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POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 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 i obejmuje wszystkie rodzaje działalności podmiotów 
gospodarczych średnich i dużych, tj. tych, w których pracowało ponad 9 osób. 

W IV kwartale 2006 r. badaniem popytu na pracę w Świętokrzyskim objęto blisko 3,0 tys. 
podmiotów, z czego większość, bo 71,2% stanowiły jednostki średnie pod względem liczby 
pracujących. W mniejszości zaś pozostawały podmioty duże, których udział w analizowanej grupie 
wyniósł – 28,8%. Spośród badanych jednostek 62,0% działało w sektorze publicznym, a 38,0%  
– w prywatnym.  

 

 

PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w badanych jednostkach według stanu na 31 XII 2006 r. wynosiła  
175,4 tys. osób, przy czym 52,6% pracowało w sektorze publicznym. Najwięcej osób, bo 73,3% ogółu 
pracujących zatrudnionych było w jednostkach dużych. 

 
Struktura pracujących według sekcji w IV kwartale 2006 r. 

Stan w dniu 31 XII 
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W sektorze publicznym blisko 71% osób pracowało w trzech sekcjach. Najwięcej osób było 
zatrudnionych w jednostkach realizujących działalność w zakresie: edukacji (33,7% ogółu pracujących 
w tym sektorze), ochrony zdrowia i pomocy społecznej (22,3%), administracji publicznej i obrony 
narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (14,6%). W sektorze prywatnym 
najwięcej osób pracowało w: przetwórstwie przemysłowym (57,8% ogółu pracujących w tym sektorze), 
handlu i naprawach (16,8%) oraz budownictwie (8,1%). 

Pod względem struktury zawodowej najliczniejszą grupę pracujących (25,2%) tworzyli 
specjaliści – 44,2 tys. osób. Zdecydowana większość specjalistów zatrudniona była w sektorze 
publicznym (84,6%), ponadto 58,8% pracowało w jednostkach dużych. Specjalistów zatrudniano 
głównie w edukacji (22,5 tys. osób, tj. 50,8%) oraz ochronie zdrowia i pomocy społecznej (10,8 tys. 
osób – 24,4%).  

Liczną grupą wśród pracujących o niższych kwalifikacjach zawodowych byli robotnicy 
przemysłowi i rzemieślnicy – 34,9 tys. osób, tj. 19,9% ogółu pracujących. W sektorze prywatnym 
pracowało 82,5% osób z tej grupy zawodowej, natomiast w jednostkach dużych – 86,9%. Większość  
z nich (24,0 tys. osób, tj. 68,9%) zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym.  

Technicy i inny średni personel to kolejna grupa o silnej reprezentacji pod względem liczby 
pracujących – 22,2 tys. osób (12,7% ogółu pracujących). Pracownicy techniczni i inny średni personel 
wykonywali pracę głównie w ochronie zdrowia i pomocy społecznej (4,7 tys. osób, tj. 21,0%) oraz  
w przetwórstwie przemysłowym (4,6 tys. osób – 20,6%). Większość z nich pracowała w sektorze 
publicznym (61,3%). Zatrudniały ich głównie jednostki duże (78,5%). 

 
Struktura pracujących według zawodów w IV kwartale 2006 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
W jednostkach objętych badaniem popytu na pracę pracowało 85,5 tys. kobiet (48,7% ogółu 

pracujących). Jednostki duże zatrudniały 66,8% pań. Większość kobiet pracowała w sektorze 
publicznym (66,3%). W sektorze tym kobiety pracowały przede wszystkim w podmiotach 
prowadzących działalność w zakresie: edukacji (23,8 tys., tj. 41,9% ogółu kobiet pracujących w tym 
sektorze), ochronie zdrowia i pomocy społecznej (16,2 tys. – 28,7%) oraz administracji publicznej  
i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (8,8 tys. – 15,6%). 

Najwięcej, bo 37,4% 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 pracowników biurowych – około 
15,7% ogółu pracujących kobiet, a trzecia to technicy i inny średni personel – 14,5%. 
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W badanych podmiotach gospodarczych w końcu IV kwartału 2006 r. pracowało 6,3 tys. osób 
niepełnosprawnych. Na przestrzeni 2006 r. udział osób niepełnosprawnych utrzymywał się  
w granicach 3,6% ogółu pracujących (jedynie na koniec III kwartału nieco wzrósł do 3,7%). W 85,8% 
osoby niepełnosprawne były zatrudniane w dużych firmach. Większość pracowała w sektorze 
prywatnym (77,0%). Blisko 85% zatrudnionych w tym sektorze skupiały trzy sekcje: przetwórstwo 
przemysłowe (56,9%), handel i naprawy (15,1%) oraz działalność usługowa komunalna, społeczna i 
indywidualna, pozostała (12,7%).  

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 
2006 r. można zauważyć, że najwięcej osób pracujących odnotowano w końcu II i III kwartału  
tj. 177,6 tys. i 176,6 tys. Zmiany w liczbie pracujących w poszczególnych kwartałach wskazują na 
sezonowy wzrost lub spadek zatrudnienia. Największy wzrost zatrudnienia obserwowano w końcu  
II kwartału, w którym w stosunku do I kwartału liczba pracujących wzrosła o 1,1%. Natomiast 
największy spadek nastąpił w IV kwartale, w którym w stosunku do III kwartału liczba pracujących 
zmniejszyła się o 0,6%. 

Liczba pracujących podlega również przestrzennemu zróżnicowaniu. Analizując dane według 
powiatów w poszczególnych kwartałach 2006 r., daje się zauważyć, że najwięcej osób pracowało  
w powiatach: kieleckim, ostrowieckim, skarżyskim i w mieście Kielce, natomiast najmniej  
– w kazimierskim, opatowskim i pińczowskim. 

 
 

WOLNE MIEJSCA PRACY 
Na koniec grudnia 2006 r. jedynie 247 zakładów, tj. 8,3% spośród 2961 podmiotów biorących 

udział w badaniu zadeklarowało 1054 wolne miejsca pracy, z czego większość, bo 727 (69,0%) 
zaoferował sektor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki duże – 752 wolne 
miejsca pracy (71,3%). 

Jednostki realizujące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego zaoferowały 
największą liczbę wolnych miejsc pracy – 408. Dużą liczbą wolnych miejsc pracy dysponowały 
jednostki prowadzące działalność w zakresie budownictwa (179) oraz administracji publicznej  
i obronie narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych (132).  

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: robotników przemysłowych  
i rzemieślników (328), specjalistów (224), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (167), techników 
i inny średni personel (133). 

 
Struktura wolnych miejsc pracy według zawodów w IV kwartale 2006 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. Zainteresowanie 
pracodawców koncentrowało się głównie wokół pracowników o niskim poziomie wykształcenia. 
Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy w badanych jednostkach przewidzianych było dla osób  
z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 284 wolne miejsca pracy, tj. 26,9% wszystkich 
wakatów. Osobom tym oferowano zatrudnienie przeważnie w charakterze robotników przemysłowych  
i rzemieślników (66,2%). 

Dla pracowników z wykształceniem wyższym przewidzianych było 250 wolnych miejsc pracy, 
tj. 23,7% wszystkich wakatów. Większość firm poszukujących pracowników o tym poziomie 
wykształcenia, oferowała im pracę na stanowiskach specjalistów – 224 wolne miejsca pracy.  

Najmniej wolnych miejsc pracy przewidziano dla osób z wykształceniem: średnim zawodowym 
– 190 ofert, gimnazjalnym – 99 oraz podstawowym – 13. 

 
Struktura wolnych miejsc pracy według wykształcenia w IV kwartale 2006 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 III kwartału – 1591,  
a najmniej na koniec I kwartału – 944. Świadczy to o dużej sezonowości zatrudniania pracowników. 

 

 

NOWO UTWORZONE MIEJSCA PRACY 
Na koniec IV kwartału 2006 r. powstało 7364 nowe miejsca pracy, z tego zdecydowana 

większość, bo 5610, tj. 76,2% w sektorze prywatnym. W jednostkach dużych zostało utworzonych 
4786, tj. 65,0% nowych miejsc pracy, a w jednostkach średnich – 2578 (35,0%). 

Blisko 61% nowych miejsc pracy utworzono w dwóch sekcjach, tj. w przetwórstwie 
przemysłowym (3577 nowych miejsc) oraz w budownictwie (897). W obu sekcjach dominują jednostki 
duże (73,5%), stanowiące własność prywatną (97,1%). Pozostałe branże gospodarki nie wykazały 
dużej determinacji w tworzeniu nowych miejsc pracy. 

W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 
działalność w zakresie: administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych – 434, tj. 24,7% nowych miejsc pracy w tym sektorze, edukacji – 356 
(20,3%), ochrony zdrowia i pomocy społecznej – 247 (14,1%) oraz w pośrednictwie finansowym – 213 
(12,1%). 
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W ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdują się niezagospodarowane miejsca 
pracy. Według stanu na 31 XII 2006 r. było 195 nowych miejsc jeszcze nieobsadzonych, głównie  
w przetwórstwie przemysłowym – 117 oraz w budownictwie – 25.  

 
Struktura nowo utworzonych wolnych miejsc  
pracy według zawodów w IV kwartale 2006 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 III kwartału. Najczęściej dotyczyło to stanowisk robotników przemysłowych i rzemieślników, 
górników oraz robotników budowlanych. 

 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2006 r. w województwie świętokrzyskim pozwala 
na sformułowanie następujących wniosków: 

 

 jednostki sektora publicznego przeważały pod względem liczby pracujących, 

 większość wolnych miejsc pracy zadeklarowały podmioty gospodarcze sektora prywatnego oraz 
jednostki duże, 

 najliczniejsza grupa wolnych miejsc pracy przeznaczona była dla pracowników z wykształceniem 
zawodowym 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 przetwórstwa przemysłowego. 
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Tabl. 1   Pracujący według sekcji w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
     

Ogółem................................................................................ 175642 177556 176570 175429 
     
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo........................................... 1469 1532 1531 1432 
Górnictwo ............................................................................. 2092 2098 2136 2150 
Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 49634 51892 51872 50300 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę .................................................................................... 7767 7627 7705 7741 
Budownictwo ........................................................................ 6255 7267 7336 6897 
Handel i naprawy ................................................................. 15241 14391 13751 14460 
Hotele i restauracje .............................................................. 826 736 653 667 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 10258 9735 9501 9595 
Pośrednistwo finansowe....................................................... 2999 3038 2974 2909 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 7233 7124 7023 6933 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 13169 13910 13799 13435 
Edukacja .............................................................................. 32082 31478 31409 31989 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 22106 22177 22271 22257 

Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 4494 4551 4609 4664 

  
 
Tabl. 2   Pracujące kobiety według sekcji w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 85641 86238 85302 85455 
     
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo........................................... 372 400 398 361 
Górnictwo ............................................................................. 318 313 323 323 
Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 15099 15964 15784 15449 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
wodę .................................................................................... 1415 1416 1420 1431 
Budownictwo ........................................................................ 670 658 674 688 
Handel i naprawy ................................................................. 7509 7161 6780 7136 
Hotele i restauracje .............................................................. 578 518 470 468 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 2603 2393 2356 2385 
Pośrednistwo finansowe....................................................... 2209 2226 2184 2119 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 2448 2538 1081 2350 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 8651 8942 8868 8831 
Edukacja .............................................................................. 24210 24091 24061 24236 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 17618 17647 17527 17635 

Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 1939 1971 2014 2043 
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Tabl. 3   Pracujący według zawodów w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 175642 177556 176570 175429 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 7374 7554 7568 7595 
Specjaliści ............................................................................ 42800 43747 44062 44245 
Technicy i inny średni personel ............................................ 23866 22696 21991 22216 
Pracownicy biurowi .............................................................. 19758 19217 18737 18410 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 8557 8317 8236 8301 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 492 481 601 472 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 34482 35593 35878 34907 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 20487 20650 20563 20662 
Pracownicy przy pracach prostych....................................... 17826 19301 18934 18621 

  
 
Tabl. 4   Pracujące kobiety według zawodów w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 85641 86238 85302 85455 
     
Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  
i kierownicy........................................................................... 2793 2840 2889 2929 
Specjaliści ............................................................................ 30816 31820 31876 31982 
Technicy i inny średni personel ............................................ 13583 12561 12037 12363 
Pracownicy biurowi .............................................................. 14030 13764 13593 13382 
Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 5065 4981 4857 4883 
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy...................................... 121 119 147 116 
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 7068 6959 7014 7112 
Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 2265 2461 2434 2407 
Pracownicy przy pracach prostych....................................... 9900 10733 10455 10281 

  
 
Tabl. 5   Wolne miejsca pracy według sekcji w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 944 1511 1591 1054 
     

w tym:      
     

Przetwórstwo przemysłowe.................................................. 332 720 576 408 
Budownictwo ........................................................................ 226 330 461 179 
Handel i naprawy ................................................................. 68 104 177 59 
Hotele i restauracje .............................................................. 19 21 15 20 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność .................. 26 40 62 42 
Pośrednictwo finansowe....................................................... 36 12 16 14 
Obsługa nieruchomości i firm ............................................... 13 13 21 12 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.................................. 100 124 111 132 
Edukacja .............................................................................. 13 10 24 56 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................................... 53 93 62 72 
Działalność usługowa komunalna, społeczna  
i indywidualna, pozostała ..................................................... 47 29 53 36 
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Tabl. 6   Wolne miejsca pracy według zawodów w 2006 r. 
 

Stan na koniec kwartału 

I II III IV Wyszczególnienie 

w liczbach bewzględnych 
  

Ogółem................................................................................ 944 1511 1591 1054 
     

w tym:     
     
Specjaliści ............................................................................ 132 173 196 224 

Technicy i inny średni personel ............................................ 108 123 122 133 

Pracownicy biurowi .............................................................. 99 87 75 46 

Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy.......................... 37 52 69 16 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy .................................. 298 542 599 328 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń ........................... 109 201 231 167 

Pracownicy przy pracach prostych....................................... 146 314 269 112 
  

 
Tabl. 7  Nowo utworzone miejsca pracy według sekcji, sektorów i wielkości jednostek w 2006 r.  
             (stan na koniec okresu sprawozdawczego) 
 

Sektory Jednostki wg wielkości
Wyszczególnienie Ogółem 

publiczny prywatny duże średnie 

  
Ogółem.............................................................. 7364 1754 5610 4786 2578 

      
Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo......................... 63 35 28 40 23 

Górnictwo ........................................................... 20 6 14 10 10 

Przetwórstwo przemysłowe................................ 3577 97 3480 2774 803 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, wodę....................................... 105 105  - 55 50 

Budownictwo ...................................................... 897 31 866 516 381 

Handel i naprawy ............................................... 757 5 752 364 393 

Hotele i restauracje ............................................ 72 2 70 42 30 

Transport, gospodarka magazynowa                  

i łączność ........................................................... 160 18 142 96 64 

Pośrednictwo finansowe..................................... 234 213 21 229 5 

Obsługa nieruchomości i firm ............................. 201 60 141 141 60 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne             

i zdrowotne......................................................... 434 434  - 252 182 

Edukacja ............................................................ 370 356 14 33 337 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ................. 305 247 58 159 146 

Działalność usługowa komunalna, społeczna     

i indywidualna, pozostała ................................... 169 145 24 75 94 
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Tabl. 8   Podstawowe informacje o liczbie pracujących, wolnych miejscach pracy i nowo  
              utworzonych miejscach pracy na koniec IV kwartału 2006 r. według powiatów 
 

Pracujący Wolne miejsca pracy Nowo utworzone 
miejsca pracy 

Wyszczególnienie 

Jednostki 
spra- 

wozdaw- 
cze  kobiety liczba 

zakładów 

liczba 
wolnych 
miejsc 
pracy 

liczba 
zakładów 

liczba 
nowych 
miejsc 
pracy 

        
Województwo................ 2961 175429 85455 247 1054 809 7364 

        
Powiaty:        

 
       

buski .......................... 168 7326 4120 14 71 49 320 

jędrzejowski ............... 191 8012 3810 13 69 42 544 

kazimierski ................. 79 1980 1113 3 5 18 45 

kielecki ....................... 380 12787 7302 23 57 95 535 

konecki ...................... 203 10394 4756 11 66 52 330 

opatowski................... 127 4915 2885 6 25 20 99 

ostrowiecki ................. 239 15547 7522 13 63 81 557 

pińczowski ................. 94 3024 1671 3 12 27 208 

sandomierski.............. 176 9100 4183 13 87 26 148 

skarżyski .................... 174 14688 6124 14 29 35 185 

starachowicki ............. 195 11745 5583 26 128 53 796 

staszowski ................. 182 11551 5277 17 44 58 290 

włoszczowski ............. 102 5119 2292 7 13 21 375 

        

Miasto na prawach 
powiatu 

       

        

Kielce......................... 651 59241 28817 84 385 232 2932 

 

 


