejsc pracy, tj. 31,3% wszystkich wakatów. 
Osobom tym oferowano zatrudnienie przeważnie w charakterze robotników przemysłowych  
i rzemieślników (75,5%). 

Dla pracowników z wykształceniem wyższym przewidzianych było 271 wolnych miejsc pracy, 
tj. 20,4% wszystkich wakatów. Większość firm poszukujących pracowników o tym poziomie 
wykształcenia, oferowała im pracę na stanowiskach specjalistów – 248 wolnych miejsc pracy.  

Pracownicy z wykształceniem zasadniczym zawodowym mieli do dyspozycji 329 ofert pracy. 
Najmniej wolnych miejsc pracy przewidziano natomiast dla osób z wykształceniem: średnim 
zawodowym – 176 ofert, gimnazjalnym – 124 oraz podstawowym – 13. 

 
 

Struktura wolnych miejsc pracy według wykształcenia w IV kwartale 2008 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

 
Analizując liczbę wolnych miejsc pracy według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

można zauważyć, że najwięcej wolnych miejsc pracy wystąpiło na koniec I kwartału – 2814.  
W kolejnych kwartałach liczba ta systematycznie się zmniejszała. 

 

 

NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 
Na przestrzeni roku powstało 7237 nowych miejsc pracy, z tego zdecydowana większość, bo 

5806, tj. 80,2% w sektorze prywatnym. W jednostkach dużych zostało utworzonych 3255, tj. 45,0% 
nowych miejsc pracy, w średnich – 2967 (41,0%), a pozostałe 1015 (14,0%) nowo utworzonych miejsc 
pracy przypadło na podmioty małe. 

Ponad 55% nowych miejsc pracy utworzono w dwóch sekcjach, tj. handlu i naprawach (2083) 
oraz przetwórstwie przemysłowym (1932). W obu sekcjach dominowały jednostki stanowiące 
własność prywatną. Ponadto w handlu i naprawach przeważały jednostki duże. Odmiennie wyglądała 
natomiast sytuacja w przetwórstwie przemysłowym, w którym firmy należące do tej grupy stworzyły 
mniej niż połowę ogółu nowych miejsc pracy.  
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W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 
działalność w zakresie: ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 426, tj. 29,8% nowych miejsc pracy  
w tym sektorze, administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych – 342 (23,9%), edukacji – 236 (16,5%) oraz w pozostałej działalności 
usługowej komunalnej, społecznej i indywidualnej – 160 (11,2%). 

   
Struktura nowo utworzonych wolnych miejsc  
pracy według zawodów w IV kwartale 2008 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 
 

Analizując liczbę wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w poszczególnych kwartałach daje 
się zauważyć, że najwięcej wolnych nowo utworzonych miejsc pracy pozostawało do dyspozycji  
w końcu I kwartału. W kolejnych kwartałach ulegała ich liczba stopniowo malała.  

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2008 r. w województwie świętokrzyskim pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków: 

 

 jednostki sektora prywatnego dominowały pod względem liczby pracujących, 

 większość wolnych miejsc pracy zadeklarowały podmioty sektora prywatnego,  

 najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki duże, 

 najliczniejsza grupa wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem 
średnim ogólnym w grupie zawodowej robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy oraz  
z wykształceniem wyższym dla specjalistów, 

 najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w sektorze prywatnym w jednostkach dużych 
prowadzących działalność w zakresie handlu i napraw. 
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Tabl. 1   Pracujący według sekcji w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
     

Ogółem................................................................................ 229939 238449 236875 240134 
     
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo........................................... 1679 1871 1795 1804 
Rybactwo ............................................................................. 73 77 64 53 
Górnictwo ............................................................................. 1678 1738 1719 1737 
Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 59273 62515 61881 61977 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę .................................................................................... 7651 7612 7484 7497 
Budownictwo ........................................................................ 13262 14753 14955 14530 
Handel i naprawy ................................................................. 40285 43764 45161 48559 
Hotele i restauracje .............................................................. 2346 2394 2467 2475 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 13561 12282 12279 11934 
Pośrednictwo finansowe....................................................... 3419 3551 3585 3591 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 10960 11509 10506 10740 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 13540 14091 14147 13785 
Edukacja .............................................................................. 31203 31105 29981 30512 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 25089 25189 24790 24868 
Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 5920 5998 6061 6072 

 
 
Tabl. 2   Pracujące kobiety według sekcji w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 108392 112516 112771 114316 
     
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo........................................... 444 503 481 472 
Rybactwo ............................................................................. 8 8 5 4 
Górnictwo ............................................................................. 229 244 237 241 
Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 17949 18631 18378 18420 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę .................................................................................... 1386 1391 1364 1361 
Budownictwo ........................................................................ 1129 1236 1175 1261 
Handel i naprawy ................................................................. 20021 22351 24359 25375 
Hotele i restauracje .............................................................. 1630 1703 1754 1700 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 2837 2486 2513 2450 
Pośrednictwo finansowe....................................................... 2440 2555 2589 2596 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 5264 5684 5117 5386 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 8972 9215 9307 9194 
Edukacja .............................................................................. 23034 23196 22463 22726 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 20021 20169 19863 19892 
Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 3028 3144 3166 3238 
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Tabl. 3   Pracujący według zawodów w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 229939 238449 236875 240134 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 13642 14547 14758 14799 
Specjaliści ............................................................................ 48457 49460 49260 49578 
Technicy i inny średni personel ............................................ 27985 29694 29089 31973 
Pracownicy biurowi .............................................................. 25433 24196 24059 23978 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 16337 17632 18143 18345 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 591 371 325 340 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 43402 44432 43843 42692 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 26019 26496 26480 26391 
Pracownicy przy pracach prostych....................................... 28073 31621 30918 32038 

 
 
Tabl. 4   Pracujące kobiety według zawodów w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 108392 112516 12771 114316 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 4972 5225 5486 5448 
Specjaliści ............................................................................ 34526 35339 35519 35329 
Technicy i inny średni personel ............................................ 15856 17002 16367 18338 
Pracownicy biurowi .............................................................. 18569 17662 17725 17686 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 11007 11947 12394 12765 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 179 103 97 88 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 8252 8121 7805 6945 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 2738 2744 2815 2934 
Pracownicy przy pracach prostych....................................... 12293 14373 14563 14783 

 
 
Tabl. 5   Wolne miejsca pracy według sekcji w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 2814 2642 2144 1329 
     

w tym:      
     

Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 785 750 760 434 
Budownictwo ........................................................................ 695 706 379 250 
Handel i naprawy ................................................................. 477 429 269 142 
Hotele i restauracje .............................................................. 13 35 35 14 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 250 238 173 87 
Pośrednictwo finansowe....................................................... 34 35 24 20 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 90 60 102 61 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 196 167 153 166 
Edukacja .............................................................................. 79 27 80 37 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 118 106 109 69 
Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 39 54 36 35 
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Tabl. 6   Wolne miejsca pracy według zawodów w 2008 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 2814 2642 2144 1329 
     

w tym:     
     

Specjaliści ............................................................................ 341 324 309 248 

Technicy i inny średni personel ............................................ 214 145 136 103 

Pracownicy biurowi .............................................................. 140 113 90 71 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 182 117 66 64 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 896 991 906 514 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 538 445 281 168 

Pracownicy przy pracach prostych....................................... 455 467 317 137 

 
 
Tabl. 7  Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w 2008 r.  
 

Sektory Jednostki wg wielkości 
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie małe 

   

Ogółem........................................................ 7237 1431 5806 3255 2967 1015 
       

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo................... 83 12 71 5 34 44 

Górnictwo ..................................................... 28 - 28 22 6 - 

Przetwórstwo przemysłowe.......................... 1932 24 1908 902 796 234 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę................................. 35 31 4 11 23 1 

Budownictwo ................................................ 949 18 931 267 605 77 

Handel i naprawy ......................................... 2083 5 2078 1267 772 44 

Hotele i restauracje ...................................... 155 2 153 62 32 61 

Transport, gospodarka magazynowa            
i łączność ..................................................... 256 34 222 89 59 108 

Pośrednictwo finansowe............................... 130 74 56 117 13 - 

Obsługa nieruchomości i firm ....................... 318 67 251 55 175 88 

Administracja publiczna i obrona 
narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne.................................. 342 342 - 210 110 22 

Edukacja ...................................................... 285 236 49 64 205 16 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ........... 465 426 39 155 74 236 

Działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała ............ 176 160 16 29 63 84 

 


