
INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA 

W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM 

na koniec września 2003 roku i w okresie 9 miesięcy 2003r

1. Poziom i stopa bezrobocia. 

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim na dzień 30.09.2003r. wyniosła 121.970 osób, w tym: 

• 60.896 bezrobotnych kobiet (49,9% ogółu), 
• 66.271 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,3%), 
• 33.149 bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata (27,2%), 
• 104.272 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,5%), 
• 17.698 bezrobotnych z prawem do zasiłku (14,5%), 
• 5.566 bezrobotnych absolwentów (4,6%), 
• 2.075 bezrobotnych niepełnosprawnych (1,7%). 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w końcu września br. była niższa o 1.979 osób (o 1,6%) zarówno w odniesieniu do sierpnia br., jak i do września
2002r. o 5.562 osoby (o 4,4%). Na przestrzeni 9 miesięcy br. bezrobocie spadło o 9.296 osób, tj. o 7,1%. 

W I kwartale br. liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach utrzymywała się na zbliżonym poziomie i wynosiła w: styczniu - 135.216, lutym - 135.798, marcu - 135.386. Natomiast
w II kwartale br. była znacznie niższa i wyniosła w: kwietniu - 131.095, maju - 126.948, czerwcu - 125.043.
W I kwartale br. miał miejsce wzrost bezrobocia o 4.120 osób, 
a w II i III kwartale br. wystąpił spadek liczby bezrobotnych odpowiednio o: 10.343 i 3.073 osoby.

Bezrobocie we wrześniu 2003 roku było niższe w 12 powiatach w porównaniu do września ub. r. Najwyższy bezwzględny spadek notowano w powiatach: starachowickim o 1.200 osób, m.
Kielce o 1.075, staszowskim o 952. Wzrost wystąpił w 2 powiatach: najwyższy w skarżyskim o 344 osoby. 

Stopa bezrobocia w województwie na koniec września 2003 roku wyniosła 17,5%, podobnie jak, w kraju 17,5% i była niższa o 0,6 punktu procentowego, w kraju o 0,1 punktu w
porównaniu do września 2002r. 

2. Zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni 9 miesięcy 2003 roku:
• zarejestrowano 68.766 bezrobotnych, czyli o 570 osób mniej (o 0,8%) niż w okresie 9 miesięcy 2002r.  
• wyrejestrowano 78.062 bezrobotnych, czyli o 5.129 osób więcej (o 7%) niż w okresie 9 miesięcy 2002r. 

Wśród nowo zarejestrowanych 68.766 bezrobotnych: 

• 35.015 osób zamieszkiwało w mieście (50,9%), w tym 15.272 kobiety, 
• 33.751 osób mieszkało na wsi (49,1%), w tym 13.676 kobiet, 
• 28.948 osób to kobiety ( 42,1%), a 39.818 to mężczyźni ( 57,9%), 
• 27.307 osób to ludzie młodzi w wieku 18-24 lata (39,7%), 
• 20.663 osoby posiadały prawo do zasiłku ( 30%), 
• 14.777 osób posiadało status absolwenta ( 21,5%), 
• 1.967 osób zostało zwolnionych z zakładów pracy (2,9%), 
• 3.840 osób powróciło po zakończeniu aktywizacji zawodowej, tj. 5,6%.  

Większość tej populacji to mężczyźni (62,2%) i bezrobotni zamieszkali na wsi (53,3%).

Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych:

• 19.932 osoby rejestrowały się po raz pierwszy, tj. 29% (ub. r.- 33,8%), 
• 48.834 osoby rejestrowały się po raz drugi i kolejny, tj. 71% (ub. r.- 66,2%). 

Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące stanowiły 64,4% (o 2,2 punktu mniej niż w 2002r.), a dotychczas nie pracujące 35,6%. Większość rejestrujących
się bezrobotnych, którzy wcześniej pracowali to mężczyźni - 61%, a wśród nie pracujących - absolwenci szkół - 60,4%. 

Przyczynami wyłączenia z ewidencji 78.062 bezrobotnych było:

• podjęcie pracy przez 38.588 osób, co stanowiło 49,4% ogółu wyłączonych (o 1.982 osoby więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002 roku),  
• rozpoczęcie szkolenia lub stażu - 8.680 osób, tj. 11,1% wyłączonych (o 4.231 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002 roku), 
• niepotwierdzenie gotowości do pracy - 21.308 osób, tj. 27,3% wyłączonych (o 3.703 osób mniej niż w okresie 9 miesięcy 2002 roku), 
• dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 3.205 osób, tj. 4,1% wyłączonych (o 147 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002 roku), 
• podjęcie nauki - 149 osób, tj. 0,2% (o 68 osób więcej),  
• ukończenie 60/65 lat - 40 osób, tj. 0,1%, (o 1 osobę więcej), 
• nabycie praw emerytalnych lub rentowych - 576 osób, tj.0,7% ( o 85 mniej), 
• nabycie uprawnień do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego - 61 osób, tj. 0,1 % ( o 118 osób mniej niż w okresie 9 miesięcy 2002r.), 
• inne przyczyny - 5.455 osób, tj. 7% ogółu wyłączonych (o 2.606 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002 roku). 

Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z ewidencji należały: podjęcie pracy (49,4% ) i niepotwierdzenie gotowości do pracy (27,3%) - łącznie 76,7%.
Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększenie liczby aktywizowanych w ramach szkoleń lub stażu ( o 4,2 tys. osób). Ponadto zmniejsza się populacja bezrobotnych, którzy zostają
wyrejestrowani z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy (o 3,7 tys. osób) w porównaniu do 9 miesięcy 2002r. 

3. Podstawowe kategorie bezrobotnych

3.1. Bezrobocie młodzieży

Na koniec września 2003r. zarejestrowanych było 33.149 bezrobotnych w wieku 18-24 lata, tj. 27,2% ogółu bezrobotnych (o 4.155 osób mniej niż na koniec września ub. r.).
W okresie 9 miesięcy 2003r. zarejestrowano 27.307 bezrobotnych w wieku 18-24 lata, co stanowiło 39,7% ogółu nowo zarejestrowanych. W grupie tej przeważali mężczyźni - 54,7% i
osoby zamieszkałe na wsi - 53,1%.
Wśród bezrobotnej młodzieży udział osób rejestrujących się po raz pierwszy wynosił 41,1%, a powracający do rejestrów po raz drugi i kolejny stanowili 58,9% (w pozostałych grupach
wieku odpowiednio: 21% i 79%). Młodzi rejestrujący się po raz pierwszy stanowili aż 56,2% ogółu tej populacji bezrobotnych w województwie, oznacza to, że prawie co druga osoba
rejestrująca się po raz pierwszy była w wieku 18-24 lata. 

Z ewidencji wyłączono 31.215 bezrobotnych: 10.591 podjęło pracę (33,9% ogółu wyłączonej młodzieży), 6.147 rozpoczęło szkolenie lub staż (19,7%), a 8.382 nie potwierdziło gotowości
do pracy (26,9%).
Młodzi podejmują głównie prace niesubsydiowane - 8.432 osoby - 79,6%. W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 2.159 osób - 20,4%. Młodzież stanowi znaczny udział
wśród aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży w województwie - 70,8%. Prawie co trzeci bezrobotny zarejestrowany, jak i wyłączony z ewidencji jest osobą młodą w wieku 18-24
lata.

3.2. Bezrobocie absolwentów

W końcu września 2003r. - 5.566 bezrobotnych posiadało status absolwenta, tj. 4,6% ogółu ( o 676 osób mniej niż we wrześniu 2002r.).

Na przestrzeni 9 miesięcy br. zarejestrowano 14.777 absolwentów (o 1.479 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002r.), z tego ze szkół:

• wyższych 5.102 osoby, tj. 34,5%, 
• policealnych i średnich zawodowych 4.827 osób, tj. 32,7%, 
• liceów ogólnokształcących 2.255 osób, tj. 15,3%,  
• zasadniczych zawodowych 2.329 osób, tj. 15,8%, 
• pozostałych 264 osoby, tj. 1,7%. 

Rejestrujący się absolwenci posiadają najczęściej wykształcenie wyższe lub policealne i średnie zawodowe, co stanowi 67,2% ogółu tej populacji.
W porównaniu do 9 miesięcy 2002r. zarejestrowano więcej absolwentów szkół: wyższych (o 1.503), liceów ogólnokształcących (o 550), zasadniczych zawodowych (o 55), mniej z
policealnych i średnich zawodowych (o 676).
Po raz pierwszy zarejestrowano 9.171 absolwentów (tj. 62,1% napływu). 

Z ewidencji wyłączono 17.010 absolwentów (czyli o 1.946 osób więcej, niż w okresie 9 miesięcy 2002r.), w tym z powodu:

• podjęcia pracy 2.436 osób, tj. 14,3%, (20,5% - ub. r.) 
• szkolenia 180 osób, tj. 1,1%, ( 1,6% - ub. r.) 
• stażu 6.549 osób, tj. 38,5%, (22,1% - ub. r.) 
• utraty statusu i innych przyczyn 7.845 osób, tj. 46,1%, (55,8% - ub. r.). 

W okresie 9 miesięcy br. wzrósł udział absolwentów skierowanych na staż (o 16,4 punktu procentowego), a zmniejszył się odsetek wyłączonych z tytułu utraty statusu (o 9,7),
podejmujących pracę (o 6,2), szkolenia (o 0,5). 

3.3. Bezrobocie wśród mieszkańców wsi

W końcu września 2003r. w ewidencji pozostawało 66.271 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 54,3% (o 2.279 osób mniej niż we wrześniu ub. r.). Gospodarstwa rolne posiadało tylko
6.526 bezrobotnych - 9,8%. 
W okresie 9 miesięcy 2003r. zarejestrowano 33.751 bezrobotnych zamieszkałych na wsi, tj. 49,1% nowo zarejestrowanych. 
Wyłączono z ewidencji 38.790 bezrobotnych, czyli 49,7% ogółu wyrejestrowanych. Pracę podjęło 19.843 osoby (tj. 51,2% odpływu), czyli o 1.177 osób więcej niż przed rokiem. Udział
bezrobotnych podejmujących pracę zamieszkałych na wsi był wyższy (51,4%) niż w mieście (48,6%). 
W analizowanym okresie 2003r. więcej bezrobotnych zarejestrowano (o 953), jak i wyłączono z ewidencji (o 3.076) niż przed rokiem.

3.4. Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na koniec września 2003r. zarejestrowanych było: 60.896 kobiet i 61.074 mężczyzn, udział ich wynosił odpowiednio: 49,9% i 50,1% ogółu bezrobotnych.

Liczba bezrobotnych ogółem była niższa o 5.562, w tym kobiet o 3.574 osoby (o 5,5%), a mężczyzn o 1.988 osób (o 3,2%) w stosunku do września 2002r. 

Większość bezrobotnych kobiet (68,9%) i mężczyzn (73,9%) pracowała przed nabyciem statusu bezrobotnego. Prawo do zasiłku posiadało 11,6% ogółu bezrobotnych kobiet i 17,4%
mężczyzn. 
Kobiety przeważają wśród bezrobotnych: w wieku 18-24 lata - 50,6%, absolwentów - 53,6%. Zamieszkali na wsi to w większości mężczyźni - 51,1%.

Na przestrzeni 9 miesięcy br. zarejestrowano mniej bezrobotnych kobiet (28.948, tj. 42,1% napływu) niż mężczyzn (39.818, tj. 57,9%) Wyłączono z ewidencji bezrobotnych mniej kobiet
32.792 niż mężczyzn 45.270, (odpowiednio: 42% i 58% ogółu wyłączonych bezrobotnych).

Najważniejszą przyczynę wyłączenia z ewidencji bezrobocia stanowiło podjęcie pracy przez 15.060 kobiet (39%) i 23.528 mężczyzn (61%) oraz niepotwierdzenie gotowości do pracy -
7.802 kobiety (36,6%) i 13.506 mężczyzn (63,4%). Szkolenie lub staż rozpoczęło - 5.044 kobiet (58,1%) i 3.636 mężczyzn (41,9%). 
Długotrwałe bezrobocie w większym stopniu dotyczy kobiet. Ponad połowa z nich - 62,8% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wynosi 51,0%.
Pomimo, że mężczyźni przeważają wśród rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę.
Wśród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety przeważają tylko w skierowanych na staże absolwenckie (64%). 

3.5. Niepełnosprawni

Na koniec września 2003r. w rejestrach pozostawało 2.075 bezrobotnych niepełnosprawnych, tj. 1,7% ogółu bezrobotnych (o 306 osób więcej). 
Zarejestrowano 1.270 niepełnosprawnych, pracę podjęło 1.015,w tym 404 kobiety.

4. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia

4.1. Według wieku

Bez pracy często pozostają ludzie młodzi. W końcu września 2003r. zarejestrowanych było 33.149 bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata, tj. 27,2% ogółu. Liczebność tej populacji zmalała o
4.155 osób (o 11,1%) w porównaniu do września 2002 roku. 
Kolejna grupa to bezrobotni w wieku 25-34 lata - 34.904 osoby, udział tej populacji wyniósł 28,6%. Łącznie osoby w wieku 18 - 34 lata stanowiły 55,8% ogółu bezrobotnych.

Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku:
35-44 lata - 21,7% (26.431 osób), 45-54 lata - 19,6% (23.950 osób), 55-59 lat - 2,4% (2.994 osoby), 60-64 lata - 0,4% (446 osób), 15-17lat - 0,1%- 96 osób. 

W zależności od wieku wzrasta udział długotrwale bezrobotnych i wynosi wśród osób w wieku: 18 - 24 lata - 44%, 25-34 lata - 56,8%, 35-44 lata - 63,7%, 45-54 lata - 65,5%, 55-59 lat -
70,7%.

Kobiety przeważają w kategoriach wieku: 25-34 lata (54,2%), 35-44 lata (51,6%) i 18-24 lata (50,5%), mężczyźni 55-59 lat (72,1%), 45-54 lata (55,3%). 

4.2. Według poziomu wykształcenia

Najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe - 44.373 (36,4% ogółu) oraz gimnazjalne i poniżej - 31.967 osób, (26,2%). Łącznie te dwie grupy stanowiły -
62,6% ogółu bezrobotnych. 
Świadectwo ukończenia szkół policealnych i średnich zawodowych posiadało 29.349 osób - 24,1% ogółu zarejestrowanych, średnich ogólnokształcących - 8.782 osoby - 7,2% ogółu.
Dyplomem ukończenia studiów wyższych legitymowało się 7.507 bezrobotnych - 6,1% ogółu.

Więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące (77,7%), wyższe (66,6%), policealne i średnie zawodowe (58,3%). Mężczyźni przeważają wśród
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (59,2%), gimnazjalnym i poniżej (56,7%).

Na koniec września 2003r. wyższa niż przed rokiem była tylko populacja bezrobotnych z wykształceniem wyższym o 407 osób. Mniej bezrobotnych posiadało wykształcenie: zasadnicze
zawodowe (o 2.331), policealne i średnie zawodowe (o 1.950) oraz gimnazjalne i poniżej (o 1.544).

W zależności od poziomu wykształcenia udział długotrwale bezrobotnych wynosi wśród osób: z wyższym wykształceniem - 33,6%, policealnym i średnim zawodowym - 51,3%, średnim
ogólnokształcącym - 51,4%, zasadniczym zawodowym - 58,9%, gimnazjalnym i poniżej - 66,1%. 

5. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

5.1. Według stażu pracy

Najliczniejszą populację spośród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią osoby bez stażu pracy - 34.890 osób ( 28,6%), czyli o 1.004 osoby mniej niż na koniec września 2002r. 
Drugą grupą pod względem wielkości omawianego zjawiska są bezrobotni posiadający krótki staż pracy od 1 do 5 lat - 23.471 osób (19,3%). 
Bardzo krótko do 1 roku pracowało 15.545 osób (12,7%), od 5 do 10 lat - 16.022 osoby, tj. 13,1% ogółu bezrobotnych. 
Kolejne grupy, to bezrobotni legitymujący się długim stażem pracy :
od 10 do 20 lat - 18.995 osób (15,6%), od 20 do 30 lat - 12.014 osób (9,9%), 30 lat i więcej - 1.033 osoby ( 0,8%). 

Na koniec września 2003r. niższa niż przed rokiem była populacja bezrobotnych ze stażem pracy: do 1 roku o 2.430 osób, od 1 do 5 lat - o 1.101 od 10 do 20 lat - o 927, od 20 do 30 lat - o
204, od 5 do 10 lat - o 114, natomiast wyższa tylko ze stażem pracy 30 lat i więcej o 218 osób.

W zależności od stażu pracy udział długotrwale bezrobotnych wynosi: do 1 roku - 63,7% , od 10 do 20 lat - 61,7%, od 1 do 5 lat - 56,9%, 
od 5 do 10 lat - 56,4%, od 20 do 30 lat - 52,1%, 30 lat i więcej - 36,9%, bez stażu - 53,6%. 

5.2. Według czasu pozostawania bez pracy

Na koniec września 2003 roku przeszło połowa bezrobotnych - 56,8%, czyli 69.352 zarejestrowanych osób oczekiwało na pracę ponad rok, z tego:

• 45.762 osoby, tj. 37,5 % pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy, 
• 23.590 osób, tj. 19,3% pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy. 

Populacja długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o 348 osób, w porównaniu do 30.09.2002r. 

Najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem są osoby:

• w wieku: 55-59 lat , 45-54 lata oraz 35-44 lata , 
• z wykształceniem: gimnazjalnym i poniżej, zasadniczym zawodowym, 
• ze stażem pracy: do 1 roku, od 10 do 20 lat , od 1do 5 lat.  

Znaczący był również udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy - 16,7% (20.400 osób). Od 1 do 3 miesięcy oczekiwało na pracę 12.029 osób, tj. 9,9%, od 3 do 6
miesięcy 11.886 osób, tj. 9,8%. Najmniej osób pozostawało bez pracy do 1 miesiąca - 8.303 osoby, tj. 6,8%.

6. Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy

6.1. Oferty pracy 

W okresie 9 miesięcy 2003r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 20.933 oferty pracy, czyli o 9.564 oferty więcej, tj. o 84,1% niż przed rokiem.

W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w ciągu 9 miesięcy 2003r.:

• 15.914 ofert, tj. 76,0% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej, 
• 11.652 oferty, tj. 55,7% było z sektora prywatnego, a 44,3% z publicznego,  
• 7.125 ofert, tj. 34,0% skierowano dla absolwentów, 
• 701 ofert, tj. 3,3% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych. 

Przeszło dwukrotnie wzrosła: liczba miejsc pracy subsydiowanej, ofert pracy z sektora publicznego i dla absolwentów w odniesieniu do 9 miesięcy 2002r. 
Zmniejszyła ilość ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Najwięcej ofert pracy pracodawcy zgłosili do PUP w: Kielcach - 5.822, Ostrowcu Św. - 2.659, Starachowicach - 2.182, najmniej do PUP w: Kazimierzy Wlk. - 299 i Pińczowie - 544.

W okresie 9 miesięcy 2003 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla:

• pracowników przy pracach prostych - 6.734 oferty pracy (32,2% ogółu), w tym dla robotników: gospodarczych - 2.824 oferty, pomocniczych w górnictwie i budownictwie - 2.294,
w przemyśle - 614,  

• techników i średniego personelu - 3.355 ofert pracy (16%), w tym dla: średniego personelu biurowego - 1.930 ofert, pracowników ds. finansowych i handlowych - 397, techników -
243, pielęgniarek i położnych - 207,  

• robotników przemysłowych i rzemieślników - 3.281 ofert pracy (15,7%), dla robotników: budownictwa, robót wykończeniowych, malarzy-1.060 ofert, produkcji wyrobów
włókienniczych, odzieży - 454, przetwórstwa spożywczego - 342, kowali i ślusarzy - 325, formierzy , spawaczy - 285, 

• pracowników biurowych - 2.806 ofert pracy (13,4%), w tym dla pracowników: obsługi biurowej - 2.027 ofert, ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji - 306,
informatorów, pracowników biur podróży - 137, 

• pracowników usług osobistych i sprzedawców - 2.575 ofert pracy(12,3%), dla sprzedawców i demonstratorów - 1.580 ofert, pracowników opieki i usług osobistych - 405, usług
domowych i gastronomicznych - 403, 

• operatorów i monterów maszyn - 1.106 ofert pracy (5,3%), w tym dla: kierowców pojazdów - 384 oferty, operatorów maszyn i urządzeń - 96,  
• specjalistów z wyższym wykształceniem - 963 oferty pracy (4,6%), w tym dla specjalistów: ds. ekonomicznych i zarządzania - 292 oferty, specjalistów szkolnictwa i wychowawców

- 105, nauczycieli - 94, specjalistów nauk społecznych - 66 i administracji publicznej - 63,  
• rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 79 ofert pracy (0,4%), 
• dyrektorów, kierowników przedsiębiorstw - 34 oferty pracy (0,1%). 

Zanotowano znaczny wzrost ofert pracy dla pracowników przy pracach prostych (o 2.976) oraz w zawodach technicznych (o 2.645).
Wyższe było również zapotrzebowanie pracodawców na: robotników przemysłowych i rzemieślników (o 1.194), pracowników usług osobistych i sprzedawców (o 1.182), specjalistów (o
650), pracowników biurowych (o 471), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (o 461).
Mniej ofert skierowano tylko dla rolników, ogrodników (o 10) oraz dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw (o 5) w porównaniu do 9 miesięcy 2002r.

6.2. Podjęcia pracy

Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez bezrobotnych, tzn. pracy
subsydiowanej (prac interwencyjnych, robót publicznych, otrzymanie przez bezrobotnych pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej) oraz pracy niesubsydiowanej, w
tym sezonowej. 

W okresie 9 miesięcy 2003 roku pracę podjęło 38.588 bezrobotnych, tj. 49,4% ogółu wyłączonych (o 1.982 osoby więcej niż przed rokiem), z tego: 

• praca niesubsydiowana - 29.612 osób, tj. 76,7% ogółu podejmujących pracę ( o 2.708 osób mniej niż w okresie 9 m-cy 2002r.), w tym: praca sezonowa - 1.466 osób ( o 787 osób
mniej), 

• praca subsydiowana - 8.976 osób, tj. 23,3% ogółu podejmujących pracę ( o 4.690 osób więcej niż w okresie 9 m-cy2002r.), 
z tego: 

• prace interwencyjne - 3.945 osób, tj. 10,2% ogółu podejmujących pracę (o 1.928 osób więcej), 
• roboty publiczne - 4.099 osób, tj.10,6% - "- ( o 2.596 osób więcej),  
• udzielone pożyczki - 173 osoby, tj. 0,5% - "- ( o 64 osoby więcej), 
• inne podjęcia pracy - 759 osób, tj. 2,0% - "- ( o 102 osoby więcej). ( np. umowy absolwenckie) 

Z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych do pracy najwyższy udział stanowili bezrobotni: mężczyźni - 61%, zamieszkali na wsi - 51,4% oraz osoby młode w wieku 18-24 lata - 29,8%.
Ponadto wśród podejmujących pracę udział absolwentów wynosił - 6,3%, niepełnosprawnych - 2,6%.

6.3. Szkolenie bezrobotnych

W okresie 9 miesięcy 2003 roku - 2.131 bezrobotnych rozpoczęło szkolenie (w tym 850 kobiet, tj. 39,9%), czyli o 1.018 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002r. Szkolenia ukończyło
1.462 osoby, czyli o 612 więcej. 

6.4. Aktywizacja bezrobotnych

W ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w okresie 8 miesięcy 2003 roku zatrudniono:

• przy pracach interwencyjnych - 3.945 osób, w tym 1.751 kobiet (44,4%),  
• przy robotach publicznych - 4.099 osób, w tym 1.325 kobiet (32,3%).  

7. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy. 
Na koniec września 2003 roku w 51 zakładach pracy planowano zwolnienie 1.456 pracowników, z tego:

• 27 zakładów z sektora publicznego 547 osób, 
• 24 zakłady z sektora prywatnego 909 osób.  

Na przestrzeni 9 miesięcy 2003 roku w 77 zakładach pracy zwolniono 2.302 pracowników, z tego: 

• 38 zakładów z sektora publicznego zwolniło 809 osób, 
• 39 zakładów z sektora prywatnego zwolniło 1.493 osoby.  

W okresie 9 miesięcy br. mniej zakładów (o 9) dokonało zwolnień oraz mniej osób (o 2,6 tys.) utraciło pracę w porównaniu do 9 miesięcy 2002r. (86 zakładów zwolniło wówczas 4.898
pracowników).

8. Osoby poszukujące pracy, uprawnione do zasiłku lub świadczeń przedemerytalnych.
Na koniec września 2003 roku zarejestrowanych było:

• 2.778 poszukujących pracy - o 92 osoby mniej (o 3,2%) niż na koniec września 2002r., 
• 14.976 uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, czyli o 1.305 osób, mniej (o 8%) niż na koniec września 2002r., 
• 8.046 uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych, czyli o 2.191 osób, więcej (o 37,4%) niż na koniec września 2002r. 

Najwięcej:

• poszukujących pracy pozostaje zarejestrowanych w PUP: Kielce - 1.218 osób i Ostrowiec Św. - 258 osób, 
• uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych posiadają PUP: Starachowice - 3.292 osoby, Kielce - 3.167 i Ostrowiec Św. - 2.530,  
• uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych posiadają PUP: Kielce - 2.331 osób, Skarżysko - Kam. - 1.370 i Ostrowiec Św. - 1.312.  

Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują również osoby uprawnione do zasiłków i świadczeń przedemerytalnych. Należy podkreślić, iż zmniejsza się liczba osób pobierających
zasiłki przedemerytalne, a wzrasta ilość osób otrzymujących świadczenia przedemerytalne. Spowodowane jest to zmianą przepisów, od 2002r. ograniczono możliwość otrzymywania
świadczeń, tylko do świadczeń przedemerytalnych, których warunki nabycia określa art. 37k ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

9. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim.
• Znaczne zróżnicowanie terytorialne stopy bezrobocia (wrzesień 2003r.) 

- najniższa na południu w powiatach: buskim - 8,9%, kazimierskim - 9,7% i pińczowskim - 11,2%, najwyższa na północy: w skarżyskim - 28,3%, ostrowieckim - 25,3%, koneckim
- 24,3%, starachowickim - 22,5%.  

• Wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosi 54,3% ogółu zarejestrowanych. 
• Trudna sytuacja kobiet na rynku pracy. Pomimo, iż udział bezrobotnych kobiet jest niższy - 49,9% niż mężczyzn - kobiety mają większe trudności z ponownym zatrudnieniem.

Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet 62,8% niż mężczyzn 51,0 %. Mężczyźni częściej podejmują pracę.  
• Wysoki udział długotrwale bezrobotnych - 56,8%. Najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem są osoby w starszym wieku, o niskim poziomie wykształcenia i krótkim stażu

pracy.  
• Znaczny udział wśród bezrobotnych osób młodych w wieku 18-24 lata - 27,2%. Wyższy wskaźnik ich udziału na wsi 30% niż w mieście - 23,8%.  
• Zróżnicowanie natężenia bezrobocia według poziomu wykształcenia. Najwięcej bezrobotnych - 62,6% ogółu posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe, bądź gimnazjalne,

najmniej wyższe 6,1%.  
• Wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 28,6% ogółu. 

10. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w okresie 9 miesięcy 2003r.
• Na przestrzeni 9 miesięcy 2003r. bezrobocie spadło o 9.296 osób (w okresie 9 miesięcy 2002r. zmniejszyło się o 3.597 osób) i zanotowano:  

• wzrost bezrobocia w I kwartale br. o 4.120 osób (w I kw.2002r. wzrost o 5.605 osób);
- styczeń wzrost o 3.950 osób, (styczeń ub. r. - wzrost o 5.095 osób),
- luty wzrost o 582 osoby, (luty ub. r. - wzrost o 1.380 osób),
- marzec spadek o 412 osób, (marzec ub. r. - spadek o 870 osób). 

• spadek bezrobocia w II kwartale br. o 10.343 osoby (w II kw. 2002r. spadek o 8.946 osób);
- kwiecień spadek o 4.291 osób, (kwiecień ub. r. spadek o 2.952 osoby),
- maj spadek o 4.147 osób, (maj ub. r. spadek o 7.249 osób),
- czerwiec spadek o 1.905 osób, (czerwiec ub. r. wzrost o 1.255 osób). 

• spadek bezrobocia w III kwartale br. o 3.073 osoby (w II kw. 2002r. spadek o 256 osób);
- lipiec wzrost o 256 osób, ( lipiec ub.r. wzrost o 538 osób),
- sierpień spadek o 1.350 osób, ( sierpień ub.r. spadek o 526 osób),
- wrzesień spadek o 1.979 osób, ( wrzesień ub.r. spadek o 268 osób). 

• Od marca do czerwca bieżącego roku bezrobocie stopniowo zmniejszało się, niewielki wzrost nastąpił w lipcu, od sierpnia notuje się ponowny spadek. 
• Liczba bezrobotnych na koniec września 2003r. pozostaje:

- niższa o 9.296 osób, tj. o 7,1% do 31.12.2002r. /w kraju niższa o 4,5%/,
- niższa o 5.562 osoby, tj. o 4,4% do 30.09.2002r. /w kraju niższa o 1,3%/,
- wyższa o 37.146 osób, tj. o 43,8% do 1.01.1999r. /w kraju wyższa o 67,8%/. 

• Większy "odpływ" z bezrobocia niż "napływ" na przestrzeni 9 miesięcy br.  
• Znacznie wyższa podaż miejsc pracy - o 9,6 tys. ofert więcej, czyli o 84,1% w porównaniu do 9 miesięcy 2002 roku. 
• Wysoki udział ofert pracy przeznaczonych dla pracowników: do prac prostych (32,2%), techników (16%), robotników przemysłowych i rzemieślników (15,7%), pracowników

biurowych (13,4%), tj. 77,3% ogółu.  
• Zwiększenie liczby bezrobotnych objętych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem 17,7 tys. osób, czyli o 8,9 tys. bezrobotnych więcej (o 102%)

niż w okresie 9 miesięcy 2002r. 
Na staże skierowano 6,6 tys. absolwentów, tj. o 3,2 tys. osób więcej. 

• Wzrost liczby osób podejmujących pracę subsydiowaną ( o 4,7 tys. osób). 
• Napływ na rynek pracy absolwentów - zarejestrowano o 1.479 osób więcej niż w okresie 9 miesięcy 2002r. Największy wzrost dotyczył rejestracji absolwentów szkół wyższych

oraz liceów ogólnokształcących. 
• Spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku o 1,9 punktu procentowego w porównaniu do września 2002r. (16,4%). 
• Zmniejszenie liczby bezrobotnych wyrejestrowanych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy w porównaniu do 9 miesięcy 2002r. 
• Zmniejszenie ilości pracowników zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładów (o 2,6 tys. osób) w porównaniu do 9 miesięcy 2002 roku. 
• Spadek liczby osób uprawnionych do zasiłków przedemerytalnych, a wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych w odniesieniu do września 2002r.  
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Lp. Wyszcze-gólnienie

WOJEWÓDZTWO RAZEM POWIATOWE URZĘDY PRACY

IX 2003 VIII 2003 wzrost/
spadek  

Kielce

Powiat
grodzki

Powiat
ziemski Razem

Busko
Zdrój Jędrzejów Kazimierza

Wielka Końskie Opatów Ostrowiec
Świętokrz. Pińczów Sando-mierz Skarżysko

Kam. Staracho-wice Staszów Włoszczo-wa

I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia

1
Liczba
bezrobotnych - stan
na koniec miesiąca

121 970 123 949 -1 979 16 455 20 971 37 426 4 234 6 828 2 286 11 998 5 205 13 123 2 962 6 381 10 293 10 052 5 846 5 336 

2
Liczba
bezrobotnych - stan
na koniec miesiąca
poprzedniego

X 123 949 X 16 586 21 224 37 810 4 207 7 016 2 322 12 066 5 382 13 357 3 062 6 612 10 568 10 154 5 934 5 462 

3
Wzrost/spadek:
w liczbach X X -1 979 -131 -253 -384 30 -188 -36 -68 -177 -234 -100 -231 -275 -102 -88 -126 

w procentach X X -1,6 -0,8 -1,2 -1,0 0,7 -2,7 -1,6 -0,6 -3,3 -1,8 -3,3 -3,5 -2,6 -1,0 -1,5 -2,3 

4

Wzrost/spadek w
porównaniu do
30.09.2002: 
w liczbach

X X -5 562 -1 075 -575 -1 650 -144 -367 103 -408 -53 -647 -5 -389 344 -1 200 -952 -194 

w procentach X X -4,4 -6,1 -2,7 -4,2 -3,3 -5,1 4,7 -3,4 -1,0 -4,7 -0,2 -5,7 3,5 -10,7 -14,0 -3,5 

5
Stopa bezrobocia
wg stanu na 30
września 2003r

17,5 17,7 X 15,4 20,6 X 8,9 13,3 9,7 24,3 14,0 25,3 11,2 13,1 28,3 22,5 13,2 18,3 

II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca)

1

Bezrobotni z
prawem do zasiłku 17 698 17 937 -239 3 077 3 742 6 819 304 468 147 1 994 357 2 079 179 316 1 653 2 239 444 699 

Udział [%] w
ogólnej liczbie
bezrobotnych

14,5 14,5 X 18,7 17,8 18,2 7,2 6,9 6,4 16,6 6,9 15,8 6,0 5,0 16,1 22,3 7,6 13,1 

2 Bezrobotni bez
prawa do zasiłku 104 272 106 012 -1 740 13 378 17 229 30 607 3 930 6 360 2 139 10 004 4 848 11 044 2 783 6 065 8 640 7 813 5 402 4 637 

3 Bezrobotne kobiety 60 896 61 746 -850 8 323 10 186 18 509 2 043 3 737 1 073 6 008 2 326 6 679 1 441 3 175 5 135 5 017 3 069 2 684 

4 Bezrobotni
niepełnosprawni 2 075 2 017 58 521 219 740 53 52 14 81 52 544 10 39 126 230 74 60 

5

Bezrobotni
zamieszkali na wsi 66 271 67 076 -805 0 19 587 19 587 3 075 4 259 1 651 8 503 3 989 3 668 1 838 4 239 3 176 4 304 3 846 4 136 

w tym: posiadający
gospodarstwo rolne 6 526 6 555 -29 0 2 063 2 063 300 490 48 871 156 107 143 672 177 439 864 196 

6
Zwolnieni z
przyczyn dot.
zakładu pracy

4 640 4 747 -107 530 646 1 176 33 612 59 177 110 975 352 220 528 427 205 83 

7 Bezrobotni w
wieku 18-24 lata 33 149 33 694 -545 4 144 6 030 10 174 1 572 2261 901 2 768 1 668 2 979 915 1 962 2 371 2 234 1 786 1 558 

8 Bezrobotni:

 poprzednio
pracujący 87 080 88 654 -1 574 12 010 14 370 26 380 2 776 4 587 1 254 9 022 3 370 10 128 1 859 3 784 7 659 8 290 4 172 3 799 

 dotychczas nie
pracujący 34 890 35 295 -405 4 445 6 601 11 046 1 458 2 241 1 032 2 976 1 835 2995 1 103 2 597 2 634 1 762 1 674 1 537 

 w tym: bezrobotni
absolwenci 5 566 5 374 192 1 305 837 2 142 1997 339 79 357 180 414 127 286 419 524 348 154 

 z tego: 
szkół wyższych 1 797 1 973 -176 597 225 822 53 112 19 79 33 130 40 99 120 140 124 26 

 szkół polic.
i śr.zawodow. 1 840 1 732 108 356 308 664 77 111 31 97 68 133 59 125 161 157 103 54 

 liceów ogólnokszt. 873 792 81 165 89 254 21 58 10 84 35 86 8 35 77 114 64 27 

 zasadniczych szkół
zawodowych 936 777 159 154 202 356 46 35 17 90 44 58 15 27 53 103 51 41 

 pozostałych (np.
specjalne) 120 100 20 33 13 46 0 23 2 7 0 7 5 0 8 10 6 6 

III. Zgłoszenia zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy (stan na koniec miesiąca)

1

Liczba zakładów -
sektor publiczny 27 25 2 7 1 8 1 0 0 0 0 5 0 0 8 2 3 0 

liczba osób do
zwolnienia 547 495 52 190 11 201 66 0 0 0 0 49 0 0 196 26 9 0 

2

Liczba zakładów -
sektor prywatny 24 21 3 11 1 12 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 4 1 

liczba osób do
zwolnienia 909 659 250 457 4 461 0 0 0 90 83 0 2 0 43 9 145 76 

IV. Oferty pracy i aktywizacja zawodowa bezrobotnych (stan na koniec miesiąca)

1

Oferty pracy
ogółem 421 576 -155 46 15 61 23 21 9 35 7 12 4 11 12 115 82 29 

w tym: 
z sektora

publicznego
169 243 -74 9 4 13 9 10 0 25 5 0 4 2 5 45 41 10 

do pracy
subsydiowanej 366 441 -75 46 15 61 19 20 5 35 6 12 0 11 11 82 76 28 

dla absolwentów 179 184 -5 41 8 49 16 6 1 1 3 2 0 1 0 49 42 9 
dla niepełno-

sprawnych 17 17 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 5 1 4 0 0 

2 Osoby odbywające
szkolenie 374 244 130 168 49 217 2 2 4 1 3 38 19 1 4 44 17 22 

3
Zatrudnieni przy
pracach
interwencyjnych

1 682 1 623 59 110 140 250 53 35 20 288 136 293 121 113 89 79 169 36 

4
Zatrudnieni przy
robotach
publicznych

1 778 1 431 347 14 223 237 14 251 8 140 118 340 41 163 188 101 126 51 

V. Osoby poszukujące pracy oraz uprawnione do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych (stan na koniec miesiąca)4 

1

Osoby poszukujące
pracy 2 778 2 739 39 701 517 1 218 107 151 53 86 144 258 29 202 94 167 165 104 

w tym:
niepełnosprawni
nie pozostający w
zatrudnieniu

1 292 2 255 37 467 121 588 35 70 16 52 43 173 8 74 55 76 56 43 

2
Uprawnieni do
zasiłku
przedemerytal-
nego

14 976 15 119 -143 1 712 1 455 3 167 192 751 45 1 883 145 2 530 250 306 1 560 3 292 511 344 

3
Uprawnieni do
świadczenia
przedemerytal-
nego

8 046 7 788 258 1 550 781 2 31 220 444 48 510 198 1 312 170 217 1 370 472 452 302 
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