
 

 

 

POWIAT  SIERPECKI 

gospodarka powiatu – bezpośrednio związana z rolnictwem 

 podstawa gospodarki powiatu – produkcja rolno – spożywcza (uprawy zboża, ziemniaków, 

hodowla trzody chlewnej i bydła) 

 Sierpecki Związek Gospodarczy, który skupia aktywnych lokalnych przedsiębiorców 

 

powiat o charakterze wiejskim 

 1 miasto i gmina Sierpc  

 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo, Zawidz  

BRAK - wysoko zurbanizowanych ośrodków miejskich 

Współczynnik urbanizacji liczony dla powiatu (34,9%) zdecydowanie niższy od współczynnika 

liczonego dla całego województwa mazowieckiego (64,7%) 

 

struktura firm: 

 

edukacja:  

 Średnie nasycenie szkołami średnimi na poziomie ogólnokształcącym i zawodowym 

 Brak Szkół wyższych 

 

struktura wiekowa zatrudnienia – stabilna (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach)  

 

 

2 866 podmiotów gospodarczych

2 307 – osoby 
fizyczne 

prowadzące 
działalność 
gospodarczą

76 – spółki 
handlowe

w tym 9 – spółek 
handlowych z 

kapitałem 
zagranicznym

102 – spółki 
cywilne

24 –
spółdzielnie

jeden zakład 
państwowy

60,1%
22,3%

17,6%
w wieku produkcyjnym

w wieku 

przedprodukcyjnym

w wieku 

poprodukcyjnym



 

 

 

mieszkańcy wg. wykształcenia 

 wyższe (5 %) 

 ogólnokształcące (4,8 %) 

 zawodowe  średnie i zasadnicze (powyżej 39,8 %) 

 podstawowe (powyżej 38,3 %) 

 nieukończone podstawowe/bez wykształcenia (10,5%) 

 

 
 

bardzo niski odsetek 

wysoki odsetek 

bardzo wysoki odsetek

zatrudnienie według sektorów – stabilne (nie stwierdzono zmian w ostatnich latach) 

 usługi – ok. 32 % 

 przemysł – ok. 19 % 

 rolnictwo – ok. 49 % 

 

bezrobocie 

 między rokiem 2004 – 2009 stopa bezrobocia znacząco spadła o 9,4 % 

 tendencja spadkowa stopy bezrobocia wyższa niż dla województwa i kraju 

*kraj – spadek o 9,5% *region – spadek o 7,2% *powiat – spadek o 9,4% 

 Wysokie zainteresowanie osób bezrobotnych stażami, przygotowaniem zawodowym w 

miejscu pracy, doposażeniem i wyposażeniem miejsca pracy 

 stale maleje liczba bezrobotnych uczestniczących w programach oferujących tymczasowe 

zajęcie (roboty publiczne) oraz szkolenia 

 

wiek a bezrobocie (w latach 2004 - 2008) 

 45 lat i powyżej - stały wzrost o 7,6% (22,3% - 29,9%) 

 do 25 lat – stabilny (51,6,% - 50,6,%) 

 25 - 44 lata  – stabilny (26% - 19,4%) 

 niewielki wzrost bezrobocia wśród osoby z wykształceniem wyższym – prawie dwukrotny 

wzrost (o 2,1% - z 3,6% do 5,7%) 

 osoby długotrwale bezrobotne - po dużym wzroście znaczny spadek (z 58,6% w roku 2004 

(od 58,6% w 2004 do 71,1% w 2005, nagły spadek w 2008 poziomu 61%) 

 osoby bez prawa do zasiłku - bardzo wysoki udział (w 2007 roku 80,8%) 

 

 


