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PRACUJĄCY a)  
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM  

W 2006 R. 
 
 
 
 

Liczba pracujących w województwie świętokrzyskim według stanu na dzień 31 XII 2006 r. 
wyniosła 198,2 tys. osób i była o 3,2 tys. osób, tj. o 1,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost liczby 
pracujących nastąpił w sektorze prywatnym (o 6,1%), podczas gdy w sektorze publicznym 
odnotowano jej spadek (o 3,2%). W skali roku udział sektora prywatnego w ogólnej liczbie pracujących 
wzrósł z 52,0% do 54,2%, a publicznego obniżył się z 48,0% do 45,8%. 

Odsestek kobiet w ogólnej liczbie pracujących w województwie wyniósł 48,5% i był tylko 
nieznacznie mniejszy niż w ubiegłym roku (48,8%). Najwyższy był on w: ochronie zdrowia i pomocy 
społecznej (80,5%), edukacji (77,5%) oraz pośrednictwie finansowym (73,4%). Najsłabiej 
sfeminizowane pozostały: budownictwo (10,0%) i górnictwo (15,1%).  

W stosunku do 2005 r. znaczący wzrost liczby pracujących odnotowano w: górnictwie  
(o 9,1%), hotelach i restauracjach (o 9,0%) oraz handelu i naprawach (o 7,3%), natomiast spadek �  
w: transporcie, gospodarce magazynowej i łączności (o 22,0%) oraz pośrednictwie finansowym  
(o 6,2%). W końcu 2006 r. najwięcej osób pracowało w przemyśle � 34,4% ich całkowitej liczby (z tego 
w przetwórstwie przemysłowym � 30,0%). Wysoki był także udział pracujących w: edukacji (15,3%), 
ochronie zdrowia i pomocy społecznej (11,8%) oraz handlu i naprawach (11,4%). 

 

 

 

 

 

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

2005 2006 Wyszczególnienie 
o � ogółem 
k � kobiety ogółem sektor 

publiczny 
sektor 

prywatny 

     
Województwo........................................................... o 195004 198202 90708 107494 

 k 95203 96157 58165 37992 
      
w tym:      

      
Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo ................................ o 2300 2300 923 1377 
 k 600 584 201 383 
Przemysł ................................................................... o 65550 68160 10142 58018 
 k 19261 19775 2135 17640 

górnictwo ............................................................... o 2064 2252 1442 810 
 k 312 339 227 112 
przetwórstwo przemysłowe.................................... o 56994 59389 2885 56504 
 k 17695 18160 762 17398 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę .......................................... o 6492 6519 5815 704 

 k 1254 1276 1146 130 
Budownictwo ............................................................. o 9061 9050 150 8900 
 k 983 907 39 868 
Handel i naprawy....................................................... o 21128 22660 308 22352 
 k 10021 10964 114 10850 
Hotele i restauracje ................................................... o 1281 1396 285 1111 
 k 858 960 199 761 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ....... o 8208 6400 3662 2738 
 k 2143 1177 700 477 
Pośrednictwo finansowe............................................ o 3232 3033 619 2414 
 k 2402 2226 345 1881 
Obsługa nieruchomości i firm .................................... o 8576 8928 3257 5671 
 k 4213 4172 2050 2122 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne................................................................ o 16986 17275 17275 - 
 k 10406 10606 10606 - 
Edukacja ................................................................... o 30439 30266 29315 951 
 k 23510 23447 22846 601 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna......................... o 22989 23438 21326 2112 
 k 18428 18876 17062 1814 
Pozostała działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała ......................... o 5191 5240 3446 1794 

 k 2369 2455 1868 587 

a  Według siedziby jednostek prawnych i lokalnych. 
 
Dominację sektora publicznego odnotowano w sekcjach: edukacja (96,9%), ochrona zdrowia  

i pomoc społeczna (91,0%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 
(89,2%). Sektor prywatny przeważał natomiast w: handlu i naprawach (98,6%), budownictwie (98,3%), 
przetwórstwie przemysłowym (95,1%), hotelach i restauracjach (79,6%) oraz pośrednictwie 
finansowym (79,6%). 
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Struktura pracujących w 2006 r. 
 

A. według sekcji 

 
B. według sektorów 

 
W 2006 r. przyjęto do pracy 43,6 tys. osób, tj. o 13,6% więcej niż rok wcześniej. Wzrost ten 

wystąpił w obu sektorach własności (w prywatnym o 18,5%, a w publicznym o 1,7%), przy czym  
w sektorze prywatnym podjęło pracę prawie 3-krotnie więcej osób niż w publicznym (32,2 tys. osób 
wobec 11,4 tys.). W największym stopniu przybyło miejsc pracy w: hotelach i restauracjach (o 68,3%), 
wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, wodę (o 25,7%) oraz ochronie zdrowia  
i opiece społecznej (o 21,6%). Przyjęciem do pracy w 2006 r. zostały objęte:  

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

• osoby poprzednio pracujące (7,1 tys.),  

• osoby powracające z urlopów wychowawczych i bezpłatnych (0,8 tys.),  

• pozostałych (28,1 tys.). 

Wśród osób podejmujących pracę po raz pierwszy w 2006 r. 6,9 tys. osób to absolwenci szkół  
(w 2005 r. � 5,1 tys.). 
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Absolwenci szkół podejmujący pracę po raz pierwszy 

 
W 2006 r. zwolniono z pracy 39,4 tys. osób, tj. o 10,5% więcej niż przed rokiem. Zwolnienia 

nastąpiły z następujących przyczyn: 

• w drodze wypowiedzenia przez zakład pracy � 4,3 tys., 

• poprzez wypowiedzenie przez pracownika � 4,7 tys., 

• w wyniku przejścia na emeryturę � 2,3 tys., 

• poprzez otrzymanie urlopu wychowawczego lub bezpłatnego � 1,3 tys., 

• z innych przyczyn � 26,7 tys. 

 
Ruch pracowników pełnozatrudnionych w 2006 r. 

Przyjęcia do pracy Zwolnienia z pracy 
Wyszczególnienie 

w osobach 2005=100 w osobach 2005=100 

     
Województwo........................................................... 43630 113,6 39362 110,5 

     
w tym:     

     
Przemysł ................................................................... 18292 120,9 14988 110,7 

górnictwo ............................................................... 273 119,7 221 106,8 
przetwórstwo przemysłowe.................................... 17657 120,8 14396 110,3 
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz, wodę .......................................... 362 125,7 371 128,8 

Budownictwo ............................................................. 4664 106,8 3584 83,7 
Handel i naprawy....................................................... 6524 120,1 6802 139,5 
Hotele i restauracje ................................................... 404 168,3 286 113,5 
Transport, gospodarka magazynowa i łączność ....... 1151 90,0 1589 105,5 
Pośrednictwo finansowe............................................ 297 90,8 294 118,1 
Obsługa nieruchomości i firm .................................... 2125 118,7 1786 121,7 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne  
i zdrowotne................................................................ 4352 95,8 4140 103,1 
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Ruch pracowników pełnozatrudnionych w 2006 r.   (dok.) 

Przyjęcia do pracy Zwolnienia z pracy 
Wyszczególnienie 

w osobach 2005=100 w osobach 2005=100 

Edukacja ................................................................... 2105 95,9 2623 104,7 
Ochrona zdrowia i pomoc społeczna......................... 2717 121,6 2357 110,9 
Pozostała działalność usługowa komunalna, 
społeczna i indywidualna, pozostała ......................... 688 119,7 638 128,1 

 
Analiza terytorialnego rozmieszczenia pracujących wskazuje, że w 2006 r. największy ich 

odsetek grupowały: m. Kielce (31,1%) i powiat ostrowiecki (9,3%), natomiast najniższy � powiaty: 
kazimierski (1,3%) i pińczowski (2,4%). 

W porównaniu z 2005 r. najwięcej pracujących przybyło w powiecie starachowickim (o 17,1%), 
a ubyło � w kazimierskim (o 5,8%). Wśród pracujących kobiet znaczący wzrost nastąpił w powiecie 
starachowickim (o 11,1%), zaś spadek � w sandomierskim (o 3,2%). 

Znaczący udział pracujących w przemyśle i budownictwie w stosunku do pracujących ogółem 
odnotowano w m. Kielce (25,3%) i w powiecie starachowickim (13,7%), a niewielki w powiatach: 
kazimierskim (0,6%) i pińczowskim (2,0%). W przedsiębiorstwach usług rynkowych najwięcej osób 
pracowało w m. Kielce, bo aż 40,2% ich łącznej liczby. W następnej kolejności plasował się powiat 
ostrowiecki z udziałem 9,8%. W pozostałych powiatach usługi rynkowe grupowały wyraźnie niższy 
odsetek pracujących, a najmniejszy wśród nich w powiatach: kazimierskim - jedynie 1,5%  
i włoszczowskim � 2,0%. Podobnie sytuacja kształtowała się w usługach nierynkowych, w których 
udział pracujących był najwyższy w m. Kielce (30,7% ogółu). W kolejnym powiecie � kieleckim 
odsetek ten był 3-krotnie mniejszy i wynosił 10,0%. Najmniej osób grupowały usługi nierynkowe  
w powiatach: kazimierskim (2,0%), pińczowskim (3,1%) i włoszczowskim (3,1%). 

 
Pracujący na 1000 ludności według powiatów  

w 2006 r. 
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Pracujący a według powiatów w 2006 r.  (stan w dniu 31 XII) 

Ogółem Sektor Usługi Wyszczególnienie 
a � 2005 
b � 2006 ogółem w tym 

kobiety publiczny prywatny 

Przemysł 
i  

budow-
nictwo rynkowe nie-

rynkowe 

     
Województwo.......... a 213208 102343 101268 111940 77816 62384 70483

 b 216865 103296 98121 118744 81365 61857 71159

     
Powiaty:     

     
buski ..................... a 9647 5186 5951 3696 2134 2770 4616

 b 9510 5227 5793 3717 1956 2714 4711

jędrzejowski .......... a 10870 5035 6051 4819 3208 3660 3774

 b 11221 5112 5966 5255 3507 3768 3717

kazimierski ............ a 3041 1533 1926 1115 654 961 1373

 b 2865 1509 1855 1010 475 940 1396

kielecki .................. a 16631 8550 9057 7574 5653 3500 6992

 b 17286 8738 8934 8352 6158 3577 7087

konecki.................. a 12638 5714 5714 6924 5858 2494 4067

 b 12830 5725 5654 7176 6110 2455 4054

opatowski .............. a 6602 3644 3436 3166 2148 1444 2757

 b 6548 3548 3390 3158 2206 1306 2768

ostrowiecki ............ a 20194 9564 7722 12472 8668 5903 5422

 b 20247 9486 7618 12629 8528 6048 5478

pińczowski ............ a 5161 2347 2940 2221 1570 1278 2159

 b 5233 2422 2913 2320 1622 1275 2186

sandomierski......... a 11710 5596 5132 6578 3922 3707 4010

 b 11286 5416 5113 6173 3582 3670 3966

skarżyski ............... a 14142 6681 9776 4366 5614 4346 4051

 b 14171 6624 8076 6095 5677 4381 3984

starachowicki ........ a 15546 6880 5996 9550 8270 2917 4259

 b 18202 7644 5837 12365 11168 2626 4355

staszowski ............ a 12586 5811 5149 7437 6077 2966 3352

 b 13003 5909 5197 7806 6415 2985 3407

włoszczowski ........ a 6929 3066 2909 4020 3320 1444 2062

 b 6920 3126 2807 4113 3369 1225 2211

Miasto na 
prawach powiatu     

Kielce .................... a 67511 32736 29509 38002 20720 24994 21589

 b 67543 32810 28968 38575 20592 24887 21839

a  Według faktycznego miejsca pracy. 


