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I. Wprowadzenie1 
 
 

Dane zamieszczone w raporcie przedstawiono w podziale administracyjnym kraju w 

układzie Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), która 

została opracowana na podstawie Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS), 

obowiązującej w krajach Unii Europejskiej2. Podział jednostek NTS oparto na istniejącym 

zasadniczym trójstopniowy podziale kraju na województwa, powiaty i gminy. NTS dzieli 

Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane na 5 poziomach jednostki takie jak: 

województwa, regiony, subregiony (podregiony), powiaty i gminy. Zatem wyodrębniono dwa 

dodatkowe nieadministracyjne poziomy, tj. regiony i podregiony. Do 2007 r. podział na 

poziomie subregionów funkcjonował w oparciu o 45 subregionów, zaś z dniem 1 stycznia 

2008 roku została wprowadzona zmiana w Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do celów 

statystycznych3, polegająca na zwiększeniu liczby podregionów (NTS 3) i w chwili obecnej 

dla celów statystycznych obowiązuje podział na 66 subregionów.  

W województwie mazowieckim do końca 2007 r. funkcjonowało 5 subregionów: 

ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki, radomski, warszawski oraz subregion miasta 

Warszawa. W chwili obecnej województwie mazowieckim funkcjonuje dodatkowy 

subregion: warszawski zachodni.  

Subregion ostrołęcko-siedlecki4, zajmuje obszar 12.092 km2 i zamieszkiwany jest łącznie 

przez 749.700 mieszkańców5. Gęstość zaludnienia wynosi 62 osoby na 1 km2. Składa się on z 

12 powiatów, w tym z 2 miast na prawach powiatu. Są to następujące powiaty: łosicki, 

makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, 

wyszkowski, miasto Ostrołęka i miasto Siedlce.  

Subregion siedlecki, który jest przedmiotem analiz zawartych w niniejszym raporcie, 

stanowi część subregionu ostrołęcko-siedleckiego i składa się z następujących powiatów: 
                                                
1 Raport powstał w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego, zwłaszcza statystyki regionalnej (bank 
danych regionalnych). Wszędzie tam, gdzie źródło danych było odmienne od wskazanego wyżej, zostało to 
odpowiednio zaznaczone w treści lub w przypisie raportu (np. baza danych klon-jawor, baza danych ZUS, baza 
danych PCPR czy wyniki wyszukiwarki google). Część tabel i zestawień, z których korzystano załączono do 
raportu w postaci aneksu. Jeśli nie zaznaczono inaczej wszystkie dane w załącznikach pochodzą również z bazy 
danych GUS (BRD).   
2 Rozporządzeniem (WE) Nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 V 2003 r. (Dz. Urz. UE L 
154 z 21 VI 2003 r.). 
3 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 214, poz.1573). 
4 Dane dotyczące subregionu ostrołęcko-siedleckiego pochodzą z Rocznika Statystycznego GUS 2007, 
Warszawa, grudzień 2007. 
5 Rocznik Statystyczny GUS 2007, Warszawa, grudzień 2007, s. 66 
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łosickiego, sokołowskiego, siedleckiego i miasta Siedlce (na prawach powiatu). Subregion ten 

znajduje się w najbardziej wysuniętej na wschód części województwa mazowieckiego. Jest 

również najbardziej wysuniętą na wschód częścią subregionu ostrołęcko-siedleckiego. 

Zajmuje 1.603,22 km2. 

Rysunek nr 1. Mapa województwa mazowieckiego z wyodrębnionym powiatami 
sokołowskim, łosickim, siedleckim i miastem Siedlce.  

 

 

Źródło: www.google.com  

Największy z omawianych powiatów (1.603,22 km26) – siedlecki – od północy graniczy z 

powiatem sokołowskim (woj. mazowieckie), od północnego-wschodu z powiatem 

siemiatyckim (woj. podlaskie), od wschodu z powiatem łosickim (woj. mazowieckie), od 

południowego wschodu z powiatem bielskopodlaskim (woj. lubelskie), od południa z 

powiatem łukowskim (woj. lubelskie), i od zachodu z powiatami mińskim i węgrowskim 

(woj. mazowieckie).  

                                                
6 http://powiatsiedlecki.pl/index.php/content/view/26/78 
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Wszystkie gminy należały do byłego województwa siedleckiego. Powiat siedlecki graniczy z 

pięcioma powiatami z województwa mazowieckiego: garwolińskim, łosickim, mińskim, 

sokołowskim i węgrowskim, dwoma z lubelskiego: bialskim i łukowskim, a także z powiatem 

siemiatyckim z województwa podlaskiego.  

Przez powiat przepływa (z dopływami włącznie) sześć rzek tj. Liwiec i jego dopływy 

Muchawka, Zbuczynka i Kostrzyń, a także Świder i Kołodziejka, które objęte są 

monitoringiem regionalnym. 

Przez teren powiatu siedleckiego przebiegają główne szlaki komunikacyjne Wschód – 

Zachód tj. droga międzynarodowa A-2 i linia kolejowa. 

 Powiat siedlecki zlokalizowany jest wokół miasta Siedlce – miasta na prawach 

powiatu. W skład Powiatu wchodzi trzynaście jednostek administracyjnych (gmin): 

Domanice, Korczew, Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, 

Suchożebry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Dwanaście z trzynastu gmin to gminy wiejskie, 

na terenie jednej z gmin zlokalizowane jest miasto i jest to gmina wiejsko-miejska (Mordy). 

Powiat siedlecki jest rejonem rolniczym, w którym powierzchnia użytków rolnych stanowi 

77,6 % powierzchni ogólnej. W strukturze użytków rolnych największa powierzchnia 

przypada na grunty orne – 71 %. Łąki i pastwiska zajmują 25 %, a sady 1%. Gospodarstw 

rolnych jest ponad 15 tysięcy, a średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8 ha. W produkcji 

roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. Produkcję zwierzęcą stanowią głównie chów 

bydła mlecznego i trzody chlewnej7. Lokalizacja powiatu wokół większej jednostki miejskiej 

powoduje, że pełnią one także rolę bazy rekreacyjno- turystycznej dla mieszkańców miasta 

Siedlce (mimo, iż 124.345 ha to użytki rolne, a jedynie 29.668 ha to lasy i grunty 

zadrzewiony i zakrzewiony). 

Drugi co do wielkości w subregionie siedleckim jest powiat sokołowski. Powierzchnia 

tego powiatu wynosi 1.132 km2. Powiat ten od północy graniczy z powiatem ostrowskim 

(woj. mazowieckie), od wschodu z powiatem wysokomazowieckim i z powiatem 

siemiatyckim (woj. podlaskie), od południa z siedleckim (woj. mazowieckie) i od zachodu z 

powiatem węgrowskim.  

 W skład powiatu wchodzi 9 jednostek administracyjnych. Są to dwa miasta: Sokołów 

Podlaski (gmina miejska) i Kosów Lacki (gmina miejsko-wiejska) oraz siedem gmin 

wiejskich: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Repki, Sabinie, Sokołów Podlaski i Sterdyń.  

 

                                                
7 http://powiatsiedlecki.pl  
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Powiat ma charakter rolniczy - 71 % ogólnej powierzchni zajmują użytki rolne, z czego 54 % 

stanowią grunty orne, 16 % łąki i pastwiska oraz 1% sady. Lasy w powiecie sokołowskim 

zajmują ponad 21%, zaś wody 1% ogólnej powierzchni. Rozmieszczenie większych obszarów 

leśnych jest nierównomierne. Trzy największe, zwarte kompleksy leśne usytuowane są w 

północnej część powiatu na terenie gmin: Kosów Lacki, Ceranów i Sterdyń (teren 

Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego). Dwie nieco mniejsze powierzchnie zalesione 

usytuowane są w centralnej części powiatu (gminy Sokołów Podlaski, Sabnie, Jabłonna 

Lacka). Na całym obszarze występują małe, rozdrobnione powierzchnie leśne-głównie w 

otoczeniu krajobrazu rolniczego. Ponadto teren powiatu w całości wchodzi w skład obszaru 

ekologicznego „Zielone Płuca Polski". Poza wspomnianym Nadbużańskim Parku 

Krajobrazowym na analizowanym obszarze znajdują się także Nadbużański Obszar 

Chronionego Krajobrazu oraz Siedlecko-Wegrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 6 

rezerwatów przyrody, 110 pomników przyrody, a także w niektórych gminach ustanowiono 

użytki ekologiczne 

Władze powiatu promują podejmowanie działań agroturystycznych, czego przykładem 

jest przyznanie w październiku 2008 r. wyróżnienia (nagroda Mazowiecko- Podlaskiego 

Stowarzyszenia Agroturystycznego) dla jednego z gospodarstw  jako najlepsze gospodarstwo 

w powiecie sokołowskim.  

Trzeci co do wielkości jest powiat łosicki, który jest powiatem najbardziej 

wysuniętym na wschód. Jego powierzchnia wynosi 772 km2. Powiat ten od północy graniczy 

z powiatem siemiatyckim (woj. podlaskie), od południa z powiatami bialskopodlaskim i 

łukowskim (woj. lubelskie), a od zachodu z powiatem siedleckim (woj. mazowieckie). 

W skład powiatu wchodzi 6 jednostek administracyjnych, z czego 5 to gminy wiejskie 

(Huszlew, Olszanka, Platerów, Sarnaki, Stara Kornica), zaś jedna to gmina miejsko-wiejska 

(Łosice) z miastem Łosice. Są to także tereny rolnicze, ale korzystne położenie geograficzne 

(blisko przejść granicznych) sprawia, że powiat łosicki odwiedzany jest przez turystów, 

penetrujących nadbużańską przyrodę. Miasto i gmina Łosice należą do Stowarzyszenia Gmin 

i Powiatów Nadbużańskich. Główne rzeki powiatu to Bug stanowiący północną granicę 

powiatu, Toczna i Sarenka. We wsi Próchenki bierze początek Liwiec. 

Przez powiat biegnie droga krajowa na trasie Lublin-Białystok oraz wojewódzka 

Siedlce-Terespol.  

Najmniejszym geograficznie, ale najbardziej specyficznym powiatem jest miasto 

Siedlce, które terytorialnie znajduje się w centrum powiatu siedleckiego, ale administracyjnie 
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jest odrębną jednostką terytorialną. Miasto Siedlce do 1998 r. było stolicą województwa 

siedleckiego. 

Powierzchnia miasta wynosi  31,87 km2, w tym 15,45 to grunty zabudowane i 

zurbanizowane, zaś 15,74 to tereny zalesione i zadrzewione oraz użytki rolne.  

 

II. Sytuacja demograficzna w subregionie 
Siedleckim 

 

Powiat sokołowski 

Powiat sokołowski liczy sobie 56.414 mieszkańców, przy czym rozkład płci jest w 

zasadzie równomierny z nieznaczną przewagą kobiet (50,5% stanowią kobiety, zaś 49,5% 

mężczyźni).  

Zdecydowana większość gmin w tym powiecie to gminy wiejskie, co przekłada się na 

fakt, iż zdecydowana większość mieszkańców, to mieszkańcy wsi. Stanowią oni 64% całej 

populacji tego powiatu (36128 osób) i jest to wzrost w stosunku do roku 2002 (33337 osób 

zamieszkujących na wsiach w stosunku do 58435 zamieszkujących ten powiat w 2002 r. 8). W 

jedynej w powiecie gminie miejsko-wiejskiej Kosów Lacki zamieszkuje 6.910 osób (w tym 

dwukrotnie więcej na obszarze wiejskim tej gminy – 4703, niż miejskim – 22079), zaś na 

terenie największego miasta w powiecie – Sokołowa Podlaskiego, mieszka 18.206 osób, co 

stanowi 30% całej populacji tego powiatu. Gęstość zaludnienia na terenie powiatu wynosi 50 

osób na km2. 

Tabela nr 1. Liczba mieszkańców powiatu sokołowskiego w jednostkach i procentach z 
podziałem na grupy wiekowe i płeć  
Powiat Sokołowski Liczba mieszkańców (w jednostkach) 
 Ogółem Mężczyźni Kobiety 
 Liczba % Liczba % Liczba % 
Ogółem 56414 100 27892 100 28522 100 
0-14 9237 16,37 4756 17,05 4481 15,71 
15-17 2637 4,67 1330 4,77 1307 4,58 
18-24 6685 11,85 3414 12,24 3271 11,47 
25-29 3656 6,48 2084 7,47 1572 5,51 
30-39 6433 11,40 3386 12,14 3047 10,68 
40-49 7515 13,32 3830 13,73 3685 12,92 
50-64 10768 19,09 5332 19,12 5436 19,06 

                                                
8 Dane Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r., tabl. 3 Ludność według płci oraz podregionów, powiatów i 
rodzajów. W 2002 r. liczba ludności całego powiatu nieznacznie różni się od obecnie występującej (58453 w 
2002 r., 56414 w 2007 r., co stanowi niecały 0,9% różnicy) 
9 



 8

65 - więcej 9483 16,81 3760 13,48 5723 20,07 
 

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby dorosłe, w wieku produkcyjnym, w tym 

najliczniejsze grupy to osoby w starszych przedziałach wiekowych: osoby w wieku 40-49 

(13,32%) oraz osoby w wieku 50-65 lat (19,09%). Równomiernie rozłożyła się liczebność 

grup 18-24 lata oraz 30-39 (obie grupy powyżej 11%). Osoby w wieku 25-29 stanowią 

najmniej liczna grupę osób wśród osób w wieku produkcyjnym (niecałe 7%).  

Z punktu widzenia rynku pracy wśród liczby ludności ogółem, istotny wydaje się być 

zwłaszcza podział na grupy wiekowe ze względu na ich stosunek do wypracowywania 

produktu narodowego brutto.  

Tabela nr 2.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym 21,0% 
w wieku produkcyjnym 59,7% 
w wieku poprodukcyjnym 19,3% 

 

 Największą grupę ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym (niemal 60%), a 

pozostałe 40% ludności stanowią osoby w wieku nieprodukcyjnym.  

Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym (osoby niepełnoletnie) i poprodukcyjnym 

(osoby powyżej 6 roku życia) jest zbliżona i wynosi ok. 20%. Liczebność ta różni się jedynie 

o 2 % na korzyść grupy osób nieletnich. Jednakże należy zwrócić uwagę, że proporcja osób 

wypracowujących dochód narodowy brutto (w wieku produkcyjnym) w stosunku do osób 

korzystających z wypracowywanego dochodu jest w powiecie stosunkowo niekorzystna, 

ponieważ na 35057 osób w wieku produkcyjnym przypada 21357 osób w wieku 

nieprodukcyjnym (wskaźnik obciążenia demograficznego wskazuje, że ludność wieku 

nieprodukcyjnym wynosi niemal 70% ludności w wieku produkcyjnym, a więc na jedną 

osobę w wieku produkcyjnym przypada 0,7 osoby nieletniej lub emeryta (osoby 

niepracującej), w tym 0,33 emeryta i 0,37 dziecka do lat 18.  

Tabela nr 3.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w %  

1. 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

67,5% 

2. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

91,5% 

3. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

32,3% 
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 Z demograficznego punktu widzenia istotne są także różnice w liczebności populacji 

według płci oraz ruch rzeczywisty (ruch naturalny wraz z migracjami) ludności. 

  
Wykres nr 1. Liczba mieszkańców powiatu sokołowskiego w liczbach z podziałem na 
wiek i płeć 
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Wykres nr 1 wskazuje na nie tylko na względnie równomierne rozłożenie liczebności kobiet i 

mężczyzn w powiecie. Przez cały okres produkcyjny liczba mężczyzn przewyższa 

nieznacznie liczbę kobiet, ale w grupie osób starszych 65 i więcej lat, zarysowuje się wyraźna 

przewaga kobiet nad mężczyznami, co ma związek z odmiennymi wartościami dla 

wskaźników dalszej przeciętnej długości trwania życia dla kobiet i mężczyzn 

(nadumieralność mężczyzn). Powoduje to, że dla całej populacji średnio na 100 mężczyzn 

przypadają 102 kobiety.  

Wykres nr 2. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie 
sokołowskim w 2002 r. 
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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie sokołowskim niemal 

połowa osób zamieszkujących powiat legitymuje się wykształceniem podstawowym i 

podstawowym nieukończonym (łącznie 48%), następnie średnim zawodowym (18%) i 

zasadniczym zawodowym (16%). Najmniejsza część mieszkańców posiada wykształcenie 

średnie ogólnokształcące, policealne i wyższe (łącznie 16%)10. Poziom wykształcenia w 

powiecie można zatem ocenić raczej jako niski. 

                                                
10 Szczegółowe dane zawiera tab. nr32 w załączniku nr 1. 
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 W 2007 r. zanotowano 6,7 nowo zawartych małżeństw na 1000 ludności, przy czym w 

tym samym roku zanotowano jedynie jeden rozwód na 1000 osób. 

 Urodziło się 9,2 noworodków na 1000 ludności, zaś zmarło nieco więcej – 11,8 osób 

na 1000 ludności, co powoduje ujemne saldo przyrostu naturalnego w 2007 wynosząca -2,5. 

Warto odnotować także fakt, iż wskaźnik zgonu niemowląt w 2007 r. w powiecie 

sokołowskim był stosunkowo wysoki (na 1000 żywych urodzeń w powiecie sokołowskim 

zmarły niemal 411).  

Przyrost naturalny był w 2007 r. ujemny i wyniósł -145 osób ogółem, przy czym 

wskaźnik ten był o 14% wyższy wśród mężczyzn (mężczyźni -83, kobiety -62).  

 Saldo migracji, zarówno wewnętrznych (międzygminnych i międzypowiatowych) jak 

i zagranicznych jest w powiecie sokołowskim ujemne (ruch wewnętrzny -211, ruch 

zagraniczny -4).  

Wykres nr 3. Wewnętrzna ruchliwość przestrzenna kobiet i mężczyzn w powiecie 
sokołowskim 
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W ruchliwości wewnętrznej saldo migracji jest mniej korzystne w przypadku kobiet, niż 

mężczyzn (-73 kobiet, -51 mężczyzn), zaś w ruchu międzynarodowym odwrotnie (-10 

mężczyźni, -2 kobiety). Kobiety są bardziej mobilne (kobiety: 503 wymeldowań i 372 

zameldowań; mężczyźni: 361 wymeldowań i 281 zameldowań). 

Warto przy tym zaznaczyć, że ruch wewnętrzny jest 50-krotnie wyższy, niż ruch 

zagraniczny12.  

 

 

 

                                                
11 Dokładnie 3,8 
12 Szczegółowe dane zawiera tab.  
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Powiat łosicki 

 
Powiat łosicki zamieszkuje 32.443 mieszkańców, co stanowi niecałe 60% liczby 

mieszkańców powiatu sokołowskiego. Rozkład płci jest w zasadzie równomierny z 

nieznaczną przewagą mężczyzn (różnica wynosi 77 osób).  

Również w tym powiecie większość stanowią gminy wiejskie (5 z 6 gmin), a liczba 

ludności wiejskiej (25.531 osób) zdecydowanie przeważa nad liczbą ludności miejskiej (7.167 

osób). W tym powiecie ludność wiejska stanowi zatem 80% całej populacji tego powiatu (jest 

to o 20% więcej, niż w przypadku powiatu sokołowskiego). W jedynej w powiecie gminie 

miejsko-wiejskiej (Łosice) zamieszkuje 11.274 osób13 (w tym o ponad 40% więcej na 

obszarze miejskim tej gminy – 7159, niż wiejskim – 4115). Powiat łosicki jest najdalej 

wysuniętym na wschód w województwie, jednocześnie jest wśród wszystkich powiatów 

subregionu siedleckiego jest powiatem o największej liczbie ludności wiejskiej w całej 

populacji powiatu oraz o najmniejszej gęstości zaludnienia (42 osób na km2). 

Tabela nr 4. Liczba mieszkańców powiatu łosickiego w jednostkach i procentach z 
podziałem na grupy wiekowe i płeć  
Powiat Łosicki Liczba mieszkańców (w jednostkach) 
 Ogółem Mężczyźni Kobiety 
 Liczba % Liczba % Liczba % 
Ogółem 32443 100% 16260 100% 16183 100% 
0-14 5468 16,85 2757 7,56 2711 6,70 
15-17 1568 4,83 817 2,24 751 1,86 
18-24 3990 12,2 2122 5,82 1868 4,62 
25-29 2183 6,73 1264 7,77 919 5,68 
30-39 3504 10,80 1900 11,69 1604 9,91 
40-49 4332 13,35 2287 14,07 2045 12,64 
50-64 5936 18,29 2953 18,16 2983 18,43 
65 - więcej 5462 16,84 2160 13,28 3302 20,40 
 

Najliczniejszą wśród mieszkańców powiatu łosickiego grupę wiekową stanowią osoby 

dorosłe, w wieku produkcyjnym (w sumie 59%), w tym najliczniejsze grupy to osoby w 

starszych przedziałach wiekowych: osoby w wieku 40-49 (13,35%) oraz osoby w wieku 50-

65 lat (18,29%). 

Wśród osób młodych, do 18 roku życia liczniejszą grupę stanowią dzieci w przedziale 

0-14 lat (16,85%) niż młodzież, która stanowi zaledwie 1.4 tej grupy  (4,83%). 

Wśród mieszkańców powiatu łosickiego dominują więc osoby starsze: niemal 80% to 

osoby powyżej 18 roku życia.  

                                                
13 Wyliczenia na podstawie danych  Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. (, gdzie liczba ludności całego 
powiatu nieznacznie różni się od obecnie występujące (58453 w 2002 r., 56414 w 2007 r., co stanowi niecały 
0,9% różnicy).  
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Tabela nr 5. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym 21,7 
w wieku produkcyjnym 59,0 
w wieku poprodukcyjnym 19,3 

 
Udział ludności według grup ekonomicznych rozkłada się podobnie jak w powiecie 

sokołowskim. Największą grupę ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym (59%), a 

pozostałe 40% ludności stanowią osoby w wieku nieprodukcyjnym (przy czym osoby, które 

przekroczyły 65 rok życia stanowi niemal tyle samo, co młodzież do 18 roku życia), zatem 

proporcja osób wypracowujących dochód narodowy brutto (w wieku produkcyjnym) w 

stosunku do osób korzystających z wypracowywanego dochodu jest w tym powiecie niemal 

tak samo niekorzystna, jak w powiecie sokołowskim.  

Tabela nr 6.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w %  

1. 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

69,5 

2. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

89,0 

3. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

32,7 

 

Wskaźnik obciążenia demograficznego wskazuje, że ludność wieku nieprodukcyjnym 

wynosi niemal 70% ludności w wieku produkcyjnym, a więc na jedną osobę w wieku 

produkcyjnym przypada 0,7 osoby nieletniej lub emeryta (osoby niepracującej), w tym 0,33 

emeryta i 0,37 dziecka do lat 18.  

Różnice w populacji powiatu w podziale na płeć zobrazowane zostały na wykresie nr 2. 

Wykres nr 4. Liczba mieszkańców powiatu łosickiego w liczbach z podziałem na wiek i 
płeć 
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Wykres nr 2 w wskazuje na nieznaczną przewagę liczby mężczyzn nad liczbą kobiet 

niemal w każdej grupie wiekowej wśród osób dorosłych, z wyjątkiem grupy osób, które 

ukończyły 65 lat, gdzie z powodu nadumieralności mężczyzn, kobiety zaczynają liczebnie 

przeważać niemal o połowę.  

Wykres nr 5. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie 
łosickim w 2002 r. 
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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie łosickim liczba osób, 

która legitymuje się wykształceniem podstawowym i podstawowym nieukończonym stanowi 

więcej, niż połowę (łącznie 51%), następnie średnim zawodowym (15%) i zasadniczym 

zawodowym (15%). Najmniejsza część mieszkańców posiada wykształcenie średnie 

ogólnokształcące, policealne i wyższe (łącznie 18%)14. Poziom wykształcenia w powiecie 

można zatem ocenić raczej jako niski. 

 W 2007 r. zanotowano 7,6 nowo zawartych małżeństw na 1000 ludności, przy czym w 

tym samym roku zanotowano jedynie jeden rozwód na 1000 osób (dokładnie 0,91). 

 W powiecie łosickim urodziła się zbliżona na powiatu sokołowskiego liczba 

noworodków (9,6 noworodków na 1000 ludności), zaś zmarło nieco więcej – 12,6 osób na 

1000 ludności, co powoduje ujemne saldo przyrostu naturalnego w 2007 wynoszące -3,0. 

Warto odnotować także fakt, iż wskaźnik zgonu niemowląt w 2007 r. w powiecie łosickim 

był nieco niższy, niż w powiecie sokołowskim i wyniósł 3,2 zgony na 1000 urodzeń żywych. 

Przyrost naturalny był w 2007 r. ujemny i wyniósł -97 osób ogółem (-3,0 na 1000 

mieszkańćow), przy czym wskaźnik ten był niemal o 40% wyższy wśród mężczyzn 

(mężczyźni -68, kobiety -29). Zatem umieralność mężczyzn w tym powiecie jest wyższa 

niemal o 25% od tej samej wartości w powiecie sokołowskim (należy jednakże pamiętać, że 

liczba mężczyzn ogółem przewyższa tu liczbę kobiet). 

                                                
14 Szczegółowe dane zawiera tab. nr 2 w załączniku nr 1. 
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 Saldo migracji, zarówno wewnętrznych (międzygminnych i międzypowiatowych) jak 

i zagranicznych jest w powiecie sokołowskim ujemne (ruch wewnętrzny - 124, ruch 

zagraniczny -12).  

Wykres nr 6. Wewnętrzna ruchliwość przestrzenna kobiet i mężczyzn w powiecie 
łosickim 
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W ruchliwości wewnętrznej saldo migracji jest mniej korzystne w przypadku kobiet, niż 

mężczyzn (-73 kobiet, -51 mężczyzn), zaś w ruchu międzynarodowym odwrotnie (-10 

mężczyźni, -2 kobiety). Kobiety są bardziej mobilne (kobiety: 258 wymeldowań i 185 

zameldowań; mężczyźni: 189 wymeldowań i 138 zameldowań). 

Warto przy tym zaznaczyć, że ruch wewnętrzny jest 10-krotnie wyższy, niż ruch 

zagraniczny (różnica ta jest 40-krontie niższa, niż w przypadku powiatu sokołowskiego)15.  

Powiat siedlecki 

 
Powiat siedlecki jest powiatem największym terytorialnie wśród 4 omawianych 

powiatów i zamieszkuje go największa liczba osób – 80.582 mieszkańców, przy czym rozkład 

płci jest w zasadzie równomierny z nieznaczną przewagą mężczyzn (o 0,6%).  

98% populacji w tym powiecie zamieszkuje tereny wiejskie (79.190), a jedynie 1.352 

osoby mieszkają na terenie gminy miejsko-wiejskiej z miastem Mordy. Gęstość zaludnienia 

na terenie powiatu wynosi 50 osób na km2, podobnie jak w przypadku powiatu 

sokołowskiego. 

Tabela nr 7. Liczba mieszkańców powiatu siedleckiego w jednostkach i procentach z 
podziałem na grupy wiekowe i płeć  
Powiat 
Siedlecki 

Liczba mieszkańców (w jednostkach) 

 Ogółem  Mężczyźni  Kobiety  
 Liczba % Liczba % Liczba % 

                                                
15 Szczegółowe dane zawiera tab.  
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Ogółem 80582 100 40587 100 39995 100 
0-14 14980 18,59 7713 19,00 7267 18,17 
15-17 4099 5,09 2105 5,19 1994 4,99 
18-24 9610 11,93 4971 12,25 4639 11,60 
25-29 6127 7,60 3311 8,16 2816 7,04 
30-39 10209 12,67 5404 13,31 4805 12,01 
40-49 10344 12,84 5543 13,66 4801 12,00 
50-64 13128 16,29 6686 16,47 6442 16,11 
65 - więcej 12085 15,00 4854 11,96 7231 18,08 
 

Najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby dorosłe, w wieku produkcyjnym 

(łącznie 59%), w tym najliczniejsze grupy to osoby w starszych przedziałach wiekowych: 

osoby w wieku 40-49 (12,84%) oraz osoby w wieku 50-65 lat (16,29%).  

O ile udział osób w wieku produkcyjnym w stosunku do całej populacji mieszkańców 

powiatu jest zbliżona do tej samej wielkości w opisanych dotychczas powiatach, to udział 

pozostałych grup uległ nieznacznemu przesunięciu na korzyść młodszych grup, które dopiero 

będą wchodziły na rynek pracy. Młodzież do 18 roku życia stanowi bowiem 23,7%, zaś osób 

powyżej 65 roku życia – 17,2% (różnica wynosi 6,5%). 

 
Tabela nr 8.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym 23,7 
w wieku produkcyjnym 59,1 
w wieku poprodukcyjnym 17,2 

 
Proporcja osób wypracowujących dochód narodowy brutto (w wieku produkcyjnym) 

w stosunku do osób korzystających z wypracowywanego dochodu jest w zatem nieco bardziej 

korzystna, niż we wcześniej omawianych powiatach. O ile w poprzednich powiatach liczba 

osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym była zbliżona, o tyle w przypadku 

powiatu siedleckiego osoby w wieku poprodukcyjnym stanowią jedynie niecałe ¾ osób 

młodych poniżej 18 . roku życia.  

Tabela nr 9.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w %  

1. 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

69,1 

2. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

72,6 

3. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

29,1 

Dane przedstawione w tabeli nr 9 wskazują, iż na każdą pracującą osobę przypada 

niemal 0,7 osoby, która nie wypracowuje dochodu (w tym jest to 0,3 emeryta i 0,4 dziecka). 
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Przechylenie w kierunku młodzieży pozwala wnioskować, że powiat ten jest nieco młodszy 

demograficznie, niż wcześniej omawiane. Ponadto  grupie osób, będących w wieku 

nieprodukcyjnym, młodzież stanowi o 30% więcej, niż osoby starsze, co dodatkowo pozwala 

korzystniej oceniać potencjał demograficzny regionu.  

  
Wykres nr 7. Liczba mieszkańców powiatu siedleckiego w liczbach z podziałem na wiek 
i płeć 
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Wykres nr 3 wskazuje, podobnie, jak w powiecie łosickim, na nieznaczną przewagę 

liczby mężczyzn nad liczbą kobiet niemal w każdej grupie wiekowej wśród osób dorosłych, z 

wyjątkiem grupy osób, które ukończyły 65 lat.  

Wykres nr 8. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie 
siedleckim w 2002 r. 
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Również  w tym powiecie według danych Narodowego Spisu Powszechnego połowa 

osób zamieszkujących powiat legitymuje się wykształceniem podstawowym i podstawowym 

nieukończonym (łącznie 50%), następnie średnim zawodowym (15%) i zasadniczym 

zawodowym (20%). Najmniejsza część mieszkańców posiada wykształcenie średnie 

ogólnokształcące, policealne i wyższe (łącznie 13%)16. Poziom wykształcenia w powiecie 

można zatem ocenić jako niższy, niż w poprzednich powiatach. 

                                                
16 Szczegółowe dane zawiera tab. nr 4 w załączniku nr 1. 
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W 2007 r. zanotowano 7,2 nowo zawartych małżeństw na 1000 ludności, przy czym w tym 

samym roku zanotowano jedynie 0,79 rozwodu na 1000 osób. Liczba małżeństw jest zatem 

zbliżona do liczby małżeństw zawieranych w powiatach łosickim i sokołowskim, zaś liczba 

rozwodów nieco niższa.  

 W 2007 r. urodziło się w powiecie siedleckim 11 noworodków na 1000 ludności, zaś 

zmarło nieco więcej – 12 osób na 1000 ludności, co powoduje również ujemne saldo 

przyrostu naturalnego (-1,0) ale współczynnik ten jest dwukrotnie niższy niż w powiecie 

łosickim i niemal dwukrotnie w powiecie sokołowskim. Warto odnotować także fakt, iż 

wskaźnik zgonu niemowląt w 2007 r. w powiecie siedleckim był jednocześnie wyższy, niż we 

wcześniej omawianych powiatach (na 1000 żywych urodzeń w powiecie siedleckim zmarło 

5,6 noworodków17). 

Przyrost naturalny był w 2007 r. ujemny i wyniósł -77 osób ogółem, przy czym warto 

zauważyć, że wskaźnik ten w tym roku odnosi się w głównej mierze do mężczyzn (mężczyźni 

-75, kobiety -2).  

Wykres nr 9. Wewnętrzna ruchliwość przestrzenna kobiet i mężczyzn w powiecie 
siedleckim 
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 Saldo migracji wewnętrznych (międzygminnych i międzypowiatowych) jest dodatnie 

(134), przy czym należy zaznaczyć, że kobiety są bardziej mobilne (kobiety: 614 

wymeldowań i 655 zameldowań; mężczyźni: 437 wymeldowań i 530 zameldowań). Więcej 

osób dokonało wymeldowań celem zameldowania się w mieście (569), niż celem 

zameldowania się na wsi (177). Jeden mężczyzna wyjechał za granicę i jedna kobieta 

przyjechała18.  

 

                                                
17 Dokładnie 3,8 
18 Szczegółowe dane zawiera tab.  
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Powiat m.Siedlce 

 
Miasto Siedlce zamieszkuje 76.939 osób, przy czym tutaj nieznacznie przeważają 

kobiety, które stanowią 52,5 % mieszkańców, zaś mężczyźni 47,4% (na jednego mężczyznę 

przypada 111 kobiet). Gęstość zaludnienia w Siedlcach wynosi 2.415 osób na km2 i stanowi 

50-krotność przeciętnej gęstości zaludnienia wcześniej analizowanych powiatów.  

 
Tabela nr 10. Liczba mieszkańców miasta Siedlce w jednostkach i procentach z 
podziałem na grupy wiekowe i płeć  
Powiat 
miasto 
Siedlce 

Liczba mieszkańców (w jednostkach) 

 Ogółem  Mężczyźni  Kobiety  
 Liczba % Liczba % Liczba % 
Ogółem 76939 100% 36475 100% 40464 100% 
0-14 11962 15,55 6224 17,06 5738 14,18 
15-17 3184 4,14 1629 4,47 1555 3,84 
18-24 9838 12,79 4770 13,08 5068 12,52 
25-29 6986 9,08 3540 9,71 3446 8,52 
30-39 10895 14,16 5452 14,95 5443 13,45 
40-49 11128 14,46 5098 13,98 6030 14,90 
50-64 11737 15,25 5308 14,55 6429 15,89 
65 - więcej 8224 10,69 3052 8,37 6755 16,69 
 
 

Wśród mieszkańców Siedlec najliczniejszą grupę wiekową stanowią osoby dorosłe, w 

wieku produkcyjnym (50.584, co stanowi 67% całej populacji Siedlec), w tym najliczniejsze 

grupy to osoby w starszych przedziałach wiekowych: osoby w wieku 50-65 (15,25%), osoby 

w wieku 40-49 lat (14,46%) oraz 30-39 (14,16%).  

Młodzież do lat 18 stanowi ponad nieco prawie 1/5 liczby mieszkańców Siedlec, 

podobnie, jak w każdym z pozostałych powiatów.  

Tabela nr 11.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym 19,7 
w wieku produkcyjnym 67,1 
w wieku poprodukcyjnym 13,2 

 
 Bardziej korzystna, niż w przypadku pozostałych powiatów jest proporcja osób 

wypracowujących dochód narodowy brutto (67,1% osób w wieku produkcyjnym) w stosunku 

do osób korzystających z wypracowywanego dochodu (32,9%). Korzystniejsza jest także 

proporcja liczby osób w wieku poprodukcyjnym w stosunku do młodzieży (13,7% w 

stosunku do 19,7%). 
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Tabela nr 12.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w %  

1. 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

49,1% 

2. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku przedprodukcyjnym 

67,1% 

3. 
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób 
w wieku produkcyjnym 

13,2% 

 Dane przedstawione w tabeli nr 12 wskazują, iż na każdą pracującą osobę przypada 

niemal 0,5 osoby, która nie wypracowuje dochodu (w tym jest to 0,13 emeryta i 0,36 

dziecka). Istotne przechylenie w kierunku młodzieży pozwala wnioskować, że powiat ten jest 

nieco młodszy demograficznie, niż wcześniej omawiane. Ponadto  grupie osób, będących w 

wieku nieprodukcyjnym, młodzież stanowi niemal o 36% więcej, niż osoby starsze, co 

dodatkowo pozwala korzystniej oceniać potencjał demograficzny regionu. 

 Różnica w liczebności mieszkańców Siedlec według płci zarysowuje się zwłaszcza po 

przekroczeniu 40 roku życia, kiedy liczba mężczyzn pozostaje prawie niezmienna aż do 

osiągnięcia wieku 65, kiedy zaczyna spadać, podczas gdy liczba kobiet nieznacznie zaczyna 

wzrastać poczynając od przekroczenia 40 roku życia. Ten stan rzeczy obrazuje wykres nr 4.  

Wykres nr 10. Liczba mieszkańców powiatu miasta Siedlce w liczbach z podziałem na 
wiek i płeć 
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 Wobec dwóch jednocześnie postępujących procesów (spadku liczby mieszkańców płci 

męskiej i wzroście liczby kobiet zamieszkujących Siedlce) w wieku 65 lat i więcej kobiety 

stanowią ponad 2-krotność liczby mężczyzn zameldowanych w Siedlcach. 

Wykres nr 11. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie 
m. Siedlce 
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Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie sokołowskim niemal 

połowa osób zamieszkujących powiat legitymuje się wykształceniem podstawowym i 

podstawowym nieukończonym (łącznie 48%), choć warto zaznaczyć, że wielkość jest 

najmniejsza wśród 4 omawianych powiatów. Ponadto w tej grupie zmalał odsetek osób z 

nieukończonym wykształceniem podstawowym (2% całości populacji). Kolejną liczebnie 

grupę stanowią osoby z wykształceniem średnim zawodowym (21%) i zasadniczym 

zawodowym (12%). W grupie osób posiadających wykształcenie zawodowe wzrósł więc 

odsetek osób posiadających maturę. Do 38% wzrósł odsetek osób posiadających 

wykształcenie ogólnokształcące, policealne i wyższe.19. Poziom wykształcenia w mieście 

należy uznać za najwyższy w subregionie siedleckim. 

 W 2007 r. zanotowano 7,0 nowo zawartych małżeństw na 1000 ludności, przy czym w 

tym samym roku zanotowano jedynie dwa rozwody. 

 W 2007 r. w powiecie siedleckim urodziło się 11 noworodków na 1000 ludności, zaś 

zmarło mniej – 7,6osób na 1000 ludności, czego efektem jest (w jedynym z analizowanych 

powiatów) dodatnie saldo przyrostu naturalnego wynoszące 3,3 na 1000 ludności. 

Jednocześnie wskaźnik zgonu niemowląt był w Siedlcach stosunkowo wysoki (na 1000 

żywych urodzeń w powiecie sokołowskim zmarły niemal 420). 

Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych był więc w 2007 r. dodatni i wyniósł 

252 osób ogółem, przy czym wskaźnik ten był niemal równy dla obu płci (mężczyźni -129, 

kobiety 123).  

 Saldo migracji, zarówno wewnętrznych (międzygminnych i międzypowiatowych) jak 

i zagranicznych jest w Siedlce ujemne (ruch wewnętrzny -370, ruch zagraniczny -28).  

 

 

                                                
19 Szczegółowe dane zawiera tab. nr 4 w załączniku nr 1. 
20 Dokładnie 3,6 
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Wykres nr 12.  Wewnętrzna ruchliwość przestrzenna kobiet i mężczyzn w Siedlcach 
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 W przypadku tego powiatu w ramach migracji wewnętrznych zdecydowanie bardziej 

mobilne okazały się być kobiety (mężczyźni: 367 zameldowań i 543 wymeldowania; kobiety: 

604 wymeldowania i 410 zameldowań), zaś w przypadku migracji zagranicznych – 

mężczyźni (mężczyźni: 30 wymeldowań i 4 zameldowania, kobiety: 8 wymeldowań i 10 

zameldowań). Również w przypadku tego województwa ruch wewnętrzny jest wielokrotnie 

(13-krotnie) wyższy, niż ruch zagraniczny21.  

 

Subregion siedlecki 

 
Subregion siedlecki stanowi część większego subregionu ostrołęcko-siedleckiego i 

zajmuje 32 % jego powierzchni. N subregion siedlecki składają się 4 powiaty z 12 

wchodzących w skład jednostki statystycznej regionu ostrołęcko-siedleckiego. Największy 

terytorialnie jest powiat siedlecki, w którego centrum znajduje się najmniejszy powiat - 

miasto Siedlce. Następny co do wielkości jest powiat sokołowski i łosicki.  

 Hierarchii terytorialnej nie odpowiada hierarchia liczebności mieszkańców. 

Najwięcej osób mieszka w powiecie siedleckim, zbliżona ilość zamieszkuje miasto Siedlce, 

gdzie gęstość zaludnienia przewyższa ponad 40-krotnie gęstość zaludnienia w innych 

powiatach, następnie powiaty sokołowski i łosicki. 

 
Tabela nr 13. Liczba mieszkańców powiatów subregionu siedleckiego w jednostkach i 
procentach z podziałem na płeć  
Liczebność 
w 
jednostkach 

Podregion 
Ostrołęcko-
Siedlecki 

Subregion 
Siedlecki 

Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Miasta 
Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem 748 689 246378 32 443 76 939 80 582 56 414 
Kobiety 378 269 125164 16 183 40 464 39 995 28 522 

                                                
21 Szczegółowe dane zawiera tab.  
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Mężczyźni 370 420 121214 16 260 36 475 40 587 27 892 
 W subregionie siedleckim zdecydowanie przeważają gminy wiejskie (24), 3 gminy są  

wiejsko-miejskie, jedna miejska i jedno miasto na prawach powiatu.  

Ponad połowa mieszkańców subregionu siedleckiego zamieszkuje tereny wiejskie (57,16%), 

zaś 43% tereny miejskie. Spośród wszystkich powiatów jedynie w powiecie siedleckim 

niemal 100% stanowi ludność wiejska (stolica tego obszaru, która skupiała ludność wiejską 

uzyskała administracyjną niezależność skupiając 100% ludności miejskiej tego obszaru). W 

pozostałych powiatach liczba ludności wiejskiej wynosi 78% (p. łosicki) i 63% (p. 

sokołowski). Dane te przedstawia tabela nr 14.  

Tabela nr 14. Liczba mieszkańców powiatów subregionu siedleckiego wg miejsca 
zamieszkania w liczbach bezwzględnych i w procentach 

 Podregion 
Ostrołęcko-
Siedlecki 

Subregion 
Siedlecki 

Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Siedlecki 

Powiat 
Miasto 
Siedlce 

Powiat  
Sokołowski 

  %  %  %  %  %  % 
Ogółęm 750349 100 246397 100 32698 100 81040 100 75928 100 56731 100 
Miasto 284609 37,93 105548 42,84 7167 21,92 1850 2,28 75928 100 20603 36,32 
wieś 465740 62,07 140849 57,16 25531 78,08 79190 97,72 0 0 36128 63,68 

 

 We wszystkich powiatach gęstość zaludnienia jest zbliżona (ok. 50 osób na km2). 

Jedyny wyjątek stanowi miasto Siedlce (2.415 osób na km2). 

W całym subregionie większość stanowią kobiety (379.067 w regionie ostrołęcko-

siedleckim, 125.087 w subregionie siedleckim). Na 100 mężczyzn przypada średnio 108 

kobiet.  

Tabela nr 15. Liczba mieszkańców powiatów subregionu siedleckiego wg płci i miejsca 
zamieszkania  

Lp. Subregion 

Ostrołęcko-

Siedlecki 

Subregion 

Siedlecki 

Powiat Łosicki Powiat 

Siedlecki 

Powiat Miasto 

Siedlce 

Powiat Miasto 

Siedlce 

 Miasto wieś Miasto wieś Miasto wieś Miasto wieś Miasto Miasto wieś Miasto 

Ogółem 284609 465740 105548 14.084
9 

7167 25531 1850 79190 75928 20603 36128 284609 

Mężczy

źni 

136751 234531 50506 70804 3488 12863 899 39794 36242 9877 18147 136751 

kobiety 147858 231209 55042 70045 3679 12668 951 39396 39686 10726 17981 147858 

 

W subregionie siedleckim przeważają osoby dorosłe, w tym raczej osoby znajdujące się w 

starszych grupach wiekowych. Osoby w wieku 50 lat i więcej stanowią 1/3 całej populacji 

subregionu (w tym kobiety w tym wieku stanowią powyżej 35% wszystkich kobiet 

zamieszkujących te tereny, zaś mężczyźni 28,14%). Różnica między liczbą kobiet i mężczyzn 

w tej grupie wiekowej wynika z różnic dalszej przeciętnej długości trwania życia, która w 
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przypadku mężczyzn jest niższa, niż w przypadku kobiet. Osoby nieletnie stanowią niemal 

22% całej populacji, podobnie, jak w każdym z powiatów.  

 
Tabela nr 16. Liczba mieszkańców subregionu siedleckiego w jednostkach i procentach z 
podziałem na grupy wiekowe i płeć  
Subregion 
Siedlecki 

Liczba mieszkańców (w jednostkach) 

 Ogółem  Mężczyźni  Kobiety  
Liczba % Liczba % Liczba % 

Ogółem 246378 100 121214 100 125164 100 
0-14 41647 16,90 21450 17,70 20197 16,14 
15-17 11488 4,66 5881 4,85 5607 4,48 
18-24 30123 12,23 15277 12,60 14846 11,86 
25-29 18952 7,69 10199 8,41 8753 6,99 
30-39 31041 12,60 16142 13,32 14899 11,90 
40-49 33319 13,52 16758 13,83 16561 13,23 
50-64 41569 16,87 20279 16,73 21290 17,01 
65 - więcej 35254 14,31 13826 11,41 23038 18,41 
 
Procentowy udział osób w wieku poprodukcyjny w całej populacji nie przekracza 15%, przy 

czym należy zauważyć, że w powiatach typowo wiejskich odsetek ten był wyższy i wynosił w 

każdym z powiatów ok. 18-19%. 

 

Tabela nr 17.  Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 
w wieku przedprodukcyjnym 21,56 
w wieku produkcyjnym 62,91 
w wieku poprodukcyjnym 14,31 

 
 Największą grupę ludności stanowią osoby w wieku produkcyjnym (prawie 63%), a 

pozostałe 37% ludności stanowią osoby w wieku nieprodukcyjnym, z czego niemal 2/3 

stanowią dzieci i młodzież do lat 18.  

Tabela nr 18.  Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
Wskaźnik obciążenia demograficznego w % 
 Subregion 

Siedlecki 
Powiat 
Łosicki 

Powiat 
M.Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem 246378 32443 76939 80582 56414 
Przedprodukcyjny 53135 7036 15146 19079 11874 
Produkcyjny 152082 19145 51614 47651 33672 
Poprodukcyjny 41161 6262 10179 13852 10868 
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

62,00 69,46  49,07 
 

69,11 67,54 
 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku przedprodukcyjnym 

77,46 89,00 67,21 72,60 91,53 

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 
osób w wieku produkcyjnym 

27,06 32,71 19,72 29,01 32,28 
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Różnica między liczbą osób w wieku przed i poprodukcyjnym wynosi ok. 7% na 

korzyść młodzieży, mimo tego jednak populacja mieszkańców subregionu siedleckiego 

wydaje się być starszą (starzejącą się) populacją. Wskazuje na to wartość wskaźnika 

obciążenia demograficznego, który pokazuje, że na 100%  ludności w wieku produkcyjnym 

przypada niemal 1/3 osób w wieku poprodukcyjnym (osób starszych), zaś ludności w wieku 

nieprodukcyjnym (przed i poprodukcyjnym) razem stanowi 2/3 (na jedną osobę w wieku 

produkcyjnym przypada 0,6 osoby w wieku nie wypracowującym (już bądź jeszcze) dochodu 

narodowego. Pocieszającym jest fakt, że większość spośród „obciążąjących” stanowią dzieci i 

młodzież (35% osób do 18 roku życia a 27% osób powyżej 65 roku życia), jednak sam 

wskaźnik obciążenia jest stosunkowo wysoki.  

 
Wykres nr 13. Liczba mieszkańców subregionu siedleckiego w liczbach z podziałem na 
wiek i płeć 
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Liczebność mieszkańców subregionu w podziale na płeć zbliżona jest w każdym przedziale 

wiekowym, zaś liczba dorosłych mężczyzn przewyższa nieznacznie liczbę dorosłych kobiet 

aż do osiągnięcia wieku podeszłego, kiedy kobiety zyskują przewagę liczebną ze względu na 

zjawisko nadumieralności mężczyzn. Z danych dla populacji całej Polski wynika, że kobiety 

żyją przeciętnie o 8 lat dłużej od mężczyzn (dane dla noworodków). Tablica trwania życia 

wskazuje22, że mężczyźni żyją przeciętnie 70,86 lat, a kobiety 78,74 lat. Wraz z upływem 

czasu różnica ta zmniejsza się. Kobietom w wieku 65 lat i więcej przeciętnie pozostaje 18,89 

lat życia, podczas, gdy dla mężczyzn ta sama wartość jest o 4 lata niższa i wynosi jedynie 

14,65 (w obu wypadkach wartość ta przekracza wiek projektowany dla nowo narodzonych). 

Zależność ta, odnosząca się do populacji całej Polski, znajduje także potwierdzenie w 

przypadku społeczności każdego z powiatów oraz subregionu siedleckiego w całości. Liczba 

kobiet w wieku 65 i więcej jest 1,5-krotnie wyższa od liczby mężczyzn (23.038 kobiet w 

stosunku do 13.826 mężczyzn). Dane te obrazuje wykres nr 9. 

                                                
22 Skrócona tablica trwania życia 2007 r., GUS, załącznik nr 1 niniejszego raportu. 



 25

 
Tabela nr 19.  Przyrost naturalny w subregionie siedleckim 
 Podregion 

Ostrołęcko-
Siedlecki 

Subregion 
Siedlecki 

Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Miasta 
Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem 505 -67 - 97 252 - 77 - 145 
Mężczyźni - 29 -97 - 68 129 - 75 - 83 
Kobiety  534 30 - 29 123 - 2 - 62 

 

W subregionie siedleckim w każdym powiecie z  wyjątkiem miasta Siedlce, mówić 

można o ujemnym przyroście naturalnym ogółem oraz dla całego subregionu. Ujemny 

przyrost odnotowano także dla każdej z płci (wyjątek stanowi jedynie dodatni przyrost 

naturalny wśród kobiet dla subregionu siedleckiego oraz wspomniany już dodatni przyrost w 

Siedlcach.  

Wykres nr 14. Przyrost naturalny w subregionie siedleckim w podziale na powiaty 
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Jeśli chodzi o wykształcenie populacji zamieszkującej subregion siedlecki, to nie jest 

to raczej populacja wysoko wykształcona. Niemal w każdym z powiatów najwyższy odsetek 

dało się zauważyć wśród osób, które edukację zakończyły jedynie na poziomie podstawowym 

lub nawet nie ukończyły tego poziomu. Najmniejszy odsetek w tej grupie zanotować można 

było w mieście Siedlce, najwyższy zaś w powiecie Siedleckim. W mieście Siedlce nie tylko 

był najmniejszy odsetek osób z wykształceniem podstawowym i nieukończonym 

podstawowym, ale też największy był odsetek osób z wykształceniem wyższym, policealnym 

i średnim ogólnokształcącym. Miasto Siedlce stanowiło ośrodek najlepiej wykształconych 

mieszkańców spośród wszystkich powiatów, natomiast otaczający je powiat siedlecki, zdają 

się zamieszkiwać osoby z niższym poziomem wykształcenia. Pokrywa się to z podziałem na 

miejsce zamieszkania badanych (tereny wiejskiej i miejskie). 
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W każdym powiecie zawierano ok. 7 małżeństw na 1000 osób, przy czym rozwodów 

było bardzo niewiele (od 0,79 w powiecie siedleckim do 2,03 na 1000 osób w powiecie 

miasta Siedlce). Warto zaznaczyć, że współczynnik rozwodów (choć nadal niewysoki) to 

jednak jest dwukrotnie wyższy, niż na terenach wiejskich. 

Liczba urodzeń dla całego subregionu wynosi ok. 10 na 1000 osób (od 9,2 urodzeń w 

powiecie sokołowskim do 11,0 w powiatach siedleckim i w mieście Siedlce), zaś liczba 

zgonów na 1000 osób nieco przewyższa liczbę urodzeń (od 7,6 w mieście Siedlce do 12,6 w 

powiecie łosickim). Wskaźnik zgonów niemowląt w powiatach wiejskich oscyluje ok. 3,5 na 

1000 osób (od 3,2 w powiecie łosickim do 3,8 w powiecie sokołowskim). W mieście Siedlce 

wskaźnik ten jest najwyższy i wyraźnie przewyższa pozostałe o ok. 2 osoby na 1000 osób. 

Saldo migracji, zarówno wewnętrznych (międzygminnych i międzypowiatowych) jak 

i zagranicznych w każdym z powiatów jest ujemne. Wyjątek stanowi powiat siedlecki, gdzie 

saldo migracji wewnętrznych w 2007 r. było dodatnie, zaś saldo migracji zagranicznych 

wyniosło 0. W ruchliwości wewnętrznej zdecydowanie przeważają kobiety zaś w ruchu 

międzynarodowym mężczyźni.  

Tabela nr 20.  Przyrost rzeczywisty w subregionie siedleckim 
 Podregion 

Siedlecki 
Powiat Łosicki Powiat Miasta 

Siedlce 
Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem - 1562 - 233 - 146 57 - 360 
Mężczyźni - 853 - 131 - 73 19 - 171 
Kobiety  - 717 - 104 - 73 38 - 189 
 

Analiza salda migracji oraz przyrostu naturalnego pokazuje, że w każdym z powiatów 

(zarówno dla każdej płci osobno, jak i łącznie) można mówić o ujemnym przyroście 

rzeczywistym. Wyjątek stanowi powiat siedlecki, gdzie wartości te są dodatnie i są efektem 

dodatniego salda migracji wewnętrznych (1051 wymeldowań i 1185 zameldowań). Warto 

zwrócić uwagę na ujemny wynik wskaźnika przyrostu rzeczywistego w mieście Siedlce, 

mimo, iż był to jedyny powiat, w którym przyrost naturalny był dodatni.   

Społeczeństwo subregionu siedleckiego ulega tzw. procesowi demograficznego 

starzenia, na który mają wpływ głównie dwa czynniki: wydłużanie się przeciętnej długości 

trwania życia oraz ujemne wartości przyrostu naturalnego. Jedynie w mieście Siedlce mamy 

do czynienia z nieco młodszą społecznością.  
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III. Sytuacja ekonomiczna w subregionie 
 

Powiat sokołowski 

 
Powiat sokołowski obejmuje szereg gmin wiejskich o charakterze rolniczym, w 

których poza rolnictwem z powodzeniem rozwija się także turystyka i agroturystyka.  

W powiecie zarejestrowanych jest ogółem 3464 podmiotów gospodarczych, z czego 

94% to podmioty prywatne.  

Najwięcej podmiotów (1063) zarejestrowano w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; 

naprawy pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i 

domowego). Wszystkie podmioty w tej sekcji  są prywatne.  

Drugą co do liczebności grupę (424) stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji F 

(budownictwo), w której również 100% podmiotów to podmioty prywatne.  

Na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdują się grupy podmiotów 

zarejestrowanych w sekcjach D – przetwórstwo przemysłowe (330) oraz I – transport, 

gospodarka magazynowa i łączność (293). W sekcji D wszystkie podmioty są prywatne, w 

sekcji I zarejestrowane były jedynie dwa podmioty państwowe, pozostałe są podmiotami 

prywatnymi. 

Kolejną grupę stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji K – obsługa 

nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (295), 

w której państwowych podmiotów było już 15-krotnie więcej, niż w poprzedniej sekcji (31). 

Kolejną liczebnie grupę stanowią podmioty z sekcji N – ochrona zdrowia i pomoc 

społeczna (211) i A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (183). O ile w sekcji N 

zarejestrowano 14 podmiotów państwowych, o tyle w sekcji A jedynie dwa.  

Żadnego podmiotu nie zarejestrowano w sekcjach P (gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników), Q (organizacje i zespoły eksterytorialne) i B (rybactwo).  

Najwięcej publicznych podmiotów gospodarczych zarejestrowano w sekcji M (105 

podmiotów), w sekcjach K (31)  i L - Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne (28), oraz  

sekcjach N (14) i O - Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 

(13).  

Podmiotów nowo zarejestrowanych w 2007 r. było 286 w tym tylko jeden podmiot był 

państwowy.  
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Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcji G (83) oraz w sekcjach F (44) oraz I 

(43).  

Powiat sokołowski jest producentem i importerem ziemniaków. Na terenie powiatu znajdują 

się głównie zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego. Na terenie miasta Sokołów Podlaski 

zlokalizowane są m.in23:  

o Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Sokołów Podlaski ,  

o SOKOŁÓW S.A. Oddział Sokołowskie Zakłady Mięsne.  

Na terenie gminy Sokołów Podlaski ma swoją siedzibę wytwórnia soków LENEX w 

Bachorzy oraz Wytwórnia Koncentratów Paszowych (Zakład Utylizacyjny) w Grochowie. W 

mieście i gminie Kosów Lacki  zlokalizowane są: Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  Kosów 

Lacki, Zakłady Mięsne „Zakrzewscy” oraz Zakład Zbożowy Kosów (wytwórnia pasz). W 

gminie Jabłonna Lacka zlokalizowane są Chłodnie REAL przechowujące owoce i warzywa. 

Wśród zakładów innych branż do czołówki należy zaliczyć: 

 - spółkę transportową „TRANS-MIĘS”; 

- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „Sokołów SA”;-  Spółkę „StalFa”, 

produkujące konstrukcje stalowe w kooperacji m.in. z MOSTOSTAL-em, 

 - Spółkę Telefony Podlaskie,  

- Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno – Komunalnych Spółka z o.o.,  

- Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

- Segromet –skup złomu i metali. 

 

Tabela nr 21. Podmioty wg klas wielkości w subregionie siedleckim 
Podmioty wg klas wielkości 

Liczba 

zatrudnianych 

pracowników 

Subregion 
siedlecki 

Powiat 
sokołowski 

Powiat 
łosicki 

Powiat 
siedlecki 

Powiat 
miasta 
Siedlce 

Ogółem 17393 3 454 1956 4088 7895 

0-9 16555 3 276 1857 3884 7 538 

10-49 704 153 91 188 272 

50-249 114 21 6 15 72 

250-999 16 3 2 1 10 

1000 i więcej 4 1 0 0 3 

                                                
23 http://www.powiat-sokolowski.pl/   
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 94% wszystkich przedsiębiorstw to podmioty małe zatrudniające do 9 pracowników 

(3276), 4% to przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 10-49 pracowników, 21 jest 

podmiotów dużych (pomiędzy 50 a 249 pracowników), 3 podmioty zatrudniają pomiędzy 250 

a 999 pracowników a jeden podmiot zatrudnia powyżej 1000 pracowników.  

W 2007 r. na terenie powiatu sokołowskiego było zatrudnionych (wraz z 

zatrudnieniem w rolnictwie indywidualnym) 18.706 osób, z czego nieco ponad połowa 

pracowała w rolnictwie, zaś pozostałe osoby pracowały głównie w sektorach usługowym 

(5468) i przemysłowym (3664). 

Tabela nr 22. Zatrudnienie w subregionie siedleckim 
  Subregion 

Siedlecki 
Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Siedlecki 

Powiat 
m. 
Siedlce 

Powiat 
Sokołowski 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

152082 19145 47651 51614 33672 

W tym 
pracujących: 

zatrudnionych 
(bez rolników 
indywidualnych) 

43587 3447 6690 24318 9132 

zatrudnionych 
wraz rolnictwem 
indywidualnym 

76623 10 964 22 075 24 878 18 706 

 Stopa 
zatrudnienia 

50,38 57,27 46,33 48,20 55,55 

 

Stopa zatrudnienia w powiecie sokołowskim wskazuje, że ponad połowa (55,5%) osób 

w wieku produkcyjnym jest zatrudniona (włączając zarówno rolnictwo indywidualne jak i 

działalność pozarolniczą). Przeciętne wynagrodzenie pobierane z tytułu zatrudnienia w 2007 

r. przedstawia tabela nr 22.  

Tabela nr 23. Przeciętne wynagrodzenie w subregionie siedleckim w podziale na powiaty 
 Powiat Łosicki Powiat Miasta 

Siedlce 
Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem (zł) 2223,68 2618,05 2140,61 2389,28 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w 
relacji do średniej krajowej 
(polska=100) (%) 

77,6 91,3 74,7 83,4 

 
Osoby pracujące pobierały w 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2389,28 zł, co 

stanowi niemal 85% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co stanowi drugą 

w kolejności największą wartość stopy zastąpienia przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w  subregionie (najwyższa stopa wynosi 91,3% i występuje w mieście Siedlce).  

Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim spadła w sierpniu 2008 

r. w stosunku do wielkości z końca roku 2007 o ok. 300 osób, tym samym stopa bezrobocia 

spadła z 9,1 w 2007 r. do 7,5 w połowie roku 2008. Dane te ilustruje tabela nr 23. 
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Tabela nr 24. Stopa bezrobocia w subregionie siedleckim w podziale na powiaty 
 Podregion 

Siedlecki 
Powiat Łosicki Powiat Miasta 

Siedlce 
Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 
Bezrobotni w 
tyś. 

42,9 35,0 1,8 1,5 3,3 2,9 2,8 2,2 2,1 1,8 

Stopa 
bezrobocia(w 
% aktywnych 
zawodowo) 

14,5 12,0 12,0 10,5 9,9 8,6 9,8 7,9 9,1 7,5 

 
 Wśród zarejestrowanych na koniec roku 2007 bezrobotnych najwięcej było osób, które 

wcześniej pracowały (1618 na 2144 bezrobotnych ogółem), 42 zostały zwolnione z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, zaś 526 to osoby wcześniej nie podejmujące zatrudnienia.  

Najwięcej osób zamieszkiwało na wsi (1163), a niewielka część (9%) bezrobotnych była 

uprawniona do pobierania zasiłku (jedynie 205 osób).  

Wśród wszystkich bezrobotnych przeważały kobiety (1153), choć mężczyźni stanowili 

niemal drugie tyle (991). Ponad połowa mężczyzn (56%) i kobiet (52%) zarejestrowanych 

jako bezrobotni zamieszkiwało na wsi, przy czym w przypadku obu płci najwięcej 

zarejestrowanych było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym. W przypadku kobiet dużą część zarejestrowanych stanowiły kobiety z 

wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Najmniej w obu grupach zarejestrowano 

osób z wykształceniem wyższym, przy czym w tej grupie zarejestrowano 2 razy więcej kobiet 

niż mężczyzn (141 ogółem, w tym 44 mężczyźni, 97 kobiety). 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano wśród osób nie posiadających żadnego 

doświadczenia zawodowego, najmniej w grupie osób posiadających powyżej 30-letnie 

doświadczenie zawodowe.  

Tabela nr 25. Oferty pracy24 

Wyszczególnienie 

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym W końcu  
miesiąca 

razem 

z rubr. 1 dotyczące pracy 

razem 

w tym nie- 
wykorzysta

ne dłużej 
niż 1 

subsydiowanej 
z sektora 

publicznego 
sezonowe

j 

Ogółem 01 140 98 62 31 123 83 

z
 o

g
ó
łe

m
 staże 02 59 59 33 X 7 0 

miejsca przygotowania 
zawodowego 

03 13 13 8 X 0 0 

prace społecznie 
użyteczne 

04 9 9 9 X 4 3 

                                                
24 Statystyka powiatowa MPiPS, październik 2008, http://www.pup.sokolowpodl.pl/dane/stats/2008/10/MPiPS-
01.08.doc  
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dla niepełnosprawnych  05 4 4 0 4 4 0 

dla osób w okresie do 
12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

06 0 0 0 0 0 0 

 
Dane dotyczące liczby i struktury ofert pracy złożonych w powiatowym urzędzie 

pracy w Sokołowie Podlaskim październiku 2008 r. wskazują na wyraźne zainteresowanie 

pracodawców zdobyciem stażystów i osób, którym można by udzielić przygotowania 

zawodowego. Taka podaż miejsc pracy może świadczyć o zapotrzebowaniu na młoda siłę 

roboczą, ale może też być efektem wprowadzenia instrumentu rynku pracy, jakim jest 

refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu wynagrodzenia lub opłaty 

składek na ubezpieczenia społeczne za pracowników.  

Oferty pracy złożone w Powiatowym Urzędzie Pracy na zatrudnienie na ternie 

Sokołowa są różnorodne, m.in. w zawodach: kelner, krawcowa, mechanik samochodów 

osobowych, elektryk, barman, piekarz cukiernik. Oferta ta odpowiada profilowi kształcenia w 

szkołach zawodowych zasadniczych i średnich na ternie powiatu. Zatem dodatkowo wobec 

faktu, że największą grupę bezrobotnych nadal stanowi młodzież nie posiadająca 

doświadczenia i stażu pracy, bardziej prawdopodobna wydaje się być druga hipoteza.  

Mieszkańcy powiatu w sposób umiarkowany korzystają ze wsparcia pomocy 

społecznej. Na terenie powiatu znajduje się 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

zlokalizowane w Sokołowie Podlaskim. 

Tabela nr 26. Korzystanie z pomocy społecznej w subregionie siedleckim 
 Liczba ośrodków 

pomocy społecznej 
Liczba rodzin 
objętych pomocą 

Liczba osób w tych 
rodzinach 

Subregion Siedlecki 29 8324 29481 
Powiat Łosicki 6 1210 4739 
Powiat Siedlecki 13 2890 11963 
Powiat m. Siedlce 1 2205 5574 
Powiat Sokołowski 9 2019 7205 
 
Jak wskazują dane zawarte w tabeli nr 24 w powiecie sokołowskim zlokalizowanych jest 9 

ośrodków pomocy społecznej, po jednym dla każdej z gmin. Siedziby ośrodków znajdują się 

w największych miejscowościach w gminie. W powiecie sokołowskim pomocą społeczną 

objętych jest 2019 rodzin z ponad siedmiotysięczną grupą recypientów25.  

 

 

                                                
25 Dane pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Siedlcach (dane przesłane mailem 
przez p. Ewę Łubiankę, kierowniczkę MUW w Siedlcach). 
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Powiat łosicki 

 
Na powiat łosicki, podobnie jak powiat sokołowski składają się głównie gminy 

wiejskie o charakterze rolniczym. Również w tym powiecie rozwija się agroturystyka. Na 

terenie powiatu znajduje się ok. co najmniej 14 gospodarstw agroturystycznych 

zlokalizowanych m.in. w miejscowościach Hołowczyce, Sarnaki, Kornica.  

W powiecie zarejestrowanych jest ogółem 1956podmiotów gospodarczych, z czego 

93% to podmioty prywatne.  

Najwięcej podmiotów (682), podobnie jak w powiecie sokołowskim, zarejestrowano 

w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, włączając sprzedaż i naprawę pojazdów 

samochodowych). Wszystkie podmioty w tej sekcji są prywatne.  

Drugą co do liczebności grupę (217) stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji F 

(budownictwo), w której tylko jeden podmiot jest państwowy.  

Na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdują się grupy podmiotów 

zarejestrowanych w sekcjach I – transport, gospodarka magazynowa i łączność (155) i D – - 

przetwórstwo przemysłowe (167) oraz w sekcji A – rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo (126). 

W sekcjach A oraz I zarejestrowanych jest po jednym podmiocie państwowy, pozostałe są 

podmiotami prywatnymi. W sekcji D wszystkie podmioty są prywatne.  

Kolejną liczebnie grupę stanowią podmioty z sekcji K - obsługa nieruchomości, 

wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (132 w tym 4 

publiczne) i O – działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała (127 

w tym 7 publicznych).  

Kolejną grupę podmiotów (78) stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji L – 

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne, w tym 21 podmiotów zarejestrowanych było jako 

publiczne.  

Również w tym powiecie żadnego podmiotu nie zarejestrowano w sekcjach P 

(gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników), Q (organizacje i zespoły 

eksterytorialne) i B (rybactwo).  

Najwięcej publicznych podmiotów gospodarczych zarejestrowano w sekcji M – 

edukacja (73 podmiotów), w sekcjach i L (21), N (11) i O (4).  

Podmiotów nowo zarejestrowanych w 2007 r. było 172 w tym tylko jeden podmiot był 

państwowy. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcji G (682) oraz w sekcjach F (217) 

oraz D (167).  
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Na terenie powiatu znajdują się głównie firmy budowlane, handlowo-spożywcze oraz zakłady 

przetwórstwa rolno – spożywczego. Zlokalizowane są tu m.in26:  

o P.P.H.U „OKNOSTYL”  

o Przedsiębiorstwo Robót Budowlano Instalacyjno Inżynieryjnych „BUDOKAN” 

 
Wykres nr 16. Podmioty wg klas wielkości w powiecie łosickim27 

0-9

10-49

50-249

250-999

1000 i więcej

 95% wszystkich przedsiębiorstw to podmioty małe zatrudniające do 9 pracowników 

(3276), 4% to przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 10-49 pracowników, 6 jest 

podmiotów dużych (pomiędzy 50 a 249 pracowników) oraz 2 podmioty zatrudniają pomiędzy 

250 a 999 pracowników. 

W 2007 r. na terenie powiatu łosickiego było zatrudnionych (wraz z zatrudnieniem w 

rolnictwie indywidualnym) 10.964 osób, z czego niemal 70% osób pracowało w rolnictwie, 

zaś pozostałe osoby pracowały głównie w sektorach usługowym (2307) i przemysłowym 

(1140)28. 

 

Wykres nr 17. Podmioty wg klas wielkości w powiecie łosickim  

zatrudnieni w rolnictwie 

zatrudnieni poza rolnictwem

 

                                                
26 http://www.powiat-sokolowski.pl/   
27 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 21  
28 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 22 
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Stopa zatrudnienia w powiecie łosickim wskazuje, że niemal 60% osób w wieku 

produkcyjnym jest zatrudniona (włączając zarówno rolnictwo indywidualne jak i działalność 

pozarolniczą).  

Osoby pracujące pobierały w 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2223,68 zł, co 

stanowi 77,6% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jest ot niższe 

wynagrodzenie, niż w analogicznym okresie pobierano w powiecie sokołowskim i drugie 

spośród najniższych w subregionie siedleckim (najniższe wynagrodzenie pobierano w 

powiecie siedleckim – 74,7%)29. 

Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie sokołowskim spadła w sierpniu 2008 

r. w stosunku do wielkości z końca roku 2007 o ok. 300 osób, tym samym stopa bezrobocia 

spadła z 12,0 w 2007 r. do 10,5 w połowie roku 2008. Dane te ilustruje tabela nr 24. 

 Wśród zarejestrowanych na koniec roku 2007 bezrobotnych najwięcej było osób, które 

wcześniej pracowały (853 na 1750 bezrobotnych ogółem), 34 zostały zwolnione z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, zaś 897 to osoby wcześniej nie podejmujące zatrudnienia.  

Najwięcej osób zamieszkiwało na wsi (1324). Niewielka część bezrobotnych (6%) była 

uprawniona do pobierania zasiłku (jedynie 107 osób).  

Wśród wszystkich bezrobotnych przeważali mężczyźni (927), choć kobiety stanowiły 

równie duży odsetek (823). Ponad połowa mężczyzn (77%) i kobiet (74%) zarejestrowanych 

jako bezrobotni zamieszkiwało na wsi, przy czym w przypadku obu płci najwięcej 

zarejestrowanych było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym. W przypadku obu płci dużą część zarejestrowanych stanowiły również osoby z 

wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Najmniej w obu grupach zarejestrowano 

osób z wykształceniem wyższym, przy czym w tej grupie, podobnie jak w powiecie 

sokołowskim, zarejestrowano 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn (140 ogółem, w tym 45 

mężczyźni, 95 kobiety). 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano wśród osób nie posiadających żadnego 

doświadczenia zawodowego (przy czym liczba kobiet i mężczyzn w tej grupie jest zbliżona), 

najmniej w grupie osób posiadających powyżej 30-letnie doświadczenie zawodowe.  

Wśród ofert pracy w powiecie łosickim można znaleźć m.in. ofertę pracy dla operatora 

maszyn obróbki skrawaniem, konserwatora systemów komputerowych i sieci, opiekunki 

domowej czy pracownika budowlanego. Oferty wydają się być różnorodne i pokrywać się z 

podażą absolwentów na łosickim rynku pracy. 

                                                
29 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 25 
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Na terenie powiatu znajduje się 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

zlokalizowane w Łosicach oraz 6 ośrodków pomocy społecznej (najmniej wśród wszystkich 

powiatów wiejskich), które obejmują pomocą 1210 rodzin (4739 osób). Liczba rodzin 

objętych wsparciem z pomocy społecznej jest najmniejsza wśród wszystkich powiatów30.   

Powiat siedlecki 

 

Powiat siedlecki jest rejonem rolniczym, w którym powierzchnia użytków rolnych 

stanowi 77,6 % powierzchni ogólnej. W strukturze użytków rolnych największa powierzchnia 

przypada na grunty orne – 71 %, łąki i pastwiska zajmują 25 %, a sady 1%. W powiecie jest 

ponad 15 tysięcy gospodarstw rolnych, średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8 ha. W 

produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaków. Produkcję zwierzęcą stanowią 

głównie chów bydła mlecznego i trzody chlewnej31. 

W związku z małym uprzemysłowieniem, nie występują na terenie powiatu 

składowiska odpadów przemysłowych, a niewielkie ilości wytwarzane przez zakłady 

zagospodarowywane są we własnym zakresie lub przekazywane firmom świadczącym usługi 

utylizacyjne. 

Na powiat siedlecki, podobnie jak w przypadku dwóch wcześniej przedstawiane 

powiaty, składają się głównie gminy wiejskie o charakterze rolniczym, ale poza rolnictwem 

również w tym powiecie rozwija się agroturystyka.  

W powiecie zarejestrowanych jest ogółem 1956 podmiotów gospodarczych, z czego 

93% to podmioty prywatne.  

Najwięcej podmiotów (1185), podobnie jak w powiecie sokołowskim, zarejestrowano 

w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, włączając sprzedaż i naprawę pojazdów 

samochodowych). Wszystkie podmioty w tej sekcji są prywatne.  

Drugą, co do liczebności grupę (811) stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji A 

(rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo), w której wszystkie podmioty są prywatne.  

Na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdują się grupy podmiotów 

zarejestrowanych w sekcjach F – budownictwo (460) w tym jeden publiczny. W sekcji D – 

przetwórstwo przemysłowe (381) oraz w sekcji I – transport, gospodarka magazynowa i 

łączność (305) nie ma podmiotów publicznych. W sekcjach O - działalność usługowa 

komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała oraz K - obsługa nieruchomości, wynajem i 

                                                
30 Dane pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Siedlcach (dane przesłane mailem 
przez p. Ewę Łubiankę, kierowniczkę MUW w Siedlach). 
31 http://www.powiatsiedlecki.pl/  
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usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej zarejestrowane są odpowiednio 

215 i 187 podmioty prywatne oraz 18 i 5  podmiotów publicznych.  

Kolejną grupę podmiotów stanowią sekcje M, L i N odpowiednio prywatne/publiczne 

– 15/126, 99/24 i 89/18 

Również w tym powiecie żadnego podmiotu nie zarejestrowano w sekcjach P i Q. 

Najwięcej publicznych podmiotów gospodarczych zarejestrowano podobnie jak w 

innych powiatach w sekcji M (126 podmiotów). 

Struktura zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wyraźnie wskazuje, że ten 

powiat jest zdecydowanie bardziej rolniczy, niż wcześniej omawiane. Co prawna, tak, jak w 

pozostałych powiatach najwięcej zarejestrowano firm handlowych, to zaraz na drugim 

miejscu pod względem liczebności tej grupy uplasowała się grupa podmiotów związanych z 

rolnictwem, leśnictwem i łowiectwem, która w powiecie łosickim znalazła się dopiero na 4 

miejscu, a w sokołowskim na 5-6 miejscu.  

Podmiotów nowo zarejestrowanych w 2007 r. było 370 w tym tylko dwa podmioty 

były państwowy. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcji G (98) oraz w sekcjach F 

(68) oraz D (45).  

Na terenie powiatu znajdują się głównie firmy budowlane, handlowo-spożywcze oraz zakłady 

przetwórstwa rolno – spożywczego. Ze względu na przetwórstwo zbóż i ziemniaków, z 

których w powiecie siedleckim produkuje się pasze, powiat siedlecki uważany bywa za 

zagłębie przemysłu rolno-spożywczego.  

Zlokalizowane są tu m.in32:  

o Agrofruct Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego  

o „Mostostal” Siedlce S.A. 

o Siedleckie Zakłady Drobiarskie „DroSed” S.A. 

Wykres nr 18. Podmioty wg klas wielkości w powiecie Siedleckim33 
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32 http://www.powiat-sokolowski.pl/   
33 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 21  
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95% wszystkich przedsiębiorstw to podmioty małe zatrudniające do 9 pracowników (3884), 

4,60 % (188) to przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 10-49 pracowników, 15 jest 

podmiotów dużych (pomiędzy 50 a 249 pracowników) oraz 1 podmiot zatrudniający 

pomiędzy 250 a 999 pracowników. 

W 2007 r. na terenie powiatu łosickiego było zatrudnionych (wraz z zatrudnieniem w 

rolnictwie indywidualnym) 22075 osób, z czego niemal 70% osób pracowało w rolnictwie,  

zaś pozostałe osoby pracowały głównie w sektorach usługowym (3772) i przemysłowym 

(2918)34. 

Wykres nr 19. Podmioty wg klas wielkości w powiecie Siedleckim 

zatrudnieni w rolnictwie 

zatrudnieni poza rolnictwem

 

Stopa zatrudnienia w powiecie łosickim wskazuje, że niemal 60% osób w wieku 

produkcyjnym jest zatrudniona (włączając zarówno rolnictwo indywidualne jak i działalność 

pozarolniczą).  

Osoby pracujące pobierały w 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2140,61 zł, co 

stanowi 74,7% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jest ot najniższe 

wynagrodzenie, w subregionie siedleckim35. 

Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie siedleckim spadła w sierpniu 2008 r. 

w stosunku do wielkości z końca roku 2007 o ok. 600 osób, tym samym stopa bezrobocia 

spadła z 9,8 w 2007 r. do 7,9 w połowie roku 2008. Dane te ilustruje tabela nr 24. 

 Wśród zarejestrowanych na koniec roku 2007 bezrobotnych najwięcej było osób, które 

wcześniej pracowały (1836 na 2764 bezrobotnych ogółem), 117 zostały zwolnione z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, zaś 928 to osoby wcześniej nie podejmujące zatrudnienia.  

Najwięcej osób zamieszkiwało na wsi (2665) - 96,41%. Niewielka część bezrobotnych (9,3%) 

była uprawniona do pobierania zasiłku (jedynie 258 osób).  

Wśród wszystkich bezrobotnych przeważały kobiety (1616). Prawie wszyscy 

mężczyźni (95,81%) i kobiety (96,85%) zarejestrowani jako bezrobotni zamieszkiwali na wsi, 

                                                
34 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 22 
35 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 25 
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przy czym w przypadku obu płci najwięcej zarejestrowanych było osób z wykształceniem 

gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym zawodowym. W przypadku obu płci dużą część 

zarejestrowanych stanowiły również osoby z wykształceniem średnim zawodowym i 

policealnym. Najmniej w obu grupach zarejestrowano osób z wykształceniem wyższym, przy 

czym w tej grupie zarejestrowano 3 razy więcej kobiet niż mężczyzn (213 ogółem, w tym 56 

mężczyźni, 157 kobiety). 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano wśród osób nie posiadających żadnego 

doświadczenia zawodowego (przy czym liczba kobiet i mężczyzn w tej grupie jest zbliżona), 

najmniej w grupie osób posiadających powyżej 30-letnie doświadczenie zawodowe.  

Wśród ofert pracy pozyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach można 

znaleźć bardzo zróżnicowane oferty pracy zarówno w kraju jak i za granicą, m.in.: 

o Majster budowy, 

o Kierowca ciągnika siodłowego 

o Nauczycielka 

o Sekretarka-intendentka 

Wydaje się więc, że przyczyną niedostosowania popytu do podaży siły roboczej nie 

jest brak zapotrzebowania na zatrudnienie osób z wykształceniem, jakie zapewnia realizacja 

oferty edukacyjnej w powiecie.  

Na terenie powiatu znajduje się 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

zlokalizowane w Siedlcach oraz 13 ośrodków pomocy społecznej, które obejmują pomocą 

2890 rodzin (11963 osób). Liczba rodzin objętych wsparciem z pomocy społecznej jest 

najmniejsza wśród wszystkich powiatów36.   

Powiat m.Siedlce 

Siedlce to jeden z największych ośrodków gospodarczych wschodniego Mazowsza, 

miasto nowoczesne, otwarte i przyjazne inwestorom.  

Niekwestionowane atuty inwestycyjne miasta to: dogodne położenie na międzynarodowych 

szlakach komunikacyjnych - drogowym i kolejowym, bliskość Warszawy i przejścia 

granicznego w Terespolu, wykwalifikowana i młoda kadra pracownicza, dobrze 

rozwinięta infrastruktura techniczna o znacznych rezerwach przepustowości i zasilania (gaz, 

energia elektryczna, woda, kanalizacja, telekomunikacja, zasięg wszystkich sieci telefonii 

                                                
36 Dane pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Siedlcach (dane przesłane mailem 
przez p. Ewę Łubiankę, kierowniczkę MUW w Siedlcach). 
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komórkowej), wysoki poziom kształcenia na wszystkich szczeblach, w tym na poziomie 

wyższym, dobre perspektywy rozwoju gospodarczego oraz dobry klimat dla biznesu. 

W powiecie zarejestrowanych jest ogółem 7895 podmiotów gospodarczych, z czego 

7651 (96.9%) to podmioty prywatne.  

Najwięcej podmiotów (2622), podobnie jak w powiecie sokołowskim, zarejestrowano 

w sekcji G (handel hurtowy i detaliczny, włączając sprzedaż i naprawę pojazdów 

samochodowych). 99,9% podmiotów w tej sekcji to podmioty prywatne. Tylko 4 podmioty w 

tej sekcji są publiczne.  

Drugą, co do liczebności grupę (1246) stanowią podmioty zarejestrowane w sekcji K 

(obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności 

gospodarczej), 65 podmiotów jest publicznych, a zdecydowana większość (95%) znajduje się 

w rękach prywatnych.  

Na trzecim miejscu pod względem liczebności znajdują się grupy podmiotów 

zarejestrowanych w sekcjach O – Działalność usługowa komunalna, społeczna i 

indywidualna, pozostała (669) w tym 10 publicznych. W sekcji D – przetwórstwo 

przemysłowe (614) w tym 7 publicznych oraz w sekcji F – budownictwo (597 i jedno 

publiczne). W sekcjach N – ochrona zdrowia i pomoc społeczna oraz J – pośrednictwo 

finansowe 472 i 357 podmioty prywatne oraz 15 i 0  podmiotów publicznych.  

Kolejną grupę podmiotów stanowią sekcje M, A i H odpowiednio prywatne/publiczne 

– 156/108, 228/1 i 159/1 

Również w tym powiecie żadnego podmiotu nie zarejestrowano w sekcjach i Q. 

Najwięcej publicznych podmiotów gospodarczych zarejestrowano podobnie jak w 

innych powiatach w sekcji M (108 podmiotów). 

Podmiotów nowo zarejestrowanych w 2007 r. było 735 w tym tylko 7 sektora 

publicznego. Najwięcej podmiotów zarejestrowano w sekcji G (226) oraz w sekcjach K (110) 

oraz I (67).  

W Siedlcach ulokowały swoje działalności m.in. tacy potentaci  jak: Polimex Mostostal S.A. - 

jedna z największych firm budowlanych w Polsce oraz "Drosed" S.A - największy w Polsce 

producent drobiu i jego przetworów. 
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Wykres nr 20. Podmioty wg klas wielkości w powiecie Siedlce37 
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 95,47 % wszystkich przedsiębiorstw to podmioty małe zatrudniające do 9 

pracowników (7538), 3,45 % (272) to przedsiębiorstwa zatrudniające pomiędzy 10-49 

pracowników, 72 jest podmiotów dużych (pomiędzy 50 a 249 pracowników) oraz 10 

podmiotów zatrudniających pomiędzy 250 a 999 pracowników. Znajdują się tu również 3 

bardzo duże podmioty zatrudniające ponad 1000 pracowników. 

W 2007 r. na terenie powiatu łosickiego było zatrudnionych (wraz z zatrudnieniem w 

rolnictwie indywidualnym) 24878 osób, Podobnie jak we wszystkich nowoczesnych 

gospodarkach rynkowych dominują u nas firmy usługowe i handlowe. Zdecydowaną 

większość stanowią przedsiębiorstwa małe i średnie. 

W produkcji dominującą pozycję zajmuje produkcja wyrobów spożywczych (produkcja 

artykułów drobiarskich, mleczarskich, produkcja alkoholi). W zakresie usług ważną rolę 

odgrywa budownictwo, transport, obsługa nieruchomości i firm, edukacja, hotele i 

restauracje. Te ostatnie tworzą odpowiednie otoczenie biznesu, co wpływa na zwiększenie 

atrakcyjności lokalizacyjnej naszego miasta. 38. 

Wykres nr 21. Podmioty wg klas wielkości w powiecie Siedleckim 

zatrudnieni w rolnictwie 

zatrudnieni poza rolnictwem

 

                                                
37 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 21  
38 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 22 
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Stopa zatrudnienia w powiecie łosickim wskazuje, że niemal 50% osób w wieku 

produkcyjnym jest zatrudniona (włączając zarówno rolnictwo indywidualne jak i działalność 

pozarolniczą).  

Osoby pracujące pobierały w 2007 r. przeciętne wynagrodzenie w wysokości 2618,05 zł, co 

stanowi 91,3% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Jest ot najwyższe 

wynagrodzenie, w subregionie siedleckim39. 

Liczba osób pozostających bez pracy w powiecie Siedlce spadła w sierpniu 2008 r. w 

stosunku do wielkości z końca roku 2007 o ok. 400 osób, tym samym stopa bezrobocia spadła 

z 9,9 w 2007 r. do 8,6 w połowie roku 2008. Dane te ilustruje tabela nr 24. 

 Wśród zarejestrowanych na koniec roku 2007 bezrobotnych najwięcej było osób, które 

wcześniej pracowały (2598 na 3323 bezrobotnych ogółem), 171 zostały zwolnione z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, zaś 725 to osoby wcześniej nie podejmujące zatrudnienia.  

Niewielka część bezrobotnych (8,4%) była uprawniona do pobierania zasiłku (jedynie 280 

osób).  

Wśród wszystkich bezrobotnych przeważały kobiety (1969). Najwięcej 

zarejestrowanych było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz zasadniczym 

zawodowym. W przypadku obu płci dużą część zarejestrowanych stanowiły również osoby z 

wykształceniem średnim zawodowym i policealnym. Najmniej w obu grupach zarejestrowano 

osób z wykształceniem wyższym, przy czym w tej grupie zarejestrowano prawie 3 razy 

więcej kobiet niż mężczyzn (442 ogółem, w tym 114 mężczyźni, 328 kobiety). 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano wśród osób nie posiadających żadnego 

doświadczenia zawodowego, najmniej w grupie osób posiadających powyżej 30-letnie 

doświadczenie zawodowe.  

Na terenie powiatu znajduje się 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Miejski 

Ośrodek Pomocy Rodzinie. Poza tym na terenie miasta zlokalizowane są ośrodki pomocy 

społecznej, które obejmują pomocą 2205 rodzin (5574 osób).40.   

Subregion siedlecki 

 
Wysokie tempo wzrostu gospodarczego jakie ma miejsce w ostatnich latach ma 

istotny wpływ na rozwój sytuacji subregionie siedleckim w każdym wymiarze (zarówno w 

odniesieniu do oferty edukacyjnej, jak i do sytuacji gospodarczej i sytuacji na rynku pracy). 

                                                
39 Dane szczegółowe znajdują się w tabeli nr 25 
40 Dane pochodzą z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatura w Siedlcach (dane przesłane mailem 
przez p. Ewę Łubiankę, kierowniczkę MUW w Siedlach). 
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Na ożywienie procesu inwestycyjnego w Siedlcach i w subregionie siedleckim ma wpływ 

utrzymująca się od kilku lat korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw, lepsze wskaźniki 

efektywności oraz wsparcie funduszy unijnych41.  

W subregionie siedleckim zarejestrowanych jest ogółem 54.452 podmiotów 

gospodarczych, z czego 52.216 (96.0%) to podmioty prywatne.  

Najwięcej podmiotów w całym subregionie zarejestrowano w sekcji G (handel 

hurtowy i detaliczny, włączając sprzedaż i naprawę pojazdów samochodowych). W każdym z 

powiatów zdecydowana większość podmiotów zarejestrowanych w tej sekcji to podmioty 

prywatne 17.589 (32%). Drugą, co do liczebności grupę (6562 podmioty, 12%) stanowią 

podmioty zarejestrowane w sekcji F, następnie K (obsługa nieruchomości, wynajem i usługi 

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej) - 5223 podmiotów (1%).  

Kolejne miejsce zajmuje grupa podmiotów działających w branży związanej z 

przetwórstwem rolno-spożywczym – sekcja D (4893) oraz w branży transportowej – sekcja I 

(4327 podmiotów), sekcji A – rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo (3865) i O – działalność 

usługowa, komunalna (3606), następnie N - ochrona zdrowia i pomoc społeczna (2459), M - 

edukacja (1909) i J – pośrednictwo finansowe (1760) oraz H - hotele i restauracje (1144) i L - 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i 

powszechne ubezpieczenie zdrowotne (1005).  

Podmiotów publicznych jest stosunkowo niewiele (jedynie 2236), w tym najwięcej 

koncentruje się w sekcji edukacyjnej (1295), administracji publicznej (314), obsłudze 

nieruchomości i pozostałych usługach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 

(192) oraz wśród podmiotów działających w obszarze polityki społecznej i ochrony zdrowia 

(176). 

Zdecydowana większość podmiotów w subregionie to podmioty małe, zatrudniające 

do 9 pracowników (95%). Blisko 4 % to podmioty zatrudniające do 50 pracowników, 114 

podmiotów to większe zakłady pracy, zatrudniające do 249 pracowników, 16 zakładów 

zatrudnia pomiędzy 250 a 999 osób i 4 zakłady zatrudniają powyżej 1000 osób. 

 

 

 

 

 

                                                
41 www.starostwo siedlce 
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Tabela nr 27. Podmioty wg klas wielkości w subregionie siedleckim 
Podmioty wg klas wielkości 

Liczba 

zatrudnianych 

pracowników 

Subregion 
siedlecki 

Powiat 
sokołowski 

Powiat 
łosicki 

Powiat 
siedlecki 

Powiat 
miasta 
Siedlce 

Ogółem 17393 3 454 1956 4088 7895 

0-9 16555 3 276 1857 3884 7 538 

10-49 704 153 91 188 272 

50-249 114 21 6 15 72 

250-999 16 3 2 1 10 

1000 i więcej 4 1 0 0 3 

 

Jak już wykazano w analizie poszczególnych powiatów, sytuacja na rynku pracy 

uległa poprawie, a stopa bezrobocia obniżeniu w każdym z omawianych powiatów. Natomiast 

tej poprawie sytuacji towarzyszy narastający problem braku niezbędnych kwalifikacji na 

rynku pracy (co wymaga głębszej refleksji, zwłaszcza w zestawieniu ze stosunkowo szeroką 

ofertą dydaktyczną, która wydaje się być dostosowana do rolniczego charakteru subregionu). 

Do zaspokojenia bieżących i lokalnych potrzeb kadrowych przyczynia się w pewnej 

mierze przekwalifikowanie osób bezrobotnych – osoby te po odpowiednich szkoleniach mogą 

nie tylko skuteczniej wchodzić na rynek pracy, ale także przyczyniać się do zaspokajania 

popytu na kwalifikacje. Jednak istotne zmiany w tym zakresie przynieść może dopiero 

przebudowa systemu edukacji oraz poszerzanie oferty systemu kształcenia pozaszkolnego. 

Zaznaczyć należy, że odpłatność za rożne formy edukacji pozaszkolnej jest ponoszona także 

przez urzędy pracy poprzez finansowanie i współfinansowanie kursów dla osób bezrobotnych 

lub zagrożonych utratą pracy, na które kierowane są osoby zgłaszające się do 3 działających 

na terenie subregionu powiatowych urzędów pracy.  

Tabela nr 28. Zatrudnienie w subregionie siedleckim 
  Subregion 

Siedlecki 
Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Siedlecki 

Powiat 
m. 
Siedlce 

Powiat 
Sokołowski 

Liczba osób w wieku 
produkcyjnym 

152082 19145 47651 51614 33672 

W tym 
pracujących: 

zatrudnionych 
(bez rolników 
indywidualnych) 

43587 3447 6690 24318 9132 

zatrudnionych 76623 10 964 22 075 24 878 18 706 
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wraz rolnictwem 
indywidualnym 

 Stopa 
zatrudnienia 

50,38 57,27 46,33 48,20 55,55 

 Spośród 152082 mieszkańców regionu jedynie połowa pracuje (wlicza się w to 

zarówno pracę w rolnictwie, jak i poza rolnictwem). Pozostała część to osoby, które w żaden 

sposób nie przyczyniają się do wypracowywania dochodu, za to w różny sposób staja się 

konsumentami tego dochodu (osoby bezrobotne, dzieci czy osoby starsze pobierające 

świadczenia z ubezpieczenia społecznego, w tym z ubezpieczenia społecznego rolników 

finansowane z podatków opłaconych przez pracujących). Sytuacja ta jest bardzo niekorzystna, 

mimo malejącej stopy bezrobocia w regionie. Wielkość tę obrazuje tabela nr 29. 

Tabela nr 29. Stopa bezrobocia w subregionie siedleckim w podziale na powiaty 
 Podregion 

ostrołęcko-
siedlecki 

Powiat Łosicki Powiat Miasta 
Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 2007 08.2008 
Bezrobotni w 
tyś. 

42,9 35,0 1,8 1,5 3,3 2,9 2,8 2,2 2,1 1,8 

Stopa 
bezrobocia(w 
% aktywnych 
zawodowo) 

14,5 12,0 12,0 10,5 9,9 8,6 9,8 7,9 9,1 7,5 

 
246378 

Liczba osób pozostających bez pracy w całym subregionie ostrołęcko-siedleckim 

spadła w sierpniu 2008 r. w stosunku do wielkości z końca roku 2007 o ok. 8 tysięcy osób, 

tym samym stopa bezrobocia spadła z 14,5 w 2007 r. do 12,0 w połowie roku 2008. Dane te 

ilustruje tabela nr 29. W subregionie siedleckim (dla 4 powiatów) liczba bezrobotnych 

wyniosła 9981, co stanowi 4 % wśród wszystkich mieszkańców subregionu. Stopa bezrobocia 

w każdym z powiatów spadła w 2008 r. w  stosunku do 2007 r. i nie przekracza 10%. Jedynie 

w powiecie łosickim przekracza wielkość 10% o 0,5%. 

 Wśród zarejestrowanych na koniec roku 2007 bezrobotnych najwięcej było osób, które 

wcześniej pracowały (6905 na 9981 bezrobotnych ogółem, czyli prawie 70%), 364 osoby 

zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zaś 30% to osoby wcześniej nie 

podejmujące zatrudnienia ().  

Niewielka część bezrobotnych (8,5%) była uprawniona do pobierania zasiłku (jedynie 850 

osób).  

Wśród wszystkich bezrobotnych przeważały kobiety (5561, czyli 55%). Najwięcej 

(ponad 50%) zarejestrowanych było osób z wykształceniem gimnazjalnym i niższym oraz 

zasadniczym zawodowym (4972). W przypadku obu płci dużą część zarejestrowanych 
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stanowiły również osoby z wykształceniem średnim zawodowym i policealnym (2269, czyli 

22%). Najmniej w obu grupach zarejestrowano osób z wykształceniem wyższym (936), przy 

czym w tej grupie zarejestrowano prawie 4 razy więcej kobiet niż mężczyzn (259 mężczyźni, 

677 kobiety). 

Najwięcej bezrobotnych zarejestrowano wśród osób nie posiadających żadnego 

doświadczenia zawodowego, najmniej w grupie osób posiadających powyżej 30-letnie 

doświadczenie zawodowe.  

W subregionie siedleckim przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej jest 

niższe w każdym z regionów o ok. 10-20% od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej. Powiat, w którym stopa przeciętnego wynagrodzenia najbardziej na niekorzyść 

odbiega od przeciętnego wynagrodzenia w kraju jest najbardziej rolniczy z powiatów - powiat 

siedlecki, a następnie najbardziej wysunięty na wschód i również w dużym stopniu rolniczy – 

powiat łosicki. Najwyższe wynagrodzenia pobierane są w mieście Siedlce, gdzie 

zatrudnionych jest 24878 osób. Przeciętne wynagrodzenie w całym regionie ostrołęcko-

siedleckim (12 powiatów) wynosi 84,8% przeciętnego wynagrodzenia w całym kraju. Dane 

dotyczące przeciętnego wynagrodzenia przedstawia tabela nr 30. 

 
Tabela nr 30. Przeciętne wynagrodzenie w subregionie siedleckim w podziale na powiaty 
 Podregion 

Ostrołęcko-
siedlecki 

Powiat 
Łosicki 

Powiat 
Miasta 
Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem (zł) 2431,04 2223,68 2618,05 2140,61 2389,28 
Przeciętne wynagrodzenia brutto w 
relacji do średniej krajowej 
(polska=100) (%) 

84,8 77,6 91,3 74,7 83,4 

 
W całym subregionie siedleckim zlokalizowanych jest 29 ośrodków pomocy społecznej, w 

przeważającej większości po 1 w gminie. Liczba osób objętych wsparciem z instytucji 

pomocy społecznej w 2007 r. wynosi 29.481 osób, co stanowi prawie 12% wszystkich 

mieszkańców subregionu. Dane te przedstawia tab. 31. 

 
Tabela nr 31. Korzystanie z pomocy społecznej w subregionie siedleckim 
 Liczba ośrodków 

pomocy społecznej 
Liczba rodzin 
objętych pomocą 

Liczba osób w tych 
rodzinach 

Subregion Siedlecki 29 8324 29481 
Powiat Łosicki 6 1210 4739 
Powiat Siedlecki 13 2890 11963 
Powiat m. Siedlce 1 2205 5574 
Powiat Sokołowski 9 2019 7205 
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Poza ośrodkami pomocy społecznej znajdują się także 3 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 
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IV. Sytuacja społeczna w subregionie 
 

Powiat sokołowski 

Nie tylko środowisko naturalne i rozwój przedsiębiorczości jest wielkim bogactwem 

ziemi sokołowskiej, ale również interesująco przedstawia się krajobraz kulturowy i społeczny 

powiatu.   

Wielki wpływ na kształtowanie zaplecza kulturowego mieli przedstawiciele 

znamienitych rodów: Radziwiłłów, Krasińskich, Ossolińskich, Ogińskich, Doria-

Dernałowiczów. Na terenie powiatu zachowało się wiele kościołów drewnianych, rzadko już 

spotykanych gdzie indziej. Ponadto obraz dziedzictwa kulturowego uzupełniają dwory wraz z 

parkami, stanowiska archeologiczne, młyny, wiatraki, a także bardzo liczne kapliczki, figury i 

krzyże przydrożne. 

Przykładami imprez kulturalno-artystycznych organizowanych przez ośrodki kultury w 

powiecie sokołowskim są: 

o ·Świąteczny Jarmark Wielkanocny połączony z Powiatowym Konkursem 

Tradycyjnych Wypieków Wielkanocnych, 

o Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne, 

o Impreza plenerowa o charakterze profilaktycznym „Można inaczej”, 

o Mazowiecki Piknik Integracyjny, 

o Powiatowy Przegląd Śpiewaków i Kapel Ludowych, 

o Biesiada Podlaska 

o Świąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy 

Wsparcie powiatu dla rozwoju lokalnych inicjatyw realizuje się m.in. w przyznawaniu 

wyróżnień za przedsiębiorczość i inwestowanie w agroturystykę42. W większości gmin 

zarejestrowane jest co najmniej jedno gospodarstwo agroturystyczne, a częściej 2 i więcej.  

 W powiecie działa 61 szkół, w tym 31 szkół podstawowych, 15 gimnazjów, 4 

zasadnicze szkoły zawodowe, 4 średnie szkoły zawodowe, 7 średnie szkoły ogólnokształcące.  

Średnie szkoły zawodowe kształcą m.in. w profilach  

o ekonomiczno-administracyjnym, zarządzanie informacją, socjalnym (licea); 

                                                
42 W październiku 2008 r. Gospodarstwo Agroturystyczne „Agrochmielnik”, którego właścicielami są Państwo 
Olszewscy z Chmielewa (Gm. Sokołów Podlaski), zostało wyróżnione nagrodą Mazowiecko- Podlaskiego 
Stowarzyszenia Agroturystycznego, jako najlepsze gospodarstwo w powiecie sokołowskim, http://www.powiat-
sokolowski.pl/  
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o ekonomista, mechanik, technolog żywności, technik logistyk, technik hotelarstwa 

(technika). 

Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą m.in. w zawodach mechanik pojazdów 

samochodowych, sprzedawca.  

W powiecie znajduje się szereg szkół, które odpowiadają rolniczemu charakterowi 

powiatu. Są to np. technikum żywienia i gospodarstwa domowego, technikum technologii 

żywności, technikum rolnicze, a także szkoły zasadnicze. Szkoły te kształcą m.in. w 

zawodach: rzeźnik/wędliniarz, piekarz/cukiernik, mechanik - operator pojazdów i maszyn 

rolniczych, operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.   

 W 31 szkołach podstawowych uczy się 3952 uczniów, więcej niż połowa tej liczby 

uczy się w gimnazjach (2394). W zdecydowanej większości gimnazjaliści kontynuują naukę 

w szkołach maturalnych, w tym większa część w szkołach zawodowych (1403 osoby), a 1180 

osób w szkołach ogólnokształcących. Jedynie 333 osoby uczęszczają do zasadniczych szkół 

zawodowych43.  

 Największą liczbę absolwentów odnotować można w szkołach podstawowych i 

gimnazjach (ok. 900 w każdej z rodzaju szkół). 102 osoby skończyły w 2007 r. szkołę 

zawodową. Równomiernie rozłożyła się liczba absolwentów szkół średnich: zawodowych 

(342) i ogólnokształcących (386). 

Wśród instytucji wspierających zatrudnienie i szkolenia na pierwszym miejscu 

wymienić należy powiatowy Urząd Pracy, w którym działa Klub Pracy, gdzie organizowane 

są szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej. O dodatkowym naborze na kursy 

zapewniające dostosowywanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy informacje przekazywane 

są do publicznej wiadomości. Pod koniec 2008 r. były to m.in.: kurs na operatora koparko-

ładowarki, kurs na spawacza metoda MAG, kurs na brukarza-glazurnika i na pracownika 

magazynowego z obsługą komputera i wózka widłowego. 

 Mieszkańcy powiatu sokołowskiego są aktywnymi uczestnikami życia społecznego. 

Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 150 stowarzyszeń i 2 fundacje. Część z nich 

zajmuje się szerzeniem kultury i przyrodoznawstwa w regionie (np. Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Sterdyńskiej, część działalność nastawioną na promocję sportu i zdrowia 

(np. Klub Sportowy „NEPTUN”, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 

Ognisko „Relaks”, Ognisko TTKF „Rekreacja”, Zespół Intensywnego Leczenia 

Noworodków  ), część prowadzi działalność rolno-spożywczą (Klub Hodowców Bydła 

                                                
43 Szczegółowe dane zawiera tab. 1 w załączniku 3 
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„Awangarda Mleczna”, Stowarzyszenie Producentów Mleka „Jutrzenka”), a część nastawiona 

jest na zrzeszanie i pogłębianie współpracy ludności wiejskiej (np. Towarzystwo Społeczno-

Samorządowe „MY”, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Okrąglik)44. 

O aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym powiatu świadczą również wyniki frekwencji 

wyborczej w wyborach samorządowych 2006 r. 

 W powiecie sokołowskim zanotowano najwyższą frekwencję wyborczą w całym 

subregionie siedleckim (56%), co świadczyć może o stosunkowo dużym zainteresowaniu 

uczestnictwem w lokalnych działaniach dotyczących powiatu oraz w lokalnej polityce. 

Tabela nr 27. Frekwencja wyborcza w subregionie siedleckim 
 Powiat 

Łosicki 
Powiat 
Siedlecki 

Powiat m. 
Siedlce 

Powiat 
Sokołowski 

 12.11 26.11 12.11 26.11 12.11 26.11 12.11 26.11 

Liczba wyborców 25135 4296 57.385 6.226 b/d 59.390 46.355 - 

Frekwencja wyborcza 51% 54% 52 51 b/d 42 56 - 

 

W powiecie sokołowskim ma siedzibę stowarzyszenia mieszkańców w starszym 

wieku – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.  

W powiecie sokołowskim w ciągu ostatniego roku nastąpił wzrost liczby nowo 

przyznanych emerytur. W 2007 r. przyznano 321 emerytur, zaś w 2008 r. do końca III 

kwartału było to już o ponad 100 wniosków więcej. Można pokusić się o postawienie 

hipotezy, że jest to potwierdzenie spostrzeżenia o tym, że społeczeństwo powiatu 

sokołowskiego ulega tzw. procesowi demograficznego starzenia się. Dane dotyczące liczby 

przyznanych emerytur przedstawia tab. 28. 

Tab. nr 28. Wnioski emerytalne 

Liczba złożonych wniosków emerytalnych 
  Powiat Sokołowski Powiaty Siedlecki, Miasta 

Siedlce, Łosicki 
 kwartał przyznane odmowy przyznane omowy 
2007 I 83 14 433 41 

II 79 11 367 48 
III 94 13 409 69 
IV 65 43 335 139 

Razem 321 81 1544 297 
2008 I 80 17 309 79 

II 204 17 697 85 
III 149 27 538 52 

                                                
44 Pełen wykaz stowarzyszeń powiatu sokołowskiego zamieszczony na stronach www. Znajduje się w 
załączniku nr 3 raportu. 
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Warto jednocześnie zaznaczyć, że w III kwartale 2007 r. liczba nowo przyznanych 

emerytur wyniosła 62, zaś w analogicznym czasie w 2008 r. liczba ta wyniosła 120 

przyznanych emerytur, a więc jest to niemal dwukrotnie więcej (wzrost niemal o 100%). 

Dane na ten temat przedstawia tab. nr 29. 

Tab. nr 29. Emerytury nowo przyznane  
Emerytury nowo przyznane 
  Powiat Sokołowski Powiaty Siedlecki, Miasta 

Siedlce, Łosicki 
 kwartał   
2007 III 62 247 

IV 58 289 
2008 III 120 511 
 

Z analizy danych dotyczących emerytur i rent łącznie również wynika, że liczba 

przyznanych emerytur i rent w 2008 r. nie tylko wzrosła w stosunku do 2007 r. ale także 

wzrost ten odnotować można w stosunku do każdego z kwartałów, zarówno w I kwartale (o 2 

%), w II (o 2%) jak i w III (o 3,3%). Dane te obrazuje tabela nr 30. 

 
Tab. nr 30. Emeryci i renciści ogółem w tym renty inwalidzkie, renty rodzinne, renty 
wypadkowe 
Emeryci i renciści ogółem w tym renty inwalidzkie, rodzinne, wypadkowe 
  Powiat Sokołowski Powiaty Siedlecki, Miasta 

Siedlce, Łosicki 
 kwartał ogółem emeryci ogółem emeryci 
2007 I 6719 b/d 29510 b/d 

II 6785 b/d 29816 b/d 
III 6801  4126 29706 18737 
IV 6870 4193 29986 18916 

Razem 27175 b/d 119018 b/d 
2008 I 6866  30032  

II 6964  30184  
III 7027 4490 30394 19879 

 
Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w powiecie dotyczą jedynie 2002 (zebrane w 

ramach Narodowego Spisu Powszechnego). Z danych tych wynika, że niepełnosprawnych 

ogółem było 9399, co stanowi 16,6% populacji całego społeczeństwa45, przy czym liczba 

kobiet i mężczyzn rozłożyła się w miarę równomiernie. Niepełnosprawnych kobiet było 4.447 

(15,5% wszystkich kobiet zamieszkujących ten powiat), a mężczyzn 4952 (17,7% wszystkich 

mężczyzn). Jest to dosyć duży odsetek osób niepełnosprawnych. Jeśli jeszcze wziąć pod 

uwagę niekorzystną strukturę wiekową (wyrównana liczba osób w wieku przedprodukcyjnym 

                                                
45 Stosunek ten odnosi się do liczby osób zamieszkujących powiat w 2007 r., jednakże wielkość ta może być w 
przybliżeniu wiarygodna przy założeniu, że liczebność w grupie mieszkańców nie uległa istotnej zmianie. 
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i poprodukcyjnym) oraz wskaźnik obciążeni demograficznego osób w wieku produkcyjnym, 

to tworzy się obraz społeczeństwa starszego i niemal w 1/7 schorowanego. 

Tab. nr 31. Osoby niepełnosprawne według płci, miejsca zamieszkania i kategorii 
niepełnosprawności oraz według powiatów  w 2002 r. 

Osoby niepełnosprawne według płci, miejsca zamieszkania i kategorii niepełnosprawności 
oraz podregionów i powiatów 
  Ogółem Mężczyźni Kobiety   Miasta      Wieś    

     razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety 

Powiat 
łosicki 

ogółem 5896 2813 3083 1190 594 596 4706 2219 2487 

w tym 
prawnie 

4999 2471 2528 1047 537 510 3952 1934 2018 

Powiat 
sokołowski 

ogółem 9.399 4.447 4.952 2.588 1.225 1.363 6.811 3.222 3.589 
w tym 
prawnie 

7.544 3.781 3.763 2.154 1.085 1.069 5.390 2.696 2.694 

Powiat 
siedlecki 

ogółem 10759 5266 5493 239 124 115 10520 5142 5378 
w tym 
prawnie 

8286 4297 3989 176 98 78 8110 4199 3911 

Powiat 
miasta 
Siedlce 

ogółem 9168 4385 4783 9168 4385 4783 - - - 
w tym 
prawnie 

7525 3739 3786 7525 3739 3786 - - - 

 
Stosunkowo duża liczba osób niepełnosprawnych w 2002 r. mogła też być wynikiem 

liberalnych warunków przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy, co mogło ulec 

zmianie do 2007/2008 r. W 2007 r. w III kwartale w powiecie sokołowskim było 4.129 

emerytów (tab.31), przy czym w analogicznym okresie w 2008 r. emerytów było już o 361 

osób więcej (tab.32). Tymczasem w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy 

zaobserwować można odwrotną tendencję: w III kw. 2007 r. rencistów posiadających renty z 

tytułu niezdolności do pracy było 1485, zaś w analogicznym okresie w 2008 r. było to już o 

137 osób mniej – (1348 osób). Liczba rent rodzinnych oraz wypadkowych pozostała w 2008 

r. na niezmienionej pozycji w stosunku do 2007 r. (liczba rent rodzinnych wzrosła o 1, liczba 

rent rodzinnych i rodzinnych wypadkowych zmalała o 1). Dane na ten temat zawierają tabele 

32 i 33. 

Tab. nr 32. Emeryci i renciści, w tym renty inwalidzkie, wypadkowe i rodzinne  
Emeryci i renciści, w tym renty inwalidzkie, wypadkowe i rodzinne  
Emerytury 
nowo przyznane 
III kwartał 2007 

 Powiat Sokołowski Powiaty Siedlecki, Miasta 
Siedlce, Łosicki 

Liczba emerytów 
ogółem w tym 

 4129 18737 
Emerytury nowo 
przyznane 

62 247 

Liczba rencistów w 
tym 

 1485 5346 
Renty nowo 
przyznane 

14 42 

Renty rodzinne w  982 4708+6 
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tym Renty nowo  
przyznane 

13 42 

Renty wypadkowe z 
tytułu niezdolności 
do pracy w tym 

 182 778 
Renty nowo 
przyznane 

0 1 

Renty rodzinne 
wypadkowe w tym  

 26 131 
Renty nowo 
przyznane 

0 1 

RAZEM w tym  6801 29706 
Świadczenia 
przyznane 

89 332 

 
Liczba rent w III kwartale 2007 r. wynosiła 1485 (dane zawarte w tab. 31), zaś w IV 

kwartale 2007 r. wynosiła 2677, co oznacza wzrost o ponad połowę (55%) w ostatnim 

kwartale roku (w stosunku do pozostałych trzech kwartałów). Gdyby założyć analogiczny 

wzrost o 55% rent w ostatnim kwartale 2008 r. to można by mówić o prognozie dotyczącej 

2089 potencjalnych rent na koniec roku 2008 (co daje wraz z liczbą rent wypadkowych 

2270). Oznaczałoby to ponad 4-krotny spadek liczby rencistów w stosunku do 2002 r., co 

czyniłoby bardziej prawdopodobną hipotezę o nadużywaniu rent do 2005 r. i traktowaniu ich 

jak gwarantowanego dochodu obywatelskiego, niż o wysokim stopniu niepełnosprawności 

mieszkańców powiatu sokołowskiego. Nawet bowiem przy założeniu, że jedynie połowa z 

liczby osób niepełnosprawnych w 2002 r. była uprawniona i pobierała renty z tego tytułu 

(choć 9179 pobierających to były osoby dorosłe, a jedynie 220 niepełnosprawnych stanowiły 

dzieci, które mogły co najwyżej mieć uprawnienia na pobierania renty socjalnej z budżetu 

państwa)46, to i tak liczba wydawanych rent byłaby o połowę niższa.  

Tab. nr 33. Emeryci i renciści, w tym renty inwalidzkie, wypadkowe i rodzinne  
Emeryci i renciści, w tym renty inwalidzkie, wypadkowe i rodzinne  
Emerytury nowo przyznane 
III kwartał 2008 

Powiat Sokołowski Powiaty Siedlecki, Miasta 
Siedlce, Łosicki 

Liczba emerytów  4490 19879 
Liczba rencistów  1348 4923 
Renty rodzinne  983 4694 
Renty wypadkowe z tyt. 
niezdolności do pracy  

181 768 

Renty rodzinne wypadkowe 25 130 
RAZEM  7027 30394 
 

O sytuacji zdrowotnej w powiecie świadczyć może także dostęp do placówek 

ambulatoryjnych, szpitali i aptek. W powiecie sokołowskim są 23 zakłady opieki zdrowotnej, 

w tym 13 publicznych i 10 niepublicznych, a także 8 praktyk lekarskich w miastach i 

7`praktyk lekarskich na wsiach oraz 1 placówkę medycyny pracy. W 2007 r. udzielono 

                                                
46 Dane GUS, tab. X 



 53

236.519 porad, w tym 62% w jednostkach podległych samorządowi terytorialnemu (146655). 

Na jednego mieszkańca przypadło więc średnio 4,2 porad zdrowotnych. Na 10 tys. ludności 

przypada 46 łóżek szpitalnych. W powiecie znajduje się 12 aptek i 4 punkty apteczne. Na 1 

aptekę przypada średnio 4701 osób. 

Powiat łosicki 

Powiat łosicki jest powiatem rolniczym, w którym, podobnie jak w powiecie 

sokołowskim, obok rolnictwa, wspierany jest także rozwój agroturystyki. Powiat ten jest 

mniejszy terytorialnie od powiatu sokołowskiego, co przekłada się na spadek liczby 

podmiotów edukacyjnych. 

W powiecie działa 46 szkół, w tym 25 szkół podstawowych, 10 gimnazjów, 4 

zasadnicze szkoły zawodowe, 4 średnie szkoły zawodowe oraz 3 średnie szkoły 

ogólnokształcące.  

Średnie szkoły zawodowe kształcą m.in. w profilu zarządzanie informacją  (liceum 

profilowane), a także w technikach zawodowych w specjalnościach: 

o obsługa i naprawa pojazdów samochodowych 

o budownictwo ogólne 

o technik technologii żywności 

o technik informatyk 

o technik elektryk 

Zasadnicze szkoły zawodowe kształcą m.in. w zawodach: mechanik pojazdów 

samochodowych, monter konstrukcji budowlanych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

izolacji budowlanych, malarz –tapeciarz, murarz-sprzedawca. 

W Łosicach znajduje się też Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego, które kształci 

techników architektury krajobrazu, ekonomistów, rolników, techników organizacji usług 

gastronomicznych oraz technologów żywienia. W Łosicach znajduje się także szkoła 

policealna kształcąca techników informatyków. 

 W 25 szkołach podstawowych uczy się 2290 uczniów, z czego 65% kontynuuje naukę 

w gimnazjach powiatu łosickiego (1492). W zdecydowanej większości gimnazjaliści 

kontynuują naukę w szkołach maturalnych (w sumie 1277 osób), w tym większa część w 

szkołach zawodowych (728 osoby), a 549 osób w szkołach ogólnokształcących. Jedynie 21 3 

osoby uczęszczają do zasadniczych szkół zawodowych47.  

                                                
47 Szczegółowe dane zawiera tab. 1 w załączniku 3 
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 Największą liczbę absolwentów odnotować można w szkołach podstawowych (473 

osoby) i gimnazjach (529 osób). 36 osób skończyło w 2007 r. szkołę zawodową. 

Równomiernie rozłożyła się liczba absolwentów szkół średnich: zawodowych (191) i 

ogólnokształcących (190). 

Poza publicznym systemem edukacji warto wskazać także na szereg instytucji i 

podmiotów prywatnych, które zostały wpisane do rejestru instytucji szkoleniowych. Na 

terenie powiatu łosickiego funkcjonuje kilka takich instytucji. Są to m.in. S Jan Bartniczuk  

Ośrodek Szkolenia Kierowców AUTO-START, Firma Usługowo Handlowa„ZM-Widlak” 

Paweł Paprocki, Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS i Emilia Miłkowska 

UNIVERSITAS. 

Zlecaniem i kierowaniem na szkolenia (dla osób bezrobotnych) zajmuje się także 

powiatowy urząd pracy w Łosicach wraz z funkcjonującym w strukturach Urzędu Klubem 

Pracy oraz Łosickim Centrum Informacji, które zajmują się nie tylko pośredniczeniem w 

poszukiwaniu kursów, ale także poradnictwem i pośrednictwem pracy. 

Wśród instytucji wspierających zatrudnienie i szkolenia na pierwszym miejscu 

wymienić należy powiatowy Urząd Pracy, w którym działa Klub Pracy, gdzie organizowane 

są szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej.  

 Mieszkańcy powiatu łosickiego uczestniczą w życiu społecznym. Na terenie powiatu 

zarejestrowanych jest 81 stowarzyszeń (w tym pięć zarejestrowanych w 2007 r.) i 1 fundacja. 

Część z nich zajmuje się szerzeniem kultury i przyrodoznawstwa w regionie (np. 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej przy UMiG Łosice czy Nadbużańskie 

Stowarzyszenie Oświatowo-Ekologiczne „Mężenin”), część nastawiona jest na zrzeszanie i 

pogłębianie współpracy ludności wiejskiej (np. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi 

Krzywośnity, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Próchenki), a część wspiera działania 

instytucji pomocy społecznej w rozwiązywaniu problemów społecznych czy udzielaniu 

wsparcia dla grup wykluczonych czy upośledzonych ,np. Stowarzyszenie Klub Abstynenta 

„Enklawa, Koło Niewidomych w Łosicach, Polskie Towarzystwo Sportowe Sprawni Razem). 

Na terenie powiatu funkcjonują także organizacje o charakterze religijnym, jak np. Polski 

Związek Katolicko-Społeczny)48. 

O aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym powiatu świadczą również wyniki 

frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych 2006 r. 

                                                
48 Pełen wykaz stowarzyszeń powiatu łosickiego zamieszczony na stronach www starostwa powiatowego 
Łosice.  
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 W powiecie łosickim zanotowano drugą co do wielkości frekwencję spośród 4 

analizowanych powiatów: w 1 turze – 51%, w 2 turze – 54%49.Świadczy to, podobnie, jak w 

przypadku powiatu sokołowskiego o stosunkowo dużym zainteresowaniu życiem społeczno-

politycznym wśród mieszkańców powiatu.  

Jeśli chodzi o sytuację zdrowotną w powiecie łosickim, to nie można zbyt wiele 

powiedzieć o samej sytuacji emerytów i rencistów dla powiatu łosickiego, ponieważ w całym 

subregionie siedleckim znajdują się 2 inspektoraty ZUS, które zbierają takie dane: w 

Sokołowi Podlaskim zbierają dla powiatu sokołowskiego, a w Siedlcach dla powiatu 

siedleckiego i miasta Siedlce oraz dodatkowo dla powiatu łosickiego, który jest na tyle 

niewielki, że znajduje się tam jedynie mały oddział ZUS, które nie zajmuje się gromadzeniem 

danych i sporządzaniem statystyk. Dlatego statystyka dotycząca przyznawania rent i emerytur 

zostanie przedstawiona łącznie dla 3 powiatów przy analizie sytuacji miasta Siedlce.  

Istnieją natomiast dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych w powiecie (2002 

r.). Z danych tych wynika, że niepełnosprawnych ogółem było w 2002 r. 5896, co stanowi 

18,1% populacji całego społeczeństwa powiatu50, przy czym liczba kobiet i mężczyzn 

rozłożyła się w miarę równomiernie. Niepełnosprawnych kobiet było 3083 (19% wszystkich 

kobiet zamieszkujących ten powiat), a mężczyzn 2813 (17,3% wszystkich mężczyzn). 

Podobnie, jak w przypadku powiatu sokołowskiego niepełnosprawnych kobiet jest 

stosunkowo więcej, niż mężczyzn. W przypadku obu płci jest to duży odsetek osób 

niepełnosprawnych. Jeśli jeszcze wziąć pod uwagę niekorzystną strukturę wiekową 

(wyrównana liczba osób w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym) oraz wskaźnik 

obciążenia demograficznego osób w wieku produkcyjnym, to podobnie, jak w przypadku 

powiatu sokołowskiego tworzy się obraz społeczeństwa starszego i niepełnosprawnego. 

Ewentualnie można przypuszczać, że liczbę tę podnosi stopa ukrytego w rolnictwie 

bezrobocia (zwłaszcza, iż wśród osób niepełnosprawnych zdecydowana większość 

zamieszkiwała wsie – 4706 osób w stosunku do 1190 zamieszkujących miasta).  

 

 

 

 

                                                
49 Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 27. Przy założeniu, że liczba osób od 2002 do 2007 nie uległa 
istotnej statystyczni zmianie. 
50 Stosunek ten odnosi się do liczby osób zamieszkujących powiat w 2007 r., jednakże wielkość ta może być w 
przybliżeniu wiarygodna przy założeniu, że liczebność w grupie mieszkańców nie uległa istotnej zmianie. 
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Wykres nr 22. Liczba osób niepełnosprawnych w podziale na wieś i miasto w świetle 
danych Narodowego Spisu Powszechnego 

Wieś

Miasto

 

 

Jak już wspomniano wcześniej w powiecie łosickim ma swoją siedzibę 6 ośrodków pomocy 

społecznej (po jednym w każdej z sześciu gmin). Pomocą objętych jest w ramach tej 

instytucji 4739 osób żyjących w 1210 rodzinach.  

W powiecie łosickim jest 18 zakładów opieki zdrowotnej, w tym w całym powicie 

tylko 1 publiczny (podlega samorządowi terytorialnemu) i 17 niepublicznych, a także 1 

praktyka lekarska w mieście i 4 praktyki lekarskie na wsiach. W ramach tej sieci instytucji 

zdrowotnych udzielono w 2007 r. 139.593 porad ogółem, w tym 24.368 w jednostce 

publicznej. 

oraz 1 placówkę medycyny pracy. W 2007 r. udzielono 236.519 porad, w tym 62% w 

jednostkach podległych samorządowi terytorialnemu (146655). Na jednego mieszkańca 

przypadło więc średnio 4,2 porad zdrowotnych. Na 10 tys. ludności przypada 46 łóżek 

szpitalnych. W powiecie znajduje się 12 aptek i 4 punkty apteczne. Na 1 aptekę przypada 

średnio 4701 osób. W powiecie dostęp jest do 35,8 łóżek szpitalnych na 10 tys. ludności, 

znajduje się 8 apteki jeden punkt apteczny. Jedna apteka przypada na 4.055 osób w powiecie. 

Powiat siedlecki 

 

Powiat siedlecki jest powiatem typowo rolniczym, w którym, podobnie jak w 

powiatach sokołowskim i łosickim, obok rolnictwa, wspierany jest także rozwój 

agroturystyki. Powiat ten jest specyficzny, ponieważ otacza on miasto na prawach powiatu – 

Siedlce, w którym zlokalizowana jest duża część infrastruktury kulturalnej, edukacyjnej i 

instytucjonalnej powiatu siedleckiego.  

W powiecie działa 91 szkół, w tym 56 szkół podstawowych, 32 gimnazja, 2 

zasadnicze szkoły zawodowe (w tym jedna specjalna w Stoku Lackim) i 1 liceum 

profilowane. W powiecie nie ma ani jednej szkoły ogólnokształcącej. Sytuacja taka jest 
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najprawdopodobniej wynikiem lokalizacji większości szkół w Siedlcach, do których jest 

stosunkowo niedaleko nawet z najbardziej oddanego w linii prostej punktu w powiecie 

siedleckim.  

 W 55 szkołach podstawowych uczy się 5924 uczniów, z czego 59% kontynuuje naukę 

w gimnazjach powiatu siedleckiego (3527). Tylko 54 uczniów kontynuuje naukę w jedynej w 

powiecie szkole maturalnej (liceum profilowanym). 31 osób uczęszcza do zasadniczej szkoły 

zawodowej i 21 do zawodowej szkoły specjalnej51.  

 Największą liczbę absolwentów odnotować można w szkołach podstawowych (1113 

osoby) i gimnazjach (1275 osób). 18 osób skończyło w 2007 r. liceum profilowane, 1 osoba 

szkołę specjalną. Natomiast nic nie wiadomo na temat absolwentów w szkołach zawodowych 

(brak danych w rejestrze). 

Jeśli chodzi o pozostałą infrastrukturę dotyczącą szkoleń i wsparcia na rynku pracy, to 

większość instytucji obsługujących ten powiat zlokalizowanych jest w mieście Siedlce, 

dlatego zostaną omówione w następnej części raportu 

Mieszkańcy powiatu siedleckiego, podobnie jak mieszkańcy pozostałych dwóch 

powiatów, uczestniczą w życiu społecznym. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest 161 

stowarzyszeń i 5 fundacji, takie jak np. Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności 

Lokalnej w Krzesku czy Towarzystwo Przyjaciół Mordów. Towarzysto przyjaciół Mordów 

podejmuje szereg działań o charakterze lokalnym, m.in.  

• Jarmark na Kazimierza z Biesiadą Podlaską  

• Przegląd Piosenki Europejskiej  

• Majówka 2008  

• X Festyn Słoneczne Lato w Mordach 

Ośrodek Kultury i Aktywności w Krzesku podjął się poprowadzenia projektu mającego na 

celu przeprowadzenie działań ukierunkowanych na wzrost personalizacji działań organizacji 

społecznych zarówno w gminie Zbuczyn, jak i w innych gminach. 

O aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym powiatu świadczą również wyniki 

frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych 2006 r. Są one nieco niższe, niż we 

wcześniej opisywanych powiatach, ale i w tym przypadku przekraczają połowę mieszkańców 

i wynoszą 52% w pierwszej turze wyborów i 51% w drugiej turze52.Świadczy to, podobnie, 

                                                
51 Szczegółowe dane zawiera tab. 1 w załączniku 3 
52 Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 27. Przy założeniu, że liczba osób od 2002 do 2007 nie uległa 
istotnej statystyczni zmianie. 
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jak w przypadku wcześniej przedstawianych powiatów, o stosunkowo dużym zainteresowaniu 

życiem społeczno-politycznym wśród mieszkańców powiatu.  

Z danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych w powiecie wynika, że jest to 

powiat, w którym spośród 4 omawianych powiatów, w 2002 r. było najwięcej 

zarejestrowanych niepełnosprawnych – 10759 osób (13% wszystkich mieszkańców powiatu), 

w tym liczba mężczyzn i liczba kobiet jest zbliżona (5266 mężczyzn i 5493 kobiety). 98% 

(10520) osób zamieszkuje tereny wiejskie, zaś 239 – miejskie. Podobnie, jak w przypadku 

powiatów sokołowskiego i łosickiego niepełnosprawnych kobiet jest nieco więcej, niż 

mężczyzn. W przypadku obu płci jest to duży odsetek osób niepełnosprawnych.  

Wykres nr 23. Liczba osób niepełnosprawnych w podziale na wieś i miasto w świetle 
danych Narodowego Spisu Powszechnego 

Wieś

Miasto

 

 

W ramach wsparci instytucji pomocy społecznej w powiecie siedleckim pomocą objętych jest 

najwięcej osób ze wszystkich powiatów – 11963 osób w 2890 rodzinach. Gminne ośrodki 

pomocy społecznej są usytuowane - podobnie, jak w innych powiatach ziemskich – po 1 na 

gminę.  

Infrastruktura zdrowotna jest w tym powiecie nieco szerzej rozbudowana, niż w 

łosickim czy sokołowskim. Prawdopodobnie wpływ na to ma fakt, że powiat ten jest 

terytorialnie największy.  

W powiecie siedleckim jest 35 zakładów opieki zdrowotnej (niemal 2 razy tyle, co w 

łosickim) w tym niecała 1/3 (12) to zakłady publiczne, a 2/3 (23) – niepubliczne. Dodatkowo 

można wskazać 4 praktyki lekarskie na wsi i 1 praktykę medycyny pracy. W ramach tej sieci 

instytucji zdrowotnych udzielono w 2007 r. 221752 porad ogółem, w tym połowę (113622) w 

jednostkach podległych samorządowi terytorialnemu. Na jednego mieszkańca przypadło więc 

średnio 3,6 porad zdrowotnych. W powiecie nie ma ani jednego szpitala. W powiecie 

znajduje się 8 aptek i 11 punktów aptecznych. Na 1 aptekę przypada średnio 10073, a więc o 
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2,5 raza więcej, niż w przypadku powiatu łosickiego. Dostęp do leków jest więc tutaj 

utrudniony w porównaniu z innymi powiatami.  

 

Powiat m.Siedlce 

 
Powiat miasta Siedlce jest jedynym powiatem miejskim w okolicy i skupia 

zdecydowanie większą część infrastruktury oświatowo-wychowawczej i kulturalne w całym 

regionie. Biorąc pod uwagę niewielki terytorialnie zasięg miasta, zlokalizowano tu szereg 

szkół i instytucji szkoleniowych. Na 3 km2 przypada1 szkoła podstawowa i 1 gimnazjum, 

podczas, gdy dla porównania w powiecie sokołowskim 1 szkoła podstawowa przypada na 36 

km2, a 1 gimnazjum na 72 km2w powiecie siedleckim 1 szkoła podstawowa przypada na 28 

km, zaś 1 gimnazjum na 49 km2. 

W powiecie działa 10 szkół podstawowych i 9 gimnazjów, a także 24 szkoły 

zawodowe, w tym 16 maturalnych i 8 zasadniczych. W Siedlcach jest także 18 szkół średnich 

ogólnokształcących oraz szkoły policealne i wyższe (publiczne i niepubliczne). Wśród 

wyższych szkół publicznych wymieć należy: 

o  Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych,  

o Wydział Nauki o Zdrowiu i Zakłąd Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w 

Warszawie 

o Akademię Podlaską.  

Akademia Podlaska posiada bardzo szeroką ofertę dydaktyczną dostosowaną do potrzeb 

regionu, m.in. kształci na wydziałach humanistycznym przyrodniczym, nauk ścisłych i 

zarządzania. Na kierunku przyrodniczym znajduje się specjalność biologia i specjalność 

rolnictwo. Niedawno uruchomiono kierunek turystyka i rekreacja, co może być ostrożnie 

potraktowane jako wskaźnik zainteresowania i rozwoju tego obszaru działania na terenie 

regionu siedleckiego.  

Wśród wyższych szkół niepublicznych wymienić warto m.in.  

o Papieski Wydział Teologiczny  

o  Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania.  

Poza wymienionymi szkołami istnieje jeszcze szereg szkół zlokalizowanych w niedalekim 

sąsiedztwie, takich jak np. Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji w Łukowie, Nadbużańska 

Szkoła Wyższa w Siemiatyczach. Ta wielość podmiotów kształcących na szczeblu wyższym 

podnosi atrakcyjność tego regionu.  
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 W 10 szkołach podstawowych uczy się 4873 uczniów, z czego 3024 kontynuuje naukę 

w 9 gimnazjach powiatu siedleckiego.  W przeciwieństwie do szkół z terenów wiejskich są to 

raczej szkoły duże. Na jedną szkołę podstawową przypada 488 uczniów, a na jedno 

gimnazjum przypada 336. W szkołach maturalnych uczy się7415 uczniów (zarówno 

kończących gimnazja w Siedlcach, jak i kończących gimnazja zlokalizowane w okolicznych 

gimnazjach), z czego 2793 w średnich szkołach zawodowych (technikach i liceach 

profilowanych), a 4622 w liceach ogólnokształcących. 1199 uczniów uczęszcza do 

zasadniczych szkół zawodowych53.  

 Największą liczbę absolwentów odnotować można w szkołach podstawowych (951 

osoby) i gimnazjach (1069 osób). 1335 osoby ukończyły w 2007 r., średnie szkoły 

ogólnokształcące, 672 - średnie szkoły zawodowe a 262 osoby – zasadnicze szkoły 

zawodowe.  

Jeśli chodzi o pozostałą infrastrukturę dotyczącą szkoleń i wsparcia na rynku pracy, to 

większość instytucji obsługujących cały subregion siedlecki zlokalizowanych jest w 

Siedlcach, m.in. takie instytucje jak zakłady doskonalenia zawodowego, czy następujące 

podmioty zarejestrowane jako uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej: 

Agencja Szkoleniowo Promocyjna –Wydawnictwo ASP – WY, Caritas Diecezji Siedleckiej,  

Centrum Kreowania Wizerunku i Autoprezentacji Beata Radomska czy Centrum Kształcenia 

Praktycznego w 

Siedlcach.  

Mieszkańcy Siedlec, podobnie jak mieszkańcy pozostałych powiatów subregionu, 

uczestniczą w życiu społecznym. Na terenie powiatu zarejestrowanych jest najwięcej spośród 

wszystkich powiatów stowarzyszeń (186) i fundacji (34). Osiem spośród tych organizacji 

zastało zarejestrowanych w 2007 r. 

Organizacje te aktywnie włączają się w działania o charakterze społecznym 

organizując m.in. spotkania poetyckie, teatralne i muzyczne.  

O aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym powiatu świadczą również wyniki 

frekwencji wyborczej w wyborach samorządowych 2006 r., choć są ona najniższe spośród 

wszystkich powiatów w tym subregionie i wynoszą 42%54.  

Z danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych w powiecie wynika, że jest to 3 

w kolejności powiat pod względem liczby osób niepełnosprawnych. 

                                                
53 Szczegółowe dane zawiera tab. 1 w załączniku 3 
54 Szczegółowe dane znajdują się w tabeli nr 27. Przy założeniu, że liczba osób od 2002 do 2007 nie uległa 
istotnej statystyczni zmianie. 
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W 2002 r. zarejestrowanych było 9168 niepełnosprawnych (12% wszystkich mieszkańców 

powiatu), w tym liczba mężczyzn i liczba kobiet jest zbliżona (4385 mężczyzn i  4783 kobiety), przy 

czym niepełnosprawnych kobiet jest nieco więcej, niż mężczyzn. W przypadku obu płci jest to duży 

odsetek osób niepełnosprawnych.  

Wykres nr 23. Liczba osób niepełnosprawnych w podziale na płeć w świetle danych Narodowego 
Spisu Powszechnego 

Kobiety

Mężczyźni

 

Z analizy danych dotyczących emerytur i rent w 2007 i 2008 r. przyznanych w powiatach 

łosickim, siedleckim i powiecie miasta Siedlce łącznie55 wynika, że liczba przyznanych emerytur i rent 

w 2008 r. nie tylko wzrosła w stosunku do 2007 r. ale także wzrost ten odnotować można w stosunku 

do każdego z kwartałów, zarówno w I kwartale (o 1,7 %), w II (o 1%) jak i w III (o 2,3%). Dane te 

obrazuje tabela nr 30. 

W 2007 r. w III kwartale w 3 omawianych powiatach było 18.737 emerytów (tab.32), przy 

czym w analogicznym okresie w 2008 r. emerytów było już o 1142 osoby więcej (tab.33). Tymczasem 

w przypadku rent z tytułu niezdolności do pracy zaobserwować można odwrotną tendencję: w III kw. 

2007 r. rencistów posiadających renty z tytułu niezdolności do pracy było 5346, zaś w analogicznym 

okresie w 2008 r. było to już o 423 osoby mniej – (4923 osób). Wzrosła natomiast liczba rent 

rodzinnych: w III kw. 2007 r. było to 4714, a w III kw. 2008 r. już o 209 więcej (4694). Z kolei liczba 

rent wypadkowych spadła o 10. Dane na ten temat zawierają tabele 32 i 33 

Wśród wszystkich złożonych wniosków emerytalnych w 2007 r. w powiatach łosicki, 

siedleckim oraz Siedlcach łącznie pozytywnie rozpatrzono 1544 wnioski emerytalne, przy czym III 

kwartale 2007 było to 409, a w analogicznym okresie w 2008 r. – już o 129 wniosków więcej (wzrost 

o 1/3). Wzrosła także liczba emerytur nowo przyznanych.  

W ramach działań instytucji pomocy społecznej w Siedlcach wsparciem objętych jest 5574  

osób w 2205 rodzinach. Infrastruktura zdrowotna jest w tym powiecie nieco szerzej rozbudowana, niż 

w pozostałych, co ma z pewnością związek z faktem, że jest to miasto, które jeszcze 10 lat temu było 

stolicą województwa. W Siedlcach jest 48 zakładów opieki zdrowotnej (najwięcej wśród wszystkich 

omawianych powiatów, w tym niecała 1/4 (11) to zakłady publiczne, a 3/4 (37) – niepubliczne. 

Dodatkowo można wskazać 4 praktyki lekarskie i 3 praktyki medycyny pracy. W ramach tej sieci 

instytucji zdrowotnych udzielono w 2007 r. 365 690 porad ogółem, w tym połowę (191736) w 

jednostkach podległych samorządowi terytorialnemu. Na jednego mieszkańca przypadło więc średnio 

                                                
55 Dane te przekazane pochodzą z Inspektoratu ZUS w Siedlcach. Statystyka je wspólna na 3 powiatów. Dane 
dotyczące powiatu sokołowskiego zostały poddane analizie oddzielnie.  



 62

4,75 porad zdrowotnych. Na 10 tys. osób przypada 95,9 łóżek szpitalnych, zaś na jedną aptekę 

przypadają średnio 2653 osoby (29 aptek). Dostęp do leków jest więc tutaj dużo łatwiejszy, niż na 

terenach wiejskich.  

Subregion siedlecki 
Subregion siedlecki charakteryzuje się stosunkowo dobrą strukturą oświatową i edukacyjną. 

W Siedlach zarówno w Siedlcach, jak i w okolicznych miastach (Łuków, Siemiatycze) zlokalizaowane 

są  uczelnie wyższe, które m.in. kształcą kadrę na  kierunkach rolno-spożywczych (Akademia 

Podlaska). W sumie w subregionie siedleckim funkcjonują 122 szkoły podstawowe, 66 gimnazjów, 53 

szkoły średnie (25 w tym zawodowych i 28 ogólnokształcących) oraz 18 szkół zawodowych.  

Wśród podmiotów szkoleniowych znajdują się zarówno podmioty publiczne, jak i 

niepubliczne, i to na każdym szczeblu edukacji poczynając od poziomu średniego. Dodatkowo szkoły 

zawodowe prowadzone są także w cyklach bardziej elastycznych (krótsze kursy) przez Zakłady 

Doskonalenia Zawodowego i inne instytucje szkoleniowe. Część szkoleń organizowana jest (lub 

jedynie pośredniczy) przez prężnie działające urzędy pracy.  

Największą liczbą absolwentów mogą się poszczycić w regionie szkoły podstawowe (3448) i 

gimnazja (3755). Szkoły maturalne skończyło w 2007 r. 3134 (w tym większość 1911 – szkoły 

ogólnokształcące i 1223 – szkoły zawodowe), zaś zasadnicze szkoły zawodowe skończyło 407 

uczniów. Szkoły zawodowe łącznie skończyło w 2007 r. 1630 osób., co wydaje się być dużym 

potencjałem podaży pracy wykształconej, która uzyskała wykształcenie w konkretnych zawodach  

 Mieszkańcy subregionu stanowią społeczność aktywną społecznie. W każdym z powiatów 

skazać można nie tylko szereg organizacji pozarządowych, ale także wiele podejmowanych przez nie 

inicjatyw. Frekwencja wyborcza, która została potraktowana jako wskaźnik zainteresowania 

uczestnictwem w życiu społecznym wynosiła we wszystkich powiatach ok. 50% (od 42% do 54%), a 

więc była stosunkowo wysoka.  

W całym subregionie funkcjonuje 620 stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji społecznych, z 

czego 24 zarejestrowano w 2007 r., co jest świadectwem stałego rozwoju kapitału społecznego.  

 Infrastruktura zdrowotna jest zlokalizowana w największej części w mieście Siedlce, gdzie 

jest najwięcej jednostek ambulatoryjnych, a na 10 tyś mieszkańców przypada prawie 100 łóżek. W 

pozostałych powiatach jednostki te zlokalizowane są rzadziej i jest ich zdecydowanie mniej. Ludność 

rolnicza ma więc gorszy dostęp zarówno do edukacji jak i do opieki zdrowotnej, niż ludność miejska 

regionu.  

 Dodatkowo można zaznaczyć, że liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością w całym 

subregionie wynosiła w 2002 r. 35222 osoby. Liczba emerytów w wzrasta (o 1503 czyli 6,5%), zaś w 

przypadku liczby wydawanych rent z tytułu niezdolności do pracy zaobserwować można stosunkowo 

znaczny spadek (o 560 rent, czyli 8%)56. 29 ośrodków pomocy społecznej udziela wsparcia 29481 

osobom (są to 8324 rodziny), co stanowi wsparcie dla 3% ludności. Nie jest to duży odsetek, co może 

świadczyć o względnie dobrej sytuacji materialnej i życiowej mieszkańców subregionu. 

                                                
56 Dane zawarte są w tab. nr 32 i 33 
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V. Wnioski z badań 
 

W subregionie siedleckim widać układ przestrzenny i ekonomiczny charakterystyczny dla 

obszaru, który kiedyś stanowił jedno województwo. Układ ten polega na występowaniu 

punktu centralnego, jakim jest była stolica województwa – miasto Siedlce oraz otaczających 

je terenów wiejskich. Ponadto najbliższe otoczenie miasta (powiat siedlecki) jest powiatem o 

dużo silniejszych charakterze wiejsko-rolniczym (77,6% to grunty orne), niż pozostałe dwa 

powiaty leżące już w niejakim oddaleniu terytorialnym od miasta Siedlce. W pozostałych 

dwóch powiatach, niezależnie od lidera, tworzą się większe skupiska wiejsko-miejskie i 

mniejsze miasta.  

Największa liczba mieszkańców występuje w Siedlcach (mieście na prawach powiatu) i 

okolicy (powiecie siedleckim). Powoduje to, że liczebność powiatu siedleckiego i liczebność 

miasta Siedlce jest zbliżona i zdecydowanie najwyższa w całym regionie (64%), przy czym 

należy pamiętać, że powiat siedlecki zamieszkiwany jest niemal w 100% przez ludność 

typowo rolniczą, a w niewielkiej jedynie części przez ludność dojeżdżającą do pracy do 

miasta Siedlce. Wydaje się, że na tym obszarze nie wystąpiło jeszcze zjawisko 

charakterystyczne dla dużych aglomeracji – zmiany miejsca zamieszkania przedstawicieli 

klasy średniej: z miast na przedmieścia.  

 Poza wyraźnie wyróżniającym się miastem Siedlce, subregion siedlecki jest obszarem 

typowo rolniczym (24 z 28 gmin to gminy w całości wiejskie) i dotknięte problemem tzw. 

demograficznego starzenia się. Niemal w każdym powiecie liczba osób pozostających na 

utrzymaniu osób pracujących sięga przekracza nawet połowę osób pracujących. Stawia to 

przed instytucjami rynku pracy dwa zadania: potrzebę takiego zarządzania rynkiem pracy, 

aby stale występowało zapotrzebowanie na świadczenie pracy przez osoby starsze (z 

wykorzystaniem ich wiedzy i doświadczenia) oraz wspieranie aktywności zawodowej w tej 

grupie wiekowej poprzez aktywne wspieranie kampanii związanych z pozostawaniem na 

rynku pracy. W subregionie można zauważyć bowiem posiłkowanie się formuła 

przechodzenia na emerytury i renty jako pewnym instrumentem gwarancji dochodu oraz 

nadużywanie tych możliwości (choć w efekcie zaostrzenia kryteriów przyznawania rent w 

2005 r. liczba rencistów z tytułu niezdolności do pracy spadła w całym subregionie w 

stosunku do 2007 r. o 8%). Jednakże sytuacja demograficzna, wzrost liczby pobieranych 

emerytur (o 6,5% w stosunku do 2007 r.) oraz niekorzystne zjawiska (starzenie się 

społeczeństwa, ujemne saldo migracji, stosunkowo niewielka liczba młodzieży) powoduje, że 
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jednym z priorytetów działań instytucji rynku pracy stać się musi próba aktywizacji i 

pozostawania w zatrudnieniu osób starszych. 

 Poza tymi niekorzystnymi zjawiskami demograficznymi i stosunkowo niewielką 

liczbą młodzieży, dodatkowo pojawia się problem związany z niskim wykształceniem w 

subregionie, co wyraźnie ma związek z rolniczym charakterem obszaru (w mieście poziom 

wykształcenia jest istotnie wyższy i zdecydowanie mniejszy jest odsetek osób, które nie 

ukończyły edukacji nawet na podstawowym poziomie. Może mieć to związek z infrastrukturą 

edukacyjną, która w mieście Siedlce jest zdecydowanie lepsza, niż w innych częściach 

regionu (stosunkowo duża liczba szkół, absolwentów, którzy ukończyli szkoły oraz siedziby 

kilku szkół policealnych i wyższych).  

 Młodzież zamieszkująca subregion siedlecki wybiera głównie szkoły zawodowe, które 

wydają się pasować do ogólnego profilu zawodowego regionu. Znajduje się tu bowiem dużo 

typowych szkół zawodowych, takich jak szkoły mechaniczne, budowlane, samochodowe itd.  

Odpowiada to profilowi pracodawców znajdujących się na tym terenie, bowiem większość 

przedsiębiorstw to podmioty małe (do 9 pracowników), które zajmują się m.in. handlem 

detalicznym, hurtowym, naprawą samochodów i motocykli i budownictwem. Ponadto 

zauważyć się dadzą przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, 

gospodarką magazynową, rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem. Ten profil działalności 

związany jest ze specyfiką subregionu, zaś na terenie powiatów znajduje się szereg szkół, 

które szeroko kształcą w profilach rolno-spożywczych i gastronomicznych, takich jak obsługa 

maszyn rolniczych, technologia żywienia i żywności czy obsługa gospodarstwa domowego.  

Wydaje się więc, że infrastruktura edukacyjna odpowiada zapotrzebowaniu na pracowników 

na rynku pracy. Władze powiatów zdają się zauważać potencjał, jaki zawarty jest w terenach 

zielonych i wspierać działania związane z agroturystyką, ale póki co nie przekłada się to na 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych oferujących takie usługi.  

 Jeśli chodzi o potencjał społeczny regionu, to wydaje się, że mieszkańcy są raczej 

aktywni. Na terenie subregionu aktywnie działa szereg stowarzyszeń i fundacji, które starają 

się o pozyskiwanie środków unijnych i rozwój działalności m.in. poprzez aktywizację 

współpracy międzygminnej i międzypowiatowej. Takie inicjatywy są doskonałym kapitałem 

dla rozwoju regionu, który może się dokonywać jedynie poprzez zacieśnianie współpracy na 

obszarze 4 analizowanych jednostek.  

 Dodatkowym wskaźnikiem dużej aktywności społecznej i pokładów kapitału 

społecznego znajdującego się na terenie subregionu jest wynik frekwencji wyborczej w 

wyborach samorządowych, gdzie w każdym powiecie zanotowano frekwencję przekraczającą 
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50%. Świadczy to o zaangażowaniu mieszkańców w sprawy społeczne, a zwłaszcza w 

podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym.  

 Wydaje się, że w najbliższej przyszłości należałoby zastanowić się nad możliwością 

wykorzystania tego kapitału, jakim jest aktywne społeczeństwo osób dorosłych i 

doświadczonych oraz występująca na tym terenie infrastruktura, aby poprzez wykorzystanie 

odpowiednich instrumentów (w tym instrumentów rynku  pracy) wzmocnić wykorzystywanie 

atutów tego obszaru, jakimi są niewątpliwie lokalizacja na terenach zielonych, a niewielkiej 

odległości zarówno od stolicy kraju, jak i od granicy ze strategicznym sąsiadem – Ukrainą.    
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VI. Aneksy. Wybrane tabele i spisy 

Załącznik nr 1. Tabele i spisy dla rozdziału II 

 
Tab. nr 1 Skrócona tablica trwania życia 
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Tab. nr 2. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie łosickim 
Powiat 
łosicki 

                                                      Poziom wykształcenia 

  Ogółem Wyższe Policealne średnie Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone 

Podstawowe 
nieukończone 

     Razem Zawodowe Ogólnokształcące    
  13931 869 749 3164 2161 1003 2023 5932 1194 

W tym Gminy 
miejsko-
wiejskie 4804 460 411 1469 918 551 535 1704 225 

 miasta 3114 401 348 1026 617 409 323 919 97 

 Obszary 
wiejskie 
(miast) 1690 59 63 443 301 142 212 785 128 

 Gminy 
wiejskie 9127 409 338 1695 1243 452 1488 4228 969 

 
Tab. nr 3. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie sokołowskim 
Powiat 
Sokołowski 

                                                      Poziom wykształcenia 

  Ogółem Wyższe Policealne średnie Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone 

Podstawowe 
nieukończone 

     Razem Zawodowe Ogólnokształcące    
 Sokołowski 24893 1615 922 6129 4529 1600 4112 9742 2348 

 Gminy 
miejskie 8091 957 545 2974 2106 868 1013 2326 252 

 Gminy 
miejsko-
wiejskie 2848 99 58 427 329 98 608 1285 371 

 miasta 928 67 30 237 173 64 184 363 47 

 Obszary 
wiejskie 
(miast) 1920 32 28 190 156 34 424 922 324 
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 Gminy 
wiejskie 13954 559 319 2728 2094 634 2491 6131 1725 

 
Tab. nr 4. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w powiecie siedleckim 
Powiat 
siedlecki 

                                                      Poziom wykształcenia 

  Ogółem Wyższe Policealne średnie Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone 

Podstawowe 
nieukończone 

     Razem Zawodowe Ogólnokształcące    
 siedlecki 32712 1392 955 7280 5132 2148 6713 13280 3074 

 Gminy 
miejsko-
wiejskie 2703 134 106 579 420 159 528 1079 260 

 miasta 775 69 51 220 148 72 142 254 39 

 Obszary 
wiejskie 
(miast) 1928 65 55 359 272 87 386 825 221 

 Gminy 
wiejskie 30009 1258 849 6701 4712 1989 6185 12201 2814 

 
Tab. nr 5. Wykształcenie wg danych Narodowego Spisu Powszechnego w mieście Siedlce 
Powiat 
m.Siedlce 

                                                     Poziom wykształcenia 

 Ogółem Wyższe Policealne średnie Zasadnicze 
zawodowe 

Podstawowe 
ukończone 

Podstawowe 
nieukończone 

    Razem Zawodowe Ogólnokszt
ałcące 

   

m. Siedlce 34870 5728 2334 12859 7379 5480 4398 8341 879 

Gminy 
miejskie 34870 5728 2334 12859 7379 5480 4398 8341 879 
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Załącznik nr 2. Tabele i spisy dla rozdziału III 

Tab. nr 1. Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje PKD i 
powiaty 
  Podregion 

Siedlecki 
Powiat 
Łosicki 

Powiat Miasta 
Siedlce 

Powiat 
Siedlecki  

Powiat 
Sokołowski 

Ogółem Ogółem 54452 1956 7895 4088 3464 
Publiczny 2236 121 244 194 199 
prywatny 52216 1835 7651 3894 3255 

W 
sekcji A 

Ogółem 3865 126 229 811 183 
Publiczny 15 1 1 0 2 
prywatny 3850 125 228 811 181 

W 
sekcji B 

Ogółem 9 0 2 3 0 
Publiczny 0 0 0 0 0 
prywatny 9 0 2 3 0 

W 
sekcji C 

Ogółem 50 8 3 2 2 
Publiczny 1 0 0 0 0 
prywatny 49 8 3 2 2 

W 
sekcji D 

Ogółem 4893 167 614 381 330 
Publiczny 15 0 7 0 0 
prywatny 4878 167 607 381 330 

W 
sekcji E 

Ogółem 51 1 2 3 3 
Publiczny 32 1 1 3 3 
prywatny 19 0 1 0 0 

W 
sekcji F 

Ogółem 6562 217 598 460 424 
Publiczny 7 1 1 0 0 
prywatny 6555 216 597 460 424 

W 
sekcji G 

Ogółem 17589 682 2622 1185 1063 
Publiczny 8 0 4 0 0 
prywatny 17581 682 2618 1185 1063 

W 
sekcji H 

Ogółem 1144 35 160 61 61 
Publiczny 11 1 1 0 1 
prywatny 1133 34 159 61 60 

W 
sekcji I 

Ogółem 4327 155 613 305 293 
Publiczny 14 1 2 0 2 
prywatny 4313 154 611 305 291 

W 
sekcji J 

Ogółem 1760 52 357 81 95 
Publiczny 1 0 0 0 0 
prywatny 1759 52 357 81 95 

W 
sekcji K 

Ogółem 5223 132 1246 192 295 
Publiczny 192 4 65 5 31 
prywatny 5031 128 1181 187 264 

W 
sekcji L 

Ogółem 1005 78 29 123 123 
Publiczny 314 21 29 24 28 
prywatny 691 57 0 99 95 

W 
sekcji 
M 

Ogółem 1909 91 264 141 120 
Publiczny 1295 73 108 126 105 
prywatny 614 18 156 15 15 

W 
sekcji N 

Ogółem 2459 85 487 107 211 
Publiczny 176 11 15 18 14 
prywatny 2283 74 472 89 197 

W 
sekcji O 

Ogółem 3606 127 669 233 251 
Publiczny 155 7 10 18 13 
prywatny 3451 120 659 215 238 

W 
sekcji P 

Ogółem 0 0 0 0 0 
Publiczny 0 0 0 0 0 
prywatny 0 0 0 0 0 

W 
sekcji Q 

Ogółem 0 0 0 0 0 
Publiczny 0 0 0 0 0 
prywatny 0 0 0 0 0 
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Tab nr 2. Dane statystyczne dotyczące bezrobocia w powiecie sokołowskim 
 

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, 
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 

 w  Sokołowie Podlaskim 

 

 Numer identyfikacyjny REGON 
   7    1    1    6   6   7    2    4   8 
 

 
MPiPS – 01 

Sprawozdanie o rynku pracy 
 

za miesiąc październik 2008 roku 

 

 

 

Przekazać/wysłać do 5 dnia robo-

czego każdego miesiąca do woje-

wódzkiego urzędu pracy 

 
 
Dział 1.  STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 

1.1.  Struktura bezrobotnych  

Wyszczególnienie 

Bezrobotni 
zarejestrowani 

Bezrobotni, którzy 
podjęli pracę 

Bezrobotni zarejestrowani 

ogółem 
w tym z prawem 

do zasiłku 

w miesiącu sprawozdawczym w końcu mies. sprawozdawczego 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ogółem (w. 02+04) 01 304 121 99 39 1690 990 179 87 

z
 t
e
g
o
 o

s
o
b
y
 poprzednio pracujące 02 197 66 68 20 1201 675 174 87 

w tym zwolnione z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

03 0 0 0 0 16 11 0 0 

dotychczas niepracujące 04 107 55 31 19 489 315 5 0 

Wybrane kategorie bezrobotnych (z ogółem) 

Zamieszkali na wsi 05 155 61 47 17 927 569 90 41 

w tym posiadający 
gospodarstwo rolne 

06 12 4 3 1 96 50 20 9 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

07 67 38 15 8 158 79 4 2 

Cudzoziemcy  08 1 1 0 0 1 1 0 0 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy (z ogółem) 

Do 25 roku życia  09 157 69 38 16 509 293 37 10 

Które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku 
życia  

10 21 15 6 4 37 23 2 1 

Długotrwale bezrobotne  11 78 43 27 14 904 583 3 1 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka  

12 X 15 X 4 X 174 X 6 

Powyżej 50 roku życia  13 30 5 8 1 332 147 44 18 

Bez kwalifikacji zawodowych  14 63 37 11 7 336 228 28 15 

Bez doświadczenia zawodowego 15 133 68 40 22 615 393 6 0 
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Bez  wykształcenia średniego 16 126 41 45 9 821 429 89 43 

Samotnie wychowujące co najmniej jedno 
dziecko do 18 roku życia 

17 11 9 4 3 92 86 5 5 

Które po odbyciu kary pozbawienia wolności 
nie podjęły zatrudnienia  

18 6 0 1 0 17 1 1 0 

Niepełnosprawni  19 14 6 0 0 93 41 12 6 

 

1.2.  Bilans bezrobotnych  

Wyszczególnienie Ogółem Kobiety 

Z ogółem 
zamieszkali na wsi 

Z ogółem 
z prawem 
do zasiłku    

razem kobiety razem kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca poprzedzającego 
sprawozdanie 

20 1703 1025 931 587 144 73 

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawozdawczym 
(w.22+23) 

21 304 121 155 61 63 19 

z
 t

e
g
o
 po raz pierwszy 22 81 41 40 20 11 4 

po raz kolejny (od 1990 r.) 23 223 80 115 41 52 15 

z
 w

ie
rs

z
a
 2

1
 

po pracach interwencyjnych 24 2 1 2 1 1 1 

po robotach publicznych 25 3 0 3 0 0 0 

po stażu 26 16 11 12 8 0 0 

po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy 27 6 5 1 1 0 0 

po szkoleniu 28 37 5 16 3 7 0 

po pracach społecznie użytecznych 29 0 0 0 0   

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w miesiącu 
sprawozdawczym (w. 31+40 do 50)  

30 317 156 159 79   

z
 t

e
g
o
 z

 p
rz

y
c
z
y
n

 

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym (w. 32+34) 31 99 39 47 17   

z
 t
e

g
o

 

niesubsydiowanej 32 77 31 40 15 
  
  

w tym pracy sezonowej 33 0 0 0 0   

subsydiowanej (w. 35 do39) 34 22 8 7 2   

z
 t

e
g
o
 

prac interwencyjnych  35 1 1 1 1   

robót publicznych  36 5 2 1 1   

podjęcia działalności gospodarczej  37 12 4 5 0   

podjęcia pracy w ramach refundacji kosztów 
zatrudnienia bezrobotnego 

38 4 1 0 0   

inne 39 0 0 0 0   

rozpoczęcia szkolenia  40 23 0 12 0   

rozpoczęcia stażu  41 51 42 40 34   

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 42 4 4 2 2   
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rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej  43 9 6 1 0   

niepotwierdzenia  gotowości do pracy 44 85 33 38 14   

dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 45 10 8 5 4   

podjęcia nauki  46 18 17 7 6   

ukończenia 60/65 lat 47 2 0 1 0   

nabycia praw emerytalnych lub rentowych 48 2 1 1 1   

nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 49 0 0 0 0   

innych 50 14 6 5 1   

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca 
sprawozdawczego (w. 20+21-30) 

51 1690 990 927 569   

w tym zarejestrowani po raz pierwszy 52 424 267 264 176   

 

1.3.  Bilans wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy   

Wyszczególnienie 

Do  
25 roku życia 

Powyżej  
50 roku życia 

Długotrwale 
bezrobotni 

razem kobiety razem kobiety razem kobiety 

0 1 2 3 4 5 6 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca 
poprzedzającego sprawozdanie 

53 525 326 331 150 921 589 

Bezrobotni zarejestrowani w miesiącu sprawoz-
dawczym (w. 55+56) 

54 157 69 30 5 78 43 

z
 t

e
g
o
 po raz pierwszy 55 63 33 3 1 X X 

po raz kolejny (od 1990 r.) 56 94 36 27 4 78 43 

z
 w

ie
rs

z
a
 5

4
 

po pracach interwencyjnych 57 0 0 0 0 2 1 

po robotach publicznych 58 1 0 1 0 2 0 

po stażu 59 13 8 X X 2 2 

po odbyciu przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy 

60 1 0 0 0 3 3 

po szkoleniu 61 25 4 3 0 11 2 

po pracach społecznie użytecznych 62 0 0 0 0 0 0 

Osoby wyłączone z ewidencji bezrobotnych w 
miesiącu sprawozdawczym (w. 64+73 do 83)  

63 165 96 29 8 95 49 

z
 t

e
g
o
 z

 p
rz

y
c
z
y
n

 

podjęcia pracy w mies. sprawozdawczym 
 (w. 65+67) 

64 38 16 8 1 27 14 

z
 t

e
g
o
 

niesubsydiowanej 65 30 12 5 1 19 9 

    w tym pracy sezonowej 66 0 0 0 0 0 0 

subsydiowanej (w. 68 do 72) 67 8 4 3 0 8 5 

z
 t
e

g
o

 

prac interwencyjnych 68 1 1 0 0 1 1 

robót publicznych 69 1 1 2 0 3 2 

podjęcia działalności gospodarczej 70 6 2 1 0 3 1 

podjęcia pracy w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego 

71 0 0 0 0 1 1 



 73

inne 72 0 0 0 0 0 0 

rozpoczęcia szkolenia  73 9 0 0 0 1 0 

rozpoczęcia stażu 74 50 41 X X 3 3 

rozpoczęcia przygotowania zawodowego w 
miejscu pracy 

75 2 2 0 0 1 1 

rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 76 1 0 3 2 7 5 

niepotwierdzenia gotowości do pracy 77 42 17 10 2 38 14 

dobrowolnej rezygnacji ze statusu 
bezrobotnego 

78 1 1 3 2 8 6 

podjęcia nauki 79 18 17 0 0 0 0 

ukończenia 60/65 lat 80 X X 2 0 2 0 

nabycia praw emerytalnych lub rentowych 81 0 0 2 1 1 1 

nabycia praw do świadczenia 
przedemerytalnego 

82 X X 0 0 0 0 

innych 83 4 2 1 0 7 5 

Bezrobotni, którzy w miesiącu sprawozdawczym 
utracili status osoby będącej w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy 

84 8 6 X X X X 

Bezrobotni według stanu w końcu miesiąca 
sprawozdawczego (w. 53+54-63-84) 

85 509 293 332 147 904 583 

w tym zarejestrowani po raz pierwszy 86 191 109 86 48 170 125 

 

Dział 2. POŚREDNICTWO PRACY 

2.1. Oferty pracy 

Wyszczególnienie 

Zgłoszone w miesiącu sprawozdawczym 
W końcu  

miesiąca sprawozdawczego 

razem 

z rubr. 1 dotyczące pracy 

razem 

w tym nie- 
wykorzystane 
dłużej niż 1 

miesiąc 
subsydiowanej 

z sektora 
publicznego 

sezonowej 

0 1 2 3 4 5 6  

Ogółem 01 140 98 62 31 123 83 

z
 o

g
ó
łe

m
 

staże 02 59 59 33 X 7 0 

miejsca przygotowania 
zawodowego 

03 13 13 8 X 0 0 

prace społecznie 
użyteczne 

04 9 9 9 X 4 3 

dla niepełnosprawnych  05 4 4 0 4 4 0 

dla osób w okresie do 12 
miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

06 0 0 0 0 0 0 

 

2.2. Osoby zarejestrowane jako: 

Wyszczególnienie 

Razem Kobiety Razem Kobiety 

w  miesiącu 
sprawozdawczym 

 

w końcu miesiąca 
sprawozdawczego 

 0 1 2 3 4 

Poszukujące pracy  07 4 2 50 31 
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w tym niepełnosprawne nie pozostające w zatrudnieniu 08 0 0 20 10 

Cudzoziemcy z krajów UE z prawem do zasiłku  09 0 0 0 0 

 

2.3. Osoby, które: 

Wyszczególnienie Razem Kobiety 

0 1 2 

w miesiącu sprawozdawczym nabyły 
uprawnienie do dodatku aktywizacyj-
nego w wyniku podjęcia zatrudnienia  

skierowane przez powiatowy urząd 
pracy 

 
10 

0 0 

z własnej inicjatywy 11 7 3 

Osoby uprawnione w końcu miesiąca sprawozdawczego do otrzymywania 
dodatku aktywizacyjnego  

12 6 4 

 

Dział 3. ZGŁOSZENIA ZWOLNIEŃ I ZWOLNIENIA Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU 
PRACY, ZWOLNIENIA MONITOROWANE  

Wyszczególnienie 

W miesiącu sprawozdawczym W końcu miesiąca sprawozdawczego 

z sektora 
publicznego 

z sektora 
prywatnego 

z sektora 
publicznego 

z sektora 
prywatnego 

zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby zakłady osoby 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Zgłoszenia zwolnień z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy 

01 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zwolnienia z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy 

02 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zwolnienia monitorowane 
0
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 
 

 
 
 
 

Kazimierczuk Dorota tel. 025 787 71 48 
(wyjaśnienia dotyczące sprawozdania 

można uzyskać pod numerem telefonu) 

Sokołów Podlaski 05.11.2008. 

(miejscowość, data) 

................................................................. 
(pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy) 
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Tab. Nr 3. Wykaz zawodów, w których  może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego                                                     

Lp. 

Kod z klasyfikacji 
zawodów i 

specjalności dla 
potrzeb rynku pracy 

(Dz.U. nr 265 z 
2004r., poz. 2644) 

Nazwa zawodu                                               
(wg klasyfikacji rynku pracy) 

Kod z klasyfikacji 
zawodów 

szkolnictwa 
zawodowego             

(Dz.U. nr 114 z 
2004r., poz. 1195) 

Nazwa zawodu                                                
(wg klasyfikacji szkolnej) 

1. 313104 Fotograf 313[05] Fotograf 

2. 512202 Kucharz małej gastronomii 512[05] Kucharz małej gastronomii 

3. 512302 Kelner 512[01] Kelner 

4. 514102 Fryzjer 514[01] Fryzjer 

5. 522107 Sprzedawca 522[01] Sprzedawca 

6. 612907 Pszczelarz 612[01] Pszczelarz 

7. 613101 
Rolnik produkcji roślinnej i 
zwierzęcej  

613[01] Rolnik 

8. 621 
Ogrodnicy (zawód szkolny: 
Ogrodnik - obejmuje grupę średnią 
621) 

621[01] Ogrodnik 

9. 632 
Rybacy śródlądowi (zawód szkolny: 
Rybak - obejmuje grupę średnią 
632) 

632[01] Rybak 

10. 711101 Górnik eksploatacji podziemnej 711[02] Górnik eksploatacji podziemnej 

11. 711102 
Górnik odkrywkowej eksploatacji 
złóż 

711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż 

12. 711301 Kamieniarz 711[04] Kamieniarz 

13. 712102 Murarz 712[06] Murarz 

14. 712103 Zdun 712[08] Zdun 
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15. 712201 Betoniarz   zawód pozaszkolny 

16. 712202 Betoniarz zbrojarz 712[01] Betoniarz zbrojarz 

17. 712301 Cieśla 712[02] Cieśla 

18. 712302 Stolarz budowlany   zawód pozaszkolny 

19. 712401 Brukarz   zawód pozaszkolny 

20. 712402 Monter nawierzchni kolejowej 712[05] Monter nawierzchni kolejowej 

21. 712502 Monter budownictwa wodnego 712[03] Monter budownictwa wodnego 

22. 712903 Monter konstrukcji budowlanych 712[04] Monter konstrukcji budowlanych 

23. 713101 Dekarz 713[01] Dekarz 

24. 713201 Glazurnik   zawód pozaszkolny 

25. 713202 Parkieciarz   zawód pozaszkolny 

26. 713203 Posadzkarz 713[05] Posadzkarz 

27. 713301 Sztukator   zawód pozaszkolny 

28. 713401 Monter izolacji budowlanych 713[08] Monter izolacji budowlanych 

29. 713503 Szklarz budowlany   zawód pozaszkolny 

30. 713505 Witrażownik   zawód pozaszkolny 

31. 7136 

Monterzy instalacji i urzadzeń 
sanitarnych (zawód szkolny: Monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych - 
obejmuje grupę elementarną 7136) 

713[02] 
Monter instalacji i urządzeń 

sanitarnych 

32. 713602 Monter instalacji gazowych 713[07] Monter instalacji gazowych 

33. 7137 
Monterzy sieci komunalnych (zawód 
szkolny: Monter sieci komunalnych - 
obejmuje grupę elementarną 7137) 

713[03] Monter sieci komunalnych 

34. 713701 Monter sieci cieplnych   zawód pozaszkolny 

35. 713703 Monter sieci gazowych   zawód pozaszkolny 

36. 713704 
Monter sieci wodnych i 
kanalizacycjnych 

  zawód pozaszkolny 

37. 7138 

Monterzy systemów rurociągowych 
(zawód szkolny: Monter systemów 
ruruociągowych - obejmuje grupę 
elementarną 7138) 

713[04] Monter systemów rurociągowych 

38. 713901 
Technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie 

  
Technolog robót wykończeniowych w 
budownictwie 
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39. 714103 Malarz  - tapeciarz 714[01] Malarz  - tapeciarz 

40. 7142 
Lakiernicy (zawód szkolny: lakiernik 
- obejmuje grupę elementarną 
7142) 

714[03] Lakiernik 

41. 714201 Lakiernik samochodowy   zawód pozaszkolny 

42. 714303 Kominiarz 714[02] Kominiarz 

43. 721101 Brązownik   zawód pozaszkolny 

44. 721103 Ludwisarz   zawód pozaszkolny 

45. 721104 Modelarz odlewniczy 721[04] Modelarz odlewniczy 

46. 7213 
Blacharze (zawód szkolny : 
Blacharz - obejmuje grupę 
elementarną 7213) 

721[01] Blacharz 

47. 721303 Blacharz samochodowy 721[03] Blacharz samochodowy 

48. 721401 Monter kadłubów okrętowych 721[02] Monter kadłubów okrętowych 

49. 722102 Kowal 722[04] Kowal 

50. 722103 Kowal wyrobów zdobniczych   zawód pozaszkolny 

51. 722203 Rusznikarz   zawód pozaszkolny 

52. 722204 Ślusarz 722[03] Ślusarz 

53. 7223 

Ustawiacze-operatorzy obrabiarek 
skrawajacych do metali (zawód 
szkolny: Operator obrabiarek 
skrawających - obejmuje grupę 
elementarna 7223) 

722[02] Operator obrabiarek skarawających 

54. 7231 

Mechanicy pojazdów 
samochcodowych zawód szkolny: 
Mechanik pojazdów 
samochodowych - obejmuje grupę 
elementarną 7231) 

723[04] Mechanik pojazdów samochodowych 

55. 7233 

Mechanicy-monterzy maszyn i 
urządzeń (zawód szkolny: 
Mechanik-monter maszyn i 
urządzeń - obejmuje grupę 
elementarną 7233) 

723[02] Mechanik-monter maszyn i urzadzeń 

56. 723306 
Mechanik - operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 

723[03] 
Mechanik - operator pojazdów i 
maszyn rolniczych 
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57. 723310 
Monter instalator urządzeń 
technicznych w budownictwie 
wiejskim 

723[05] 
Monter instalator urządzeń 
technicznych w budownictwie 
wiejskim 

58. 724 
Elektrycy (zawód szkolny: Elektryk - 
obejmuje grupę średnią 724) 

724[01] Elektryk 

59. 7241 
Elektromechanicy (zawód szkolny: 
Elektromechanik - obejmuje grupę 
elementarną 7241) 

724[05] Elektromechanik 

60. 724102 
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

724[02] 
Elektromechanik pojazdów 
samochodowych 

61. 724103 
Elektromechanik sprzętu 
gospodarstwa domowego 

  zawód pozaszkolny 

62. 724104 
Elektromechanik urządzeń 
chłodniczych 

  zawód pozaszkolny 

63. 724213 
Elektromonter urządzeń 
dźwignicowych (konserwator) 

  zawód pozaszkolny 

64. 7251 
Monterzy elektronicy (zawód 
szkolny: Monter-elektronik - 
obejmuje grupę elementarną 7251) 

725[01] Monter-elektronik 

65. 725110 
Monter elektronik - urządzenia 
radiowo telewizyjne 

  zawód pozaszkolny 

66. 7252 

Monterzy sieci i urzadzeń 
telekomunikacyjnych (zawód 
szkolny: Monter sieci i urządzeń 
telekomunikacyjnych - obejmuje 
grupę elementarną 7252) 

725[02] 
Monter sieci i urzadzeń 
telekomunikacyjnych 

67. 725301 Monter mechatronik 725[03] Monter mechatronik 

68. 731101 Grawer   zawód pozaszkolny 

69. 7311 
Mechanicy precyzyjni (zawód 
szkolny: Mechanik precyzyjny - 
obejmuje grupę elementarną 7311) 

731[03] Mechanik precyzyjny 

70. 731103 Optyk mechanik 731[04] Optyk mechanik 

71. 731105 Zegarmistrz 731[05] Zegarmistrz 
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72. 7312 

Monterzy instrumentów muzycznych 
(zawód szkolny: Monter 
instrumentów muzycznych - 
obejmuje grupę elementarną 7312) 

731[02] Monter instrumentów muzycznych 

73. 731202 Monter fortepianów i pianin   zawód pozaszkolny 

74. 731206 Organomistrz   zawód pozaszkolny 

75. 731301 Bursztyniarz   zawód pozaszkolny 

76. 731303 Metaloplastyk   zawód pozaszkolny 

77. 731306 Złotnik - jubiler 731[06] Złotnik - jubiler 

78. 732102 
Ceramik wyrobów użytkowych i 
ozdobnych 

  zawód pozaszkolny 

79. 732404 Pozłotnik   zawód pozaszkolny 

80. 732406 Zdobnik ceramiki   zawód pozaszkolny 

81. 732407 Zdobnik szkła   zawód pozaszkolny 

82. 733101 Fajkarz   zawód pozaszkolny 

83. 733103 Rzeźbiarz w drewnie   zawód pozaszkolny 

84. 7345 
Introligatorzy (zawód szkolny: 
Introligator - obejmuje gruę 
elementarną 7345) 

734[02] Introliogator 

85. 741102 Przetwórca ryb   zawód pozaszkolny 

86. 741104 Rzeźnik wędliniarz 741[03] Rzeźnik-wędliniarz 

87. 741201 Cukiernik 741[01] Cukiernik 

88. 741203 Piekarz 741[02] Piekarz 

89. 741401 Młynarz   zawód pozaszkolny 

90. 742204 Stolarz  742[01] Stolarz  

91. 742207 Stolarz meblowy   zawód pozaszkolny 

92. 742306 Tartacznik   zawód pozaszkolny 

93. 742307 Tokarz w drewnie   zawód pozaszkolny 

94. 742401 Koszykarz-plecionkarz 742[02] Koszykarz - plecionkarz 

95. 7432 

Tkacze, dziewiarze i pokrewni 
(zawód szkolny: Rękodzielnik 
wyrobów włókienniczych - obejmje 
grupę elementarną 7432) 

743[04] 
Rękodzielnik wyrobów 
włókienniczych 

96. 743202 Dziewiarz   zawód pozaszkolny 
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97. 743203 Koronkarka   zawód pozaszkolny 

98. 743206 Tkacz   zawód pozaszkolny 

99. 743301 Bieliźniarz   zawód pozaszkolny 

100. 743302 Gorseciarka   zawód pozaszkolny 

101. 743303 Kapelusznik - czapnik   zawód pozaszkolny 

102. 743304 Krawiec 743[01] Krawiec 

103. 743305 Modystka   zawód pozaszkolny 

104. 743306 Rękawicznik   zawód pozaszkolny 

105. 743401 Kożusznik   zawód pozaszkolny 

106. 743402 Kuśnierz 743[02] Kuśnierz 

107. 743602 Hafciarka   zawód pozaszkolny 

108. 743702 Tapicer 743[03] Tapicer 

109. 7441 
Garbarze skór i pokrewni (zawód 
szkolny: Garbarz skór - obejmuje 
grupę elementarną 7441) 

744[03] 

Garbarz skór 

110. 744101 Garbarz skór bez włosa   zawód pozaszkolny 

111. 744102 Garbarz skór futerkowych   zawód pozaszkolny 

112. 744202 Kaletnik 744[01] Kaletnik 

113. 744203 Rymarz   zawód pozaszkolny 

114. 7443 
Obuwnicy (zawód szkolny: Obuwnik 
- obejmuje grupę elementarną 
7443) 

744[02] Obuwnik 

115. 744301 Cholewkarz   zawód pozaszkolny 

116. 744303 Obuwnik ortopedyczny   zawód pozaszkolny 

117. 811301 Górnik eksploatacji otworowej 811[01] Górnik eksploatacji otworowej 

118. 8121 

Operatorzy maszyn i urzadzeń 
metalurgicznych (zawód szkolny: 
Operator maszyn i urządzeń 
metalurgicznych - obejmuje grupę 
elementarną 8121) 

812[02] 
Operator maszyn i urzadzeń 
metalurgicznych 

119. 812201 
Operator maszyn i urządzeń do 
obróbki plastycznej 

812[01] 
Operator maszyn i urządzeń do 
obróbki plastycznej 

120. 812202 
Operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych 

812[03] 
Operator maszyn i urządzeń 
odlewniczych 
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121. 8131 

Operatorzy urządzeń przemysłu 
szklarskiego (zawód szkolny: 
Operator urządzeń przemysłu 
szklarskiego - obejmuje grupę 
elementarną 8131) 

813[02] 
Operator urządzeń przemysłu 
szklarskiego 

122. 8132 

Operatorzy urzadzeń przemysłu 
ceramicznego (zawód szkolny: 
Operator urządzeń przemysłu 
ceramicznego - obejmuje grupę 
elementarną 8132) 

813[01] 
Operator urządzeń przemysłu 
ceramicznego 

123. 815 

Operatorzy urzadzeń przemysłu 
chemicznego (zawód szkolny: 
Operator urządzeń przemysłu 
chemicznego - obejmuje grupę 
średnią 815) 

815[01] 
Operator urzadzeń przemysłu 
chemicznego 

124. 823104 Wulkanizator   zawód pozaszkolny 

125. 8251 
Maszyniści mszyn drukujących 
(zawód szkolny: Drukarz - obejmuje 
grupę elementarną 8251) 

825[01] Drukarz 

126. 826 

Operatorzy maszyn w przemyśle 
włókienniczym (zawód szkolny: 
Operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym - obejmuje grupę 
średnią 826) 

826[01] 
Operator maszyn w przemyśle 
włókienniczym 

127. 827 

Operatorzy mszyn i urzadzeń 
przemysłu spożywczego (zawód 
szkolny: Operator maszyn i 
urządzeń przemysłu spożywczego - 
obejmuje grupę średnią 827) 

827[01] 
Opeartor maszyn i urządzeń 
przemysłu spożywczego 

128. 833101 Operator maszyn leśnych 833[02] Operator maszyn leśnych 

129. 833202 Operator maszyn drogowych 833[01] 
Mechanik mszyn i urzadzeń 
drogowych 
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Załącznik nr 3. Tabele i spisy dla rozdziału IV 

 
Tab. 1. Szkolnictwo dane zbiorcze 
 Podregion 

Ostrołęcko-Siedlecki 
Subregion 
Siedlecki 

Powiat Łosicki Powiat Siedlecki Powiat Miasto 
Siedlce 

Powiat 
Sokołowski 

 A B C A B C A B C A B C A B C A B C 
Podstawówki 468 54873 10824 122 17076 3448 25 2290 473 56 5962 1118 10 4873 951 31 3951 906 
Gimnazja 194 33559 11826 66 10460 3755 10 1492 529 32 3550 1281 9 3024 1069 15 2394 876 
Zasadnicze 
zawodowe 

62 5202 1586 18 1796 401 4 213 36 2 51 1 8 1199 262 4 333 102 

Średnie 
zawodowe 

103 17268 4253 25 4978 1223 4 728 191 1 54 18 16 2793 672 4 1403 342 

Średnie 
ogólnokształcące 

102 18872 5686 28 6351 1911 3 549 190 - - - 18 4622 1335 7 1180 386 

wyższe                   
                   
                   
                   

A- ilość szkół 
B- ilość uczniów 
C- ilość absolwentów 
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Tab. 2. Wykaz stowarzyszeń powiatu sokołowskiego   

 

 
 LP. 

                         NAZWA     SIEDZIBA  /ADRES/ 

    
   1. 

 
Podlaskie Towarzystwo Szachowe 

 
Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 54 

 
   2. 

 
Miejski Klub Sportowy „Podlasie” 

 
Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 54 

 
   3. 

 
Stowarzyszenie Producentów Mleka „Jutrzenka” 

 
Bielany 

  
   4. 

 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sterdyńskiej 

 
Sterdyń 

 
   5. 

 
Klub Hodowców Bydła „Awangarda Mleczna” 

 
Kupientyn 

 
   6. 

Stowarzyszenie Kupców Regionu Administracyjnego 
Sokołów Podlaski, 
ul. Wiejska 26/12 

 
   7. 

 
Zespół Intensywnego Leczenia Noworodków    

 
Sokołów Podlaski,ul.Ks. Bosco 5 

 
   8. 

 
Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami 

Sokołów Podlaski, 
ul. Ząbkowska 5 

 
   9. 

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy 
Sokołów Podlaski 

 
Sokołów Podlaski, ul. Piękna 2 

 
 10. 

 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kosowskiej 

 
Kosów Lacki, ul. Wolności 16 

 
 11. 

Stowarzyszenie Chłopów Internowanych 
Prześladowanych i Represjonowanych w byłej 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 

 
Sokołów Podlaski, 
ul. Nieciecka 12 

 
 12. 

 
Unia Polityki Realnej - Oddział 

 
Sokołów Podlaski,ul. Zagłoby 10 

 
 13. 

Stowarzyszenie CB Radio Polski Północno-Wschodniej 
„LIMA-OSCAR Klub Sokół” 

Sokołów Podlaski, 
ul. Siedlecka 46 

 
 14. 

Klub Sportowy „NEPTUN” 
Sokołów Podlaski, 
ul.  Bulwar 1 

 
 15. 

 
Liga Morska w Siedlcach 

siedziba – Sokołów Podlaski, 
ul. Repkowska 16 

 
 16. 

 
Klub Strzelectwa Sportowego „Sokół” 

Sokołów Podlaski, 
ul. Kosowska 24 

 
 17. 

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Ognisko „Relaks” 

Sokołów Podlaski, 
ul. Al. 550-Lecia 1 

 
 18. 

 
Ognisko TTKF „Rekreacja” 

Sokołów Podlaski, 
ul. Wyspiańskiego 3 

 
 19. 

 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 

Sokołów Podlaski, 
ul. Armii Krajowej 4 

 
 20. 

 
Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe 

 
Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 63 

 
 21. 

 
Samorządowy Klub Sportowy „Jabłonianka” 

Jabłonna Lacka, 
ul. Sienkiewicza 1 
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 22. Sokołowsko- Podlaski Klub Kyokushin Karate Sokołów Podlaski, ul. Winnice 3 

 
 23. 

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Sokołowskiej 
„Sokół” 

 
Sokołów Podlaski, ul. Lipowa 82 

 
 24. 

Klub Strzelectwa Sportowego 
Ligi Obrony Kraju 

Sokołów Podlaski, 
ul. Lipowa 94 a 

 
 25. 

Stowarzyszenie Oratorium 
im. Bł. Filipa Rynaldiego 

 
Sokołów Podlaski, ul. Sadowa 2 

 
 26. 

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Kosowskiej 

Kosów Lacki, 
ul. Słoneczna 4 

 
 27. 

 
Towarzystwo Społeczno-Samorządowe „MY” 

Sokołów Podlaski, 
ul. Gałczyńskiego 3 

 
 28. 

 
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Okrąglik 

Wólka Okrąglik 6 
08-330 Kosów Lacki 

 
 29. 

Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe 

Sokołów Podlaski,  
ul. Wolności 21 

 
 30. 

 
Wspólnota Wiejska Wsi Wiechetki Małe 

Wiechetki Małe 7 
Gmina Bielany 

 
 31. 

Sokołowskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne 
Sokołów Podlaski, 
ul. Wolności 27 

 
 32. 

Stow. Rozwoju i Promocji Kultury, Sportu i Rekre- 
acji Gm. Jabłonna Lacka ‘”JABŁOŃ” 

08-304 Jabłonna Lacka 
ul. Kubusia Puchatka 1 

 
 33. 

Parafialne Stowarzyszenie Kulturalne 
w Rozbitym Kamieniu 

Rozbity Kamień 3 
08-311 Bielany 

 
 34. 

Forum Ziemi Sokołowskiej 
w Sokołowie Podlaskim 

08-300 Sokołów Podlaski 
ul. Gałczyńskiego 12/6 

 35. 
Polski Związek Emerytów, Ręcistów i Inwalidów Oddział 
Rejonowy Sokołów Pdlaski 

08-300 Sokołów Podlaski 
ul. Armii Krajowej 2, 
tel.               512 474 999       , 
www: http://pzeri-sok.pl  
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VII. Źródła 

 
Strony internetowe: 
 
www.stat.gov.pl 
http://www.powiat-sokolowski.pl 
http://www.mordy.pl 
http://bazy.ngo.pl  
http://www.mazowsze.uw.gov.pl 
http://www.losice.pl/ 
http://www.powiatsiedlecki.pl/  
http://www.praca.siedlce.pl/ 
http://www.pup.sokolowpodl.pl/ 
http://www.puplosice.one.pl/ 
 
 
 
Pozycje książkowe: 
 
Rocznik demograficzny 2008, GUS, Warszawa 2008; 
Rocznik statystyczny 2007, GUS, Warszawa 2007; 
Powiaty w Polsce 2007, GUS, Warszawa 2007 


