
RYNEK PRACY 
 
Słaba kondycja gospodarcza regionu świętokrzyskiego znalazła odzwierciedlenie na rynku pracy.  

W skali roku utrzymały się niekorzystne tendencje, tj. spadek przeciętnego zatrudnienia, wzrost stopy 
bezrobocia rejestrowanego oraz znacznie niższa niż średnio w kraju dynamika wzrostu płac. 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2014 r. osiągnęło poziom  
113,6 tys. osób, tj. o 1,4% niższy niż przed rokiem, podczas gdy w analogicznym miesiącu poprzedniego 
roku odnotowano spadek o 1,1%.  

Najgłębszy spadek przeciętnego zatrudnienia w skali roku odnotowano w budownictwie  
(o 11,2%). Niższe przeciętne zatrudnienie było również w obsłudze rynku nieruchomości (o 4,6%), 
działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,3%). W handlu; naprawie pojazdów 
samochodowych zmniejszyło się ono odpowiednio o 2,9%, a w transporcie i gospodarce magazynowej -  
o 1,1%. Z kolei wyraźnie wyższe niż przed rokiem przeciętne zatrudnienie odnotowano  
m. in. w: zakwaterowaniu i gastronomii (o 10,2%) oraz administrowaniu i działalności wspierającej  
(o 8,6%). W informacji i komunikacji przybyło 5,1% zatrudnionych. Pewne ograniczenie przeciętnego 
zatrudnienia wystąpiło również w przemyśle (o 0,1%), przy czym w samym przetwórstwie przemysłowym 
nieznacznie się zwiększyło - o 0,1%. 

W końcu lutego 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła  
94,3 tys. osób i w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosła o 1,0%  
(o 1,0 tys. osób), natomiast w stosunku do miesiąca poprzedniego populacja bezrobotnych zmniejszyła się 
o 0,4% (o 0,3 tys. osób). Kobiety stanowiły 47,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. o 0,2 p.proc. 
więcej niż przed rokiem. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 17,1%, tj. takim samym jak przed 
miesiącem oraz niewiele wyższym niż przed rokiem (17,0%). W kraju stopa bezrobocia rejestrowanego 
wyniosła 13,9% i spadła o 0,1 p.proc. w relacji do poprzedniego miesiąca, natomiast  
w skali roku o 0,5 p.proc.  

Nadal do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: skarżyski (27,7% wobec 28,3% przed 
rokiem) i konecki (24,6%, wobec 24,0%), a o najniższej — buski (10,1% wobec 10,4%)  
i pińczowski (11,1% wobec 10,7%).  

 

 

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się 
na 13 lokacie. Najwyższą pozycję zajęło województwo wielkopolskie ze wskaźnikiem 10,0%, natomiast  
w jeszcze trudniejszej sytuacji niż świętokrzyskie pozostały województwa: zachodniopomorskie (18,5%), 
kujawsko-pomorskie (18,8%) oraz warmińsko-mazurskie (22,3%). 



W lutym 2014 r. w urzędach pracy zarejestrowano 7,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 30,9% mniej niż 

przed miesiącem i o 12,8% niż przed rokiem. 

Z ewidencji bezrobotnych w lutym 2014 r. wyrejestrowano 7,8 tys. osób, tj. więcej o 24,6% niż  
w styczniu 2014 r. i mniej o 0,9% niż rok wcześniej. Z tytułu podjęcia pracy (głównej przyczyny 
wyrejestrowania) z rejestru bezrobotnych wyłączono 3,3 tys. osób (przed rokiem 3,1 tys.).  

W końcu lutego br. bez prawa do zasiłku pozostawało 81,2 tys. bezrobotnych, a ich udział  
w liczbie bezrobotnych ogółem zwiększył się w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku  
o 4,2 p.proc. (do 86,1%).  

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowili 91,0% ogółu bezrobotnych,  
tj. o 1,3 p.proc. więcej niż przed rokiem. Ponad połowa z nich to osoby długotrwale bezrobotne, których 
udział w liczbie zarejestrowanych ogółem zwiększył się o 3,8 p.proc. w skali roku do 55,1%.  
W analizowanym miesiącu przybyło bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 1,7 p.proc. do 22,3%) oraz 
osób bez kwalifikacji zawodowych (o 1,6 p.proc. do 25,5%). Zwiększył się odsetek osób bezrobotnych 
samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (o 0,3 p.proc. do 6,7%).  
O 0,1 p.proc. wyższy był odsetek osób bez doświadczenia zawodowego (27,9%). Wzrósł również udział 
osób niepełnosprawnych (o 0,2 p.proc. do 5,2%). Wśród zarejestrowanych bezrobotnych kobiet więcej było 
pań, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka (wzrost o 0,2 p.proc. do 22,2%). Na 
ubiegłorocznym poziomie pozostał odsetek osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły 
zatrudnienia (2,1%). Odnotowano natomiast zmniejszenie odsetka bezrobotnych w wieku do 25 lat (o 0,8 
p.proc. do 19,4%) oraz osób bez wykształcenia średniego (o 0,3 p.proc. do 49,6%). Liczba bezrobotnych 
zwiększyła się w ujęciu rocznym w prawie wszystkich wymienionych kategoriach, przy czym najbardziej 
wśród osób w wieku powyżej 50 lat (o 9,3%), długotrwale bezrobotnych  
(o 8,5%) oraz osób bez kwalifikacji zawodowych (o 8,0%). Zmniejszyła się liczebność poszukujących pracy 
osób młodych, do 25 roku życia (o 3,0%). 

W lutym 2014 r. do urzędów pracy zgłoszono 4,2 tys. ofert zatrudnienia, tj. więcej o 2,1 tys. niż przed 
miesiącem i o 0,5 tys. niż przed rokiem. W końcu miesiąca na 1 ofertę pracy przypadało  
51 bezrobotnych (przed miesiącem 100, przed rokiem 60).  

W lutym 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw 
wyniosło 3129,87 zł i było o 2,5% wyższe niż w analogicznym okresie ub. roku. W kraju średnie 
wynagrodzenie ukształtowało się na poziomie 3856,56 zł i było o 4,0% wyższe niż rok wcześniej.  

Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw kształtowały się następująco: 

Wyszczególnienie 

II 2014 I-II 2014 

w zł 
II 2013 = 

100 
w zł 

I=II 2013 = 
100 

O g ó ł e m ........................................................................  3129,87 102,5 3139,32 102,3 

w tym:     

Przemysł ............................................................................  3302,06 103,7 3324,96 103,4 

w tym:     

przetwórstwo przemysłowe .............................................  3174,32 103,0 3200,97 102,7 

Budownictwo .....................................................................  3174,96 95,2 3150,46 97,3 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 
∆
 .................  2845,26 105,4 2848,72 104,1 

Transport i gospodarka magazynowa ...............................  2700,86 102,2 2723,97 101,5 

Zakwaterowanie i gastronomia 
∆
 .......................................  2472,58 102,4 2455,16 100,0 

Informacja i komunikacja ...................................................  3616,84 97,6 3577,02 99,7 

Obsługa rynku nieruchomości 
∆
 .........................................  3532,41 100,6 3573,24 102,3 

Działalność profesjonalna, naukowa  
i techniczna

 a
 ....................................................................  3159,93 94,3 3147,76 88,5 

Administrowanie i działalność wspierająca 
∆
 .....................  2242,27 102,0 2209,34 103,5 

 

a Nie obejmuje działów: Badania naukowe i prace rozwojowe oraz Działalność weterynaryjna. 

W lutym 2014 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, znacznie przekraczające średnią  

w województwie otrzymali pracujący w informacji i komunikacji (o 15,6%) oraz obsłudze rynku 

nieruchomości (o 12,9%). Z kolei najniższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, znacznie poniżej 

średniej, wypłacono w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca (o 28,4 %), zakwaterowaniu  

i gastronomii (o 21,0%) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 13,7%). 


