
  
 
 
 
 
 

PRACUJĄCY a)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  

W 2008 R. 
 
 
 
 
 

Liczba pracujących w województwie świętokrzyskim według stanu na dzień 31 XII 2008 r. 
wyniosła 211,6 tys. osób i była o 7,4 tys. osób, tj. o 3,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost liczby 
pracujących nastąpił zarówno w sektorze prywatnym (o 3,3%), jak i w sektorze publicznym 
(o 4,0%).Udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 55,6% i był nieznacznie 
mniejszy niż w ubiegłym roku (55,7%), udział sektora publicznego także ukształtował się na podobnym 
poziomie, jak w końcu 2007 r. ( 44,4% wobec 44,3%). 

Odsetek kobiet w ogólnej liczbie pracujących w województwie wyniósł 48,5% i był niewiele 
większy niż w ubiegłym roku (48,3%). Najwyższy odnotowano w: ochronie zdrowia i pomocy 
społecznej (80,7%), edukacji (78,1%) oraz pośrednictwie finansowym (71,6%). Najsłabiej 
sfeminizowane pozostały: budownictwo (9,6%) i górnictwo (14,7%).  

Wśród ogółu pracujących w końcu 2008 r. w dalszym ciągu dominowali pracujący  
w przemyśle – 32,9% (z tego w przetwórstwie przemysłowym – 28,6%). Poza przemysłem 
stosunkowo wysoki odsetek pracujących wystąpił w sekcjach: edukacja (14,2%), handel i naprawy 
(12,2%) oraz ochrona zdrowia i pomoc społeczna (11,2%). W stosunku do 2007 r. liczba pracujących 
zwiększyła się m.in. w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 68,8%), hotelach 
i restauracjach (o 30,1%), budownictwie (o 17,4%) oraz pośrednictwie finansowym (o 15,9%). 
Niewielki spadek liczby pracujących zanotowano w przemyśle (o 1,9%) oraz obsłudze nieruchomości 
i firm (o 0,1%). 

 

 

a) Prezentowane dane nie obejmują: podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, fundacji, 
stowarzyszeń, partii politycznych, związków zawodowych, organizacji społecznych, organizacji 
pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego, rolników indywidualnych oraz duchownych. 



Pracujący a według sektorów własności i sekcji  (stan w dniu 31 XII) 

2007 2008 Wyszczególnienie 
o – ogółem 
k – kobiety ogółem sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 

     
Województwo........................................................... o 204192 211571 93966 117605 

 k 98651 102628 60842 41786 
      
w tym:      

      
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo ................................ o 2210 1645 997 648 
 k 588 416 229 187 
Przemysł ................................................................... o 70868 69511 9864 59647 
 k 20689 20151 2073 18078 

górnictwo ............................................................... o 2511 2607 1649 958 
 k 371 383 264 119 
przetwórstwo przemysłowe.................................... o 61892 60474 2468 58006 
 k 19060 18494 670 17824 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę .......................................... o 6465 6430 5747 683 

 k 1258 1274 1139 135 
Budownictwo ............................................................. o 10165 11929 145 11784 
 k 999 1148 39 1109 
Handel i naprawy....................................................... o 24157 25790 256 25534 
 k 11994 13019 98 12921 
Hotele i restauracje ................................................... o 1566 2038 223 1815 
 k 1080 1402 155 1247 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ....... o 6508 10988 7345 3643 
 k 1108 3501 3064 437 
Pośrednictwo finansowe............................................ o 3000 3476 912 2564 
 k 2195 2490 557 1933 
Obsługa nieruchomości i firm .................................... o 9612 9601 2907 6694 
 k 4529 4331 1796 2535 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne................................................................ o 17631 17492 17492 - 
 k 10917 11002 11002 - 
Edukacja ................................................................... o 29852 30121 29035 1086 
 k 23283 23526 22851 675 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna......................... o 23415 23750 21296 2454 
 k 18886 19158 17049 2109 
Działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała ............................................ o 5166 5196 3494 1702 

 k 2375 2480 1929 551 

a  Według siedziby jednostek prawnych i lokalnych. 
 
Dominację sektora publicznego odnotowano w sekcjach: edukacja (96,4%), ochrona zdrowia  

i pomoc społeczna (89,7%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 
(89,4%). Sektor prywatny przeważał natomiast w: handlu i naprawach (99,0%), budownictwie (98,8%), 
przetwórstwie przemysłowym (95,9%), hotelach i restauracjach (89,1%) oraz pośrednictwie 
finansowym (73,8%). 

  



Struktura pracujących w 2008 r. 
 

A. według sekcji 

 
B. według sektorów  

W 2008 r. liczba przyjęć do pracy pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych 
i zatrudnionych dorywczo) wyniosła 46,5 tys. osób, tj. o 3,4 tys. mniej niż rok wcześniej. Z ogólnej 
liczby przyjęć – 30,0 tys. (64,5%) dotyczyło mężczyzn. Zdecydowanie więcej osób podjęło pracę  
w sektorze prywatnym niż w publicznym (35,1 tys. wobec 11,3 tys.). Przyjęciem do pracy w 2008 r. 
zostały objęte:  

• osoby podejmujące pracę po raz pierwszy (7,1 tys.),  

• osoby poprzednio pracujące (8,2 tys.),  

• osoby powracające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych (0,9 tys.),  

• pozostali przyjęci (30,3 tys.). 



Wśród osób podejmujących pracę po raz pierwszy w 2008 r. 5,9 tys. osób to absolwenci szkół  
(w 2007 r. – 8,0 tys.). 

Współczynnik przyjęć w 2008 r. wyniósł 23,6% (przed rokiem 26,9%). Był on znacznie wyższy 
dla sektora prywatnego niż publicznego (31,9% wobec13,0%). 

 

 

Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy 

 

 

W 2008 r. liczba zwolnień z pracy pracowników pełnozatrudnionych (bez sezonowych 
i zatrudnionych dorywczo) wyniosła 47,0 tys. osób, tj. o 3,1% więcej niż przed rokiem. Z ogólnej liczby 
zwolnień – 36,9% dotyczyło kobiet. Więcej zwolnień przypadało na sektor prywatny niż na publiczny 
(35,0 tys. wobec 12,0 tys.). Zwolnienia nastąpiły z następujących przyczyn: 

• w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy – 7,0 tys., 

• poprzez wypowiedzenie pracy przez pracownika – 6,5 tys., 

• w wyniku przejścia na emeryturę – 2,7tys., 

• poprzez otrzymanie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego – 1,4 tys., 

• w wyniku zgonu – 0,3 tys. 

• z tytułu niezdolności do pracy i rehabilitacji – 0,5 tys. 

• z innych przyczyn – 28,6 tys. 

Współczynnik zwolnień w 2008 r. wyniósł 23,6% (przed rokiem – 24,1%). Był on znacznie 
wyższy dla sektora prywatnego niż publicznego (31,5% wobec 13,6%). 

 
 



Ruch pracowników pełnozatrudnionych w 2008 r. 

Przyjęcia do pracy Zwolnienia z pracy 
Wyszczególnienie 

w osobach 2007=100 w osobach 2007=100 

     
Województwo........................................................... 46468 93,0 47005 103,1 

     
w tym:     

     
Przemysł ................................................................... 16816 80,0 18856 95,4 
    w tym:     

przetwórstwo przemysłowe.................................... 15897 79,2 18250 107,8 
Budownictwo ............................................................. 5087 114,9 4389 116,6 
Handel i naprawy....................................................... 8907 99,0 7526 102,1 
Hotele i restauracje ................................................... 478 108,6 379 104,4 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ....... 2262 139,3 2301 170,2 
Pośrednictwo finansowe............................................ 525 114,4 384 88,3 
Obsługa nieruchomości i firm .................................... 2459 86,1 2732 113,8 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne................................................................ 3754 84,7 3569 87,6 

Edukacja ................................................................... 2214 93,5 2885 99,7 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna......................... 2565 117,1 2682 122,8 

Działalność usługowa komunalna, społeczna 
i indywidualna, pozostała .......................................... 1124 135,9 978 141,3 

 
 
 

Pracujący na 1000 ludności według powiatów  
w 2008 r. 

 
 



Pracujący a według podregionów i powiatów  (stan w dniu 31 XII) 

Ogółem Sektor Usługi Wyszczególnienie 
a – 2007 
b – 2008 ogółem w tym 

kobiety publiczny prywatny 

Przemysł 
i  

budow-
nictwo rynkowe nie-

rynkowe 

     
WOJEWÓDZTWO ... a 224728 106771 97642 127086 86912 64302 71152

 b 231821 110606 100743 131078 87043 71073 71781
PODREGIONY     
     

Kielecki................ a 156552 73927 64829 91723 62512 45976 46789
 b 160991 76593 67155 93836 62146 50364 47318
     

Powiaty:     
     

kielecki .............. a 17653 8933 8689 8964 6774 3546 6908
 b 19237 9357 9202 10035 7579 4239 7046

     
konecki.............. a 13274 5844 5677 7597 6406 2533 4125

 b 13541 6142 5796 7745 6409 2802 4105
     
ostrowiecki ........ a 21126 9706 7559 13567 9070 6474 5362

 b 21164 9778 7733 13431 8827 6844 5346
     
skarżyski ........... a 14708 7074 7961 6747 6153 4431 3991

 b 14983 7289 7908 7075 6150 4736 3988
     
starachowicki .... a 19477 8202 5769 13708 12307 2856 4268

 b 19482 8224 6068 13414 11714 3229 4417
miasto na 
prawach powiatu     

Kielce ................ a 70314 34168 29174 41140 21802 26136 22135
 b 72584 35803 30448 42136 21467 28514 22416
        
Sandomiersko-
jędrzejowski ........ a 68176 32844 32813 35363 24400 18326 24363

 b 70830 34013 33588 37242 24897 20709 24463
     

Powiaty:     
     

buski ................. a 9875 5406 5877 3998 2052 2990 4711
 b 10103 5605 5931 4172 1934 3335 4737

     
jędrzejowski ...... a 11294 5158 5669 5625 3795 3480 3794

 b 11856 5424 5559 6297 3972 4056 3628
     
kazimierski ........ a 3079 1537 1822 1257 722 950 1362

 b 3246 1665 1823 1423 697 1206 1327
     
opatowski.......... a 6792 3615 3401 3391 2282 1506 2745

 b 6970 3585 3490 3480 2542 1567 2764
     
pińczowski ........ a 5395 2425 2904 2491 1692 1454 2101

 b 5748 2568 2799 2949 1938 1603 2072
     
sandomierski..... a 11553 5554 5041 6512 3747 3787 3954

 b 11574 5637 5410 6164 3612 3795 4154
     
staszowski ........ a 12988 5989 5162 7826 6565 2836 3477

 b 13642 6174 5517 8125 6454 3488 3601
     
włoszczowski .... a 7200 3160 2937 4263 3545 1323 2219

 b 7691 3355 3059 4632 3748 1659 2180

a  Według faktycznego miejsca pracy. 



Analiza terytorialnego rozmieszczenia pracujących wskazuje, że w 2008 r. największy ich 
odsetek grupowały: m. Kielce (31,3%) i powiat ostrowiecki (9,1%), natomiast najniższy – powiaty: 
kazimierski (1,4%) i pińczowski (2,5%). 

W porównaniu z 2007 r. najwięcej pracujących przybyło w powiecie kieleckim  
(o 9,0%),włoszczowskim (o 6,8%) oraz pińczowskim (o 6,5%). 

Wśród pracujących kobiet znaczący wzrost nastąpił w powiecie kazimierskim (o 8,3%), 
włoszczowskim (o 6,2%) oraz pińczowskim (o 5,9%), zaś spadek tylko w opatowskim (o 0,8%). 

Znaczący udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do pracujących ogółem 
odnotowano w m. Kielce (24,7%) i w powiecie starachowickim (13,5%), a niewielki w powiatach: 
kazimierskim (0,8%) oraz pińczowskim i buskim ( po 2,2%). W przedsiębiorstwach usług rynkowych 
najwięcej osób pracowało w m. Kielce, bo aż 40,1% ich łącznej liczby. W następnej kolejności 
plasował się powiat ostrowiecki z udziałem 9,6%. W pozostałych powiatach usługi rynkowe grupowały 
wyraźnie niższy odsetek pracujących, a najmniejszy wśród nich w powiatach: kazimierskim - jedynie 
1,7%, włoszczowskim – 2,3% oraz opatowskim – 2,2%. Podobnie sytuacja kształtowała się  
w usługach nierynkowych, w których udział pracujących był najwyższy w m. Kielce (31,2% ogółu) oraz 
w powiecie kieleckim – 9,8%. Najmniej osób grupowały usługi nierynkowe w powiatach: kazimierskim 
(1,8%), pińczowskim (2,9%) i włoszczowskim (3,0%). 

 


