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 INFORMACJA O POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA 
W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

na koniec marca 2004 roku i w okresie 3 miesięcy br.

1.  Poziom i stopa bezrobocia
Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.03.2004r.

wyniosła 131.996 osób, w tym:
•   63.151 bezrobotnych kobiet (47,8% ogółu),
•   72.033 bezrobotnych zamieszkałych na wsi (54,6%),
•   35.206 bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata (26,7%),
• 112.241 bezrobotnych bez prawa do zasiłku (85,0%),
•   19.755 bezrobotnych z prawem do zasiłku (15,0%),
•     7.528 bezrobotnych absolwentów   (5,7%),
•     2.487 bezrobotnych niepełnosprawnych   (1,9%).

W  marcu 2004 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych
urzędach pracy była niższa o 196 osób (o 0,1%) w porównaniu do lutego br. 

We  wszystkich  miesiącach  I  kwartału  2004r.  poziom bezrobocia  był
niższy  (średnio  o  3,5  tys.)  w porównaniu  do  analogicznych  miesięcy  2003
roku.

Liczba bezrobotnych na koniec marca 2004r. pozostaje:
- wyższa   o    5.458 osób, tj.  o  4,3%  do 31.12.2003r. -  w kraju wyższa o

2,8%,
- niższa     o    3.390 osób, tj.  o  2,5% do  31.03.2003r. -  w kraju  niższa o

1,7%,
- wyższa   o  47.172 osoby,  tj.  o  55,6%  do  1.01.1999r.  -  w kraju wyższa  o

78,3%.

Bezrobocie  w  marcu  2004  roku było  niższe  w  11  powiatach
w porównaniu  do  marca  2003r.  Najwyższy  spadek notowano  w powiatach:
starachowickim  o  792  osoby,  ostrowieckim  o  727,  staszowskim  o  635,
kieleckim  o  481,  jędrzejowskim  o 398.  Wzrost wystąpił  w  3  powiatach:
skarżyskim o 293 osoby, opatowskim o 103, kazimierskim o 102.

Stopa  bezrobocia  na  koniec  marca  2004  roku wyniosła  22,8%
(podobnie jak  w lutym br.),  natomiast  w kraju  20,5%   i  była  niższa  o 0,4
punktu procentowego, w kraju o 0,1 punktu w porównaniu do marca 2003r. 



W poszczególnych powiatach województwa nadal utrzymuje się znaczne
zróżnicowanie  wysokości  stopy  bezrobocia.  Najwyższa  stopa  bezrobocia
w powiecie skarżyskim - 33,4% stanowiła 2,5-krotność najniższej wartości tego
wskaźnika w powiecie  buskim - 13,1%.

      Liczba bezrobotnych w okresie od stycznia 2003r. do marca 2004r.
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2.  Zmiany  w  poziomie  bezrobocia  w I kwartale 2004 roku:
-   zarejestrowano  25.656  bezrobotnych  (napływ),  o 2.923  osoby więcej

 (o 12,9%) niż w okresie I kwartału 2003r. 
-   wyrejestrowano  20.198  bezrobotnych  (odpływ),  o 1.585  osób  więcej

 (o 8,5%) niż w okresie I kwartału 2003r.
Wśród  nowo  zarejestrowanych  25.656  bezrobotnych:
- 13.302  zamieszkiwało  w  mieście  (51,8%  napływu),  czyli  o  1.752  osoby

więcej niż przed rokiem, 
- 12.354  zamieszkiwało na wsi (48,2%), tj.  o 1.171 osób więcej,
- 10.370  to kobiety (40,4%), o 1.914 więcej, a 15.286 to mężczyźni (59,6%),
-   9.475  to osoby młode w wieku 18-24 lat (36,9%), tj. o 1.090 osób więcej,
-   7.429  posiadało prawo do zasiłku (29%), tj. o 294 osoby mniej,
-   4.836  posiadało status absolwenta (18,8%), tj. o 1.562 osoby więcej,
-   1.508  osób powróciło po zakończeniu aktywizacji zawodowej (5,9%). 

Większość tej populacji (52,3%) stanowili bezrobotni zamieszkali na wsi.

Jednocześnie z ogółu nowo zarejestrowanych  bezrobotnych:

-   5.630 osób rejestrowało się po raz pierwszy,          tj. 21,9% napływu,
- 20.026 osób rejestrowało się po raz drugi i kolejny, tj. 78,1%.
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Wśród nowo zarejestrowanych bezrobotnych osoby poprzednio pracujące
stanowiły 67,5%.  Większość rejestrujących się bezrobotnych to mężczyźni -
61,6%, a wśród dotychczas nie pracujących - absolwenci szkół -  58,1%. 

Przyczynami wyłączenia 20.198 bezrobotnych  było: 

• podjęcie  pracy  przez   10.362  osoby,  co  stanowiło  51,3% wyłączonych
(tj. o 1.806 osób więcej niż w I kwartale 2003r.),

• rozpoczęcie szkolenia lub stażu -1.719 osób, tj. 8,5% (o 229 osób mniej niż
w I kw. 2003r.),

• niepotwierdzenie gotowości do pracy - 5.136 osób, tj. 25,4% wyłączonych
(o 336 osób mniej  niż w I kw. 2003 r.),

• dobrowolna  rezygnacja  ze  statusu  bezrobotnego  -  821  osób,  tj.  4,1%
wyłączonych (o 61 osób mniej niż  w I kw. 2003 r.),

• nabycie  praw  emerytalnych  lub  rentowych  -  233  osoby,  tj.1,2%  (o  3
osoby więcej),

• pozostałe  przyczyny  (inne,  podjęcie  nauki, ukończenie  60/65 lat, nabycie
uprawnień  do  zasiłku  lub  świadczenia  przedemerytalnego) -  1.927  osób,
tj. 9,5% ogółu wyłączonych (o 402 osoby więcej niż w I kw. 2003 r.).

Do najważniejszych przyczyn wyłączenia z rejestrów należały: podjęcie
pracy (51,3%) i niepotwierdzenie gotowości do pracy ( 25,4%).

3. Podstawowe kategorie bezrobotnych

3.1. Bezrobocie młodzieży

Na koniec marca 2004r.  zarejestrowanych  było  35.206  bezrobotnych
w wieku  18-24  lata,  tj.  o  2.351  osób  mniej  niż na koniec  marca  2003r.
Bezrobotna młodzież stanowiła 26,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.

W I kwartale 2003 roku napływ bezrobotnej młodzieży wyniósł 9.475,
z tego po raz pierwszy zarejestrowało się 2.551 osób. Wśród rejestrujących się
po  raz  pierwszy  młodzi  stanowili  45,3%,  oznacza  to,  że  co  druga  osoba
rejestrująca się po raz pierwszy była w wieku 18-24 lata. 

Z  ewidencji  bezrobotnych  wyłączono  8.074  osoby:  2.914  podjęło
pracę  (36,1% odpływu  młodzieży),  1.219  rozpoczęło  szkolenie  lub  staż
(15,1%), a 2.034 nie potwierdziło gotowości do pracy (25,2%).

Młodzież  podejmuje  głównie  prace  niesubsydiowane  -  2.359  osób
(tj. 81%  ogółu  podejmujących  pracę  w  wieku  18-24  lata).  W  ramach
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subsydiowanych miejsc  pracy zatrudniono  555 osób (19%).  Młodzi  stanowią
znaczny udział wśród aktywizowanych w ramach szkoleń lub staży  - 70,9%. 

3.2.  Bezrobocie absolwentów

W marcu 2004r.  -  7.528 bezrobotnych  posiadało status absolwenta,
tj. 5,7% ogółu (o 486 osób mniej niż w  marcu 2003r.).

Na przestrzeni I kwartału 2004r. zarejestrowano 4.836 absolwentów
(o 1.562  osoby  więcej  niż  w I  kwartale  2003r.),  z  tego  ze  szkół:  wyższych
1.866 osób, policealnych  i  średnich  zawodowych  1.446  osób,  liceów
ogólnokształcących 658 osób, zasadniczych zawodowych 790, pozostałych 76. 
W  porównaniu  do  I  kwartału  2003r.  zarejestrowano  znacznie  więcej
absolwentów szkół wyższych (o 753) oraz liceów ogólnokształcących (o 292).

Rejestrujący  się  absolwenci  posiadają  najczęściej  wykształcenie
wyższe  (38,6%)  lub  policealne  i  średnie  zawodowe  (29,9%),  co  stanowi
68,5% tej populacji.

Struktura wykształcenia bezrobotnych absolwentów 
zarejestrowanych w okresie 3 miesięcy 2004 roku
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Po raz pierwszy zarejestrowano 1.562 absolwentów (tj. 32,3% napływu).

Z ewidencji wyłączono 3.482 absolwentów  (tj. o 423 osoby więcej niż
rok wcześniej),  w  tym z powodu:

- podjęcia pracy   1.095 osób, tj.  31,5%,   (25,4% - 2003r.)
- szkolenia 22 osoby,  tj.   0,6%,   (  1,2% )
- stażu   1.389 osób, tj.  39,9%,   (41,6% )
- utraty statusu i innych przyczyn     976 osób,  tj.  28,0%,   (31,8% ).
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Absolwenci najczęściej odbywają staże (39,9% odpływu) oraz podejmują pracę,
w tym w ramach umów absolwenckich, tj. form subsydiowanych ze środków
Funduszu Pracy. 

Największy udział wśród podejmujących staże u pracodawcy lub pracę
posiadają absolwenci  szkół wyższych (odpowiednio: 50,6% i 50%) oraz szkół
policealnych i średnich zawodowych (24,6% i 26,8%).

3.3. Bezrobocie wśród mieszkańców  wsi

W  końcu  marca  2003r.  zarejestrowanych  było  72.033  bezrobotnych
zamieszkałych na wsi, tj. 54,6%  ogółu. Populacja ta była niższa o 1.710 osób
w porównaniu do marca 2003r. 

Gospodarstwa rolne posiadało 7.684 bezrobotnych zamieszkałych na wsi.
W I kwartale 2004r. zarejestrowano 12.354 bezrobotnych zamieszkałych na
wsi, tj. o 1.171 osób więcej  niż w I kwartale 2003r.

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 9.407 osób zamieszkałych na wsi,
w tym z powodu podjęcia pracy wyłączono 4.907osób (52,2% odpływu). Prace
niesubsydiowane podjęło 3.935 osób, a w ramach subsydiowanych miejsc pracy
zatrudniono  972  osoby.  Udział  bezrobotnych  podejmujących  pracę
zamieszkałych na wsi był niższy (47,4%) niż w mieście (52,6%).

Najwyższy  udział  bezrobotnych  zamieszkałych  na  wsi  występuje
w powiecie kieleckim (93,3%), natomiast najniższy w ostrowieckim (28,7%). 

3.4.  Bezrobotne kobiety i mężczyźni

Na  koniec  marca  2004  roku  zarejestrowanych  było:  63.151  kobiet
i 68.845  mężczyzn,  udział  ich  wynosił  odpowiednio:  47,8%  i  52,2%  ogółu
bezrobotnych.  Od grudnia  2002r.  udział  bezrobotnych  kobiet  jest  niższy niż
mężczyzn.  

Większość bezrobotnych kobiet (69,7%) i mężczyzn (74,4%) pracowała
przed  nabyciem  statusu  bezrobotnego.  Prawo  do  zasiłku  posiadało  12,5%
ogółu bezrobotnych kobiet i 17,2% mężczyzn. 

W  I  kwartale  2003r.  zarejestrowano  mniej  bezrobotnych  kobiet
(10.370, tj. 40,4% napływu) niż mężczyzn (15.286, tj. 59,6%).

Wyłączono  z  ewidencji  bezrobotnych mniej kobiet  (8.918) niż
mężczyzn (11.280), odpowiednio: 44,2% i 55,8% ogółu wyłączonych.

Najważniejszą  przyczynę wyłączenia  z  ewidencji  bezrobocia  stanowiło
podjęcie  pracy  przez 4.465  kobiet  (43,1%)  i 5.897  mężczyzn  (56,9%)
oraz niepotwierdzenie  gotowości  do  pracy  przez  1.954  kobiety  (38%)
i 3.182 mężczyzn (62%). 

Długotrwałe  bezrobocie  w  większym  stopniu  dotyczy  kobiet.  Ponad
połowa z nich - 60,8% pozostaje bez pracy powyżej 12 miesięcy. Analogiczny
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odsetek dla mężczyzn wynosi 48,5%. Pomimo, iż mężczyźni przeważają wśród
rejestrujących się bezrobotnych, to jednak częściej niż kobiety podejmują pracę.

Spośród osób aktywizowanych w ramach różnych programów - kobiety
przeważają wśród podejmujących staże absolwenckie (63%) i roboty publiczne
(56,7%). Zaledwie 19% ogółu rozpoczynających szkolenia stanowią kobiety. 

W  marcu  największy  udział  bezrobotnych  kobiet  notowany  był
w powiecie jędrzejowskim (52,9%), natomiast najniższy w opatowskim (41,8%).

3.5.  Niepełnosprawni
Na koniec marca 2004 roku w rejestrach pozostawało 2.487 bezrobotnych

niepełnosprawnych,  tj.  1,9%  ogółu  bezrobotnych  (o 477 osób więcej  niż  rok
wcześniej). W I kwartale 2004r. zarejestrowano 551 niepełnosprawnych, w tym
195 kobiet, a pracę podjęło 359 osób, w tym 144 kobiety.

4. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia

4.1. Według wieku

Bezrobocie dotyczy przede wszystkim ludzi młodzi. W końcu I kwartału
br. zarejestrowanych było 35.206 osób w wieku 18 - 24 lata, tj. 26,7% ogółu.
Populacja ta zmniejszyła się o 2.351 osób w odniesieniu do I kwartału 2003r. 

Najliczniejszą  grupę  stanowią  bezrobotni  w  wieku  25-34  lata  
- 38.151 osób, udział tej populacji wyniósł 28,9%. 

Łącznie osoby w wieku 18-34 lata stanowiły 55,6% ogółu bezrobotnych.
Na koniec  marca,  w latach  1999-2004,  nastąpiło  znaczne zmniejszenie

udziału  bezrobotnych w wieku:  18-24 lata  (z 31,6% do 26,7%) i  35-44 lata
(z 24,5% do 21,3%), natomiast  udział osób w wieku 25-34 lata pozostaje na
poziomie od 29% do 28,9%. 

Udział bezrobotnych w pozostałych grupach wieku:
35-44  lata  -  21,3% (28.123  osoby),  45-54  lata  -  20,1% (26.555  osób),  
55-59 lat - 2,6% (3.437 osób), 60-64 lata - 0,4% (522 ), 15-17 lat  - 2 osoby. 
Kobiety przeważają  w  grupie  wiekowej  25-34  lata  (51,9%),  a  mężczyźni 
55-59 lat (73,4%), 45-54 lata (56,5%) i 18-24 lata (52,2%). W grupie 35-44 lata
występuje równowaga płci.

4.2. Według poziomu wykształcenia

Najwięcej  osób  bezrobotnych  posiadało   wykształcenie  zasadnicze
zawodowe - 48.425 (36,7% ogółu) oraz gimnazjalne i poniżej - 34.545 osób,
(26,2%). Łącznie te dwie grupy stanowiły - 62,9% ogółu bezrobotnych. 

Świadectwo  ukończenia  szkół  policealnych  i  średnich  zawodowych
posiadało  31.409  osób -  23,8% ogółu  zarejestrowanych,  średnich
ogólnokształcących  -  9.259  osób -  7,0%.  Najmniej  bezrobotnych
legitymowało się dyplomami wyższych uczelni - 8.358 osób - 6,3%.

Więcej bezrobotnych kobiet niż mężczyzn posiada wykształcenie średnie
ogólnokształcące  (76,3%),  wyższe  (66,6%),  policealne  i  średnie  zawodowe
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(56%).  Mężczyźni  przeważają  wśród  bezrobotnych  z  wykształceniem
zasadniczym zawodowym (61,3%), gimnazjalnym i poniżej (58,9%).

Na  koniec  marca  2004r.  zmniejszyła  się  populacja  bezrobotnych
z wykształceniem  zasadniczym  zawodowym (o  2.147),  gimnazjalnym  i
poniżej  (o 1.268),  policealnym i  średnim zawodowym  (o 1.146),  natomiast
więcej  bezrobotnych  posiadało  wykształcenie  wyższe  (o 982)  i  średnie
ogólnokształcące (o 189) w porównaniu do marca 2003r.

5. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy

5.1. Według stażu pracy

W  końcu  I  kwartału  2004r.  spośród  zarejestrowanych  bezrobotnych
najliczniejszą  populację  stanowiły  osoby  bez  stażu  pracy - 36.758  osób
(tj. 27,8%), czyli o 811 osób mniej niż na koniec marca 2003r. 

Wśród bezrobotnych posiadających staż pracy najwięcej osób pracowało
poprzednio  od 1  do 5  lat  -  25.969  osób (19,7% ogółu  bezrobotnych),
od 10 do 20  lat  -  20.461  (15,5%), od 5  do 10  lat -  17.732  osoby  (13,4%)
do 1 roku - 16.571 osób (12,6%). 

Kolejne grupy, to  bezrobotni legitymujący się  dłuższym stażem pracy:
od  20 do 30 lat - 13.200 osób (10%),  30 lat  i więcej - 1.305 osób ( 1%). 
W końcu marca 2004r. niższa niż przed rokiem była populacja bezrobotnych ze
stażem pracy: do 1 roku o 1.405 osób, od 1 do 5 lat - o 725, od 10 do 20 lat o
657, natomiast wyższa ze stażem pracy 30 lat  i więcej o 313.

5.2. Według czasu pozostawania bez pracy

Na koniec marca 2004r.  przeszło połowa bezrobotnych - 54,4%, czyli
71.751 zarejestrowanych osób poszukiwało pracy ponad rok, z tego:

- 48.062 osoby, tj. 36,4 % pozostawało bez pracy powyżej 24 miesięcy,
- 23.689 osób, tj. 18,0%  pozostawało bez pracy od 12 do 24 miesięcy.

Zmniejszyła  się  liczba  długotrwale  bezrobotnych  (o  1.428)
w porównaniu do marca 2003r. 

Ponadto udział bezrobotnych pozostających bez pracy od 6 do 12 miesięcy
wynosił 15,3%  (20.233  osoby). Od  3  do 6  miesięcy  oczekiwało  na  pracę
18.241 osób, tj. 13,8%, od 1 do 3 miesięcy 15.430 osób, tj. 11,7%,.  Najmniej
osób pozostawało bez  pracy do 1 miesiąca  - 6.341 osób, tj. 4,8%.

Największy udział wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby:

• w wieku: 25-34 lata (28,9%) oraz 35-44 lata (23,8%),

• z wykształceniem: zasadniczym zawodowym (37,8%) oraz gimnazjalnym
i poniżej (30,6%), 
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• bez stażu pracy (27,3%) oraz ze stażem pracy od 1do 5 lat (19,2%).

Najwyższy udział  bezrobotnych  pozostających  bez  pracy  ponad  rok
zanotowano  w  PUP:  Kazimierza  Wielka  (61,8%)   i  Włoszczowa  (61,1%),
a najniższy w  PUP:  Starachowice  (47,7%)  i  Staszów  (47,8%),  tj.  znacznie
poniżej średniej wojewódzkiej (54,4%).

6.  Przeciwdziałanie skutkom bezrobocia podejmowane przez urzędy pracy

6.1. Oferty pracy 

W I kwartale 2004r. pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy
5.365 ofert pracy, o 1.142 oferty więcej, tj.  o 27% niż w I kwartale 2003r.

W ogólnej liczbie zgłoszonych ofert pracy w I kwartale 2004r.:
-   4.111  ofert,  tj. 76,6% stanowiły miejsca pracy subsydiowanej,
-   3.035  ofert,  tj. 56,6% było z sektora prywatnego, a 43,4% z publicznego, 
-   1.606  ofert,  tj. 29,9% skierowano dla absolwentów, większość tych ofert

(99,1%) to miejsca pracy subsydiowanej,
-      305  ofert,  tj.   5,7%   przeznaczono dla osób niepełnosprawnych.

Najwięcej  ofert  pracy  zgłoszono  do  PUP w:  Kielcach  -  1.309  ofert,
Ostrowcu Św. - 987 ofert  i  Starachowicach - 556 ofert. 

Najmniej  ofert  pracy  pracodawcy zgłosili  do  PUP w: Kazimierzy
Wielkiej - 143 oferty i Pińczowie - 151 ofert.

W  poszczególnych  miesiącach  I  kwartału  2004r.  liczba  zgłoszonych
ofert pracy była wyższa niż w analogicznych miesiącach I kwartału 2003 roku.
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Oferty pracy w 2003 roku i w okresie 3 miesięcy 2004 roku
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W okresie I kwartału 2004 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla:

• techników i średniego personelu - 1.223 oferty pracy (22,8%), w tym dla:
średniego personelu biurowego - 778 ofert, pracowników pomocy społecznej
i pracy socjalnej - 107, pracowników ds. finansowych i handlowych - 70,
techników - 70, technicznego personelu obsługi komputerów - 41, średniego
personelu ochrony zdrowia ( z wyjątkiem pielęgniarek i położnych ) - 41, 

• pracowników przy pracach prostych - 1.122 oferty pracy (20,9% ogółu)
w tym dla  gospodarzy  budynków  -  405  ofert,  robotników  pomocniczych
w górnictwie i budownictwie - 358, pomocy domowych, sprzątaczek - 169, 

• robotników przemysłowych i rzemieślników - 841 ofert pracy  (15,7%),
dla robotników budownictwa,  robót  wykończeniowych,  malarzy  -  243
oferty,  kowali  i  ślusarzy  -  139,  robotników  produkcji  wyrobów
włókienniczych,  odzieży  -  103,  mechaników  maszyn  i  urządzeń  -  87,
formierzy  odlewniczych,  spawaczy,  blacharzy,  monterów  konstrukcji
metalowych - 79, 

• pracowników  biurowych -  828  oferty  pracy  (15,4%),  w  tym  dla
pracowników:  obsługi  biurowej  -  648  ofert,  ds.  ewidencji  materiałowej,
transportu i produkcji - 77, 

• pracowników usług osobistych i sprzedawców - 701 ofert pracy (13,1%),
dla  sprzedawców  i  demonstratorów  -  415  ofert,  pracowników  usług
domowych i gastronomicznych - 100, usług ochrony - 72, 
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• specjalistów  z  wyższym  wykształceniem  - 332  oferty  pracy  (6,2%),
w tym dla  specjalistów:  ds.  ekonomicznych  i  zarządzania  -  94  oferty,
architektów i inżynierów - 61, specjalistów szkolnictwa i wychowawców  
- 46 ofert, nauczycieli - 38,

• operatorów i  monterów maszyn  i  urządzeń  -  276  ofert  pracy  (5,1%),
w tym  dla:  kierowców  pojazdów  -  109  ofert,  operatorów  pojazdów
wolnobieżnych - 30,

• dyrektorów, kierowników przedsiębiorstw - 21 ofert pracy (0,4%),

• rolników, ogrodników, leśników, rybaków - 21 ofert pracy (0,4%).

Największy wzrost ofert pracy zanotowano w zawodach technicznych
(o 624),  dla  robotników przemysłowych  i rzemieślników  (o 213) oraz  dla
pracowników usług osobistych (o 177).

Wyższe  było zapotrzebowanie  pracodawców  na:  pracowników  przy
pracach prostych (o 70), specjalistów (o 53), rolników, ogrodników , leśników,
rybaków  (o 16),  dyrektorów,  kierowników  wewnętrznych  jednostek
organizacyjnych i przedsiębiorstw (o 13).  Mniej ofert przeznaczono tylko dla
pracowników biurowych (o 30) w porównaniu do I kwartału 2003 roku. 

Oferty pracy według grup zawodów
 w okresie 3 miesięcy 2004 roku

Technicy i średni 
personel
22,8%

Pracownicy biurowi
15,4%

Specjaliści
6,2%

Dyrektorzy, 
kierownicy 

wewnętrznych 
jednostek 

organizacyjnych
 i przedsiębiorstw

0,4%

Pracownicy przy 
pracach prostych

20,9%

Operatorzy 
i monterzy
 maszyn 

i urządzeń
5,1%

Pracownicy usług 
osobistych

 i sprzedawcy
13,1%

Rolnicy, 
ogrodnicy, 

leśnicy, 
rybacy
0,4%

Robotnicy 
przemysłowi

 i rzemieślnicy
15,7%

6.2. Podjęcia pracy

Podjęcia pracy stanowią podstawową przyczynę wyłączeń bezrobotnych
z ewidencji. Kategoria ta obejmuje wszystkie formy podejmowania pracy przez
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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  I  kwartału  2004r.  pracę  podjęło  10.362  bezrobotnych,
tj. 51,3% ogółu wyłączonych ( o 1.806 osób więcej niż przed rokiem), z tego:
o praca niesubsydiowana - 8.196 osób, tj. 79,1% ogółu podejmujących pracę

(o 1.032 osoby więcej niż w I kw. 2003r.), 
w tym: praca sezonowa     -157  osób ( o 40  osób mniej),

o praca subsydiowana   - 2.166 osób, tj. 20,9%  ogółu podejmujących pracę  (o
774 osoby więcej niż w I kw.2003r.), 
z tego:

- prace interwencyjne   -   1.134 osoby, tj. 11,0%  ogółu podejmujących pracę
(o 424 osoby więcej niż w I kw. 2003r.),

- roboty publiczne -      688 osób,  tj.   6,6%    - „-   ( o 203 osoby więcej),
- udzielone pożyczki -      125 osób, tj.   1,2%    - „-   ( o   95  osób więcej),
- inne podjęcia pracy -     219 osób,  tj.  2,1%    - „-    ( o   52  osoby

więcej).
(np. umowy absolwenckie)

Z ogółu bezrobotnych wyłączonych z powodu podjęcia pracy najwyższy
udział  stanowili  bezrobotni:  mężczyźni  -  56,9%,  zamieszkali  w  mieście  
- 52,6% oraz osoby młode w wieku 18-24 lata - 28,1%. Wśród podejmujących
pracę udział absolwentów wynosił  - 10,6%, niepełnosprawnych - 3,5%.

6.3. Aktywizacja bezrobotnych

Programami  aktywnymi  rynku  pracy  objęto  3.885  bezrobotnych,
tj. o 545 osób więcej (o 16,3%) niż w okresie 3 miesięcy 2003 roku. 

Przy  pracach  interwencyjnych  zatrudniono  1.134  osoby  (29,2%  ogółu
aktywizowanych), przy robotach publicznych 688 osób (17,7%). 

Na  staże  skierowano  1.389  absolwentów,  a  w  ramach  umów
absolwenckich zatrudniono 126 absolwentów, tj. 39% ogółu aktywizowanych. 

Zwiększyła się liczba osób podejmujących prace interwencyjne (o 424),
roboty publiczne (o 203 osoby) oraz osób zatrudnionych w ramach  udzielonych
pożyczek  (o  95).  Na  staże  absolwenckie  skierowano  więcej  osób  (o  117)
w porównaniu do 3 miesięcy 2003r.  
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Realizacja aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu                    
w okresie 3 miesięcy 2003 i 2004 roku
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Szkolenie  rozpoczęło  330  bezrobotnych.  Ilość  osób  uczestniczących
w szkoleniach była niższa o 346 osób w porównaniu do I kwartału 2003r.

7.  Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładów pracy 

Na  koniec  marca  2004  roku  w  8  zakładach  pracy  planowano
zwolnienie 151 pracowników, z tego:
- 2  zakłady    z sektora publicznego - 60 osób,
- 6  zakładów z sektora prywatnego - 91 osób. 

Na przestrzeni I kwartału 2004 roku w 23 zakładach pracy zwolniono
354 pracowników, z tego:
-   9   zakładów  z  sektora publicznego zwolniło   98 osób,
- 14   zakładów  z  sektora prywatnego  zwolniło  256 osób. 

W  I kwartale  2004r. mniej zakładów (o 8) dokonało zwolnień i mniej
osób  (o  570)  utraciło  pracę  w  porównaniu  do  I  kw.  2003r.  (31  zakładów
zwolniło  wówczas  924  pracowników).  Mniej  osób  zwolniono:  z  sektora
publicznego (o 50) i z sektora prywatnego (o 520). 

8.  Osoby  poszukujące  pracy,  uprawnione  do  zasiłku  lub  świadczeń
 przedemerytalnych

Na  koniec  marca  2004 roku  zarejestrowanych  było:
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•   2.676   poszukujących pracy, o 39 osób mniej (o 1,4%) niż przed rokiem, 

• 14.229 uprawnionych  do zasiłku  przedemerytalnego,  o 1.478 osób mniej
(o 9,4% ) niż na koniec marca 2003r.,

•  11.159  uprawnionych  do  świadczeń  przedemerytalnych,  o  4.237  osób
 więcej (o 61,2%) niż na koniec marca 2003r.

Najwięcej:
• poszukujących  pracy pozostaje  zarejestrowanych  w  PUP:  

Kielce - 1.168 osób i Ostrowiec Św. - 235 osób,
• uprawnionych  do  zasiłków  przedemerytalnych posiadają  PUP:

Starachowice - 3.099 osób, Kielce - 2.996 i Ostrowiec Św. - 2.433, 
• uprawnionych  do  świadczeń  przedemerytalnych  posiadają  PUP:

Kielce - 3.465 osób, Ostrowiec Św. - 1.605 i Skarżysko - Kam. - 1.556. 

Urzędy pracy - poza bezrobotnymi - obsługują także 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.  nadal  istnieje  możliwość  otrzymywania  świadczeń,
przedemerytalnych,  których  warunki  nabycia  określa  art.  37k  ustawy
o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

9.  Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim

• Znaczne zróżnicowanie natężenia bezrobocia w układzie terytorialnym.  Na koniec
marca  2004  roku  najniższa stopa  bezrobocia  występowała  na południu
województwa  w  powiatach:  buskim  -  13,1%,  kazimierskim  -  14,1%
i pińczowskim -  16,2%,  najwyższa  na północy: w  skarżyskim  -  33,4%,
koneckim  -  33,1%,  ostrowieckim  -  29,6%,  starachowickim   27,7%  oraz
w kieleckim - 29,8%. 

• Wyższe  bezrobocie  na  wsi  niż  w  mieście.  Udział  bezrobotnych
zamieszkałych na wsi wynosi 54,6% ogółu zarejestrowanych.

• Trudna sytuacja  kobiet  na  rynku pracy w porównaniu  do mężczyzn.
Pomimo, iż udział  bezrobotnych kobiet jest niższy (47,8%) niż mężczyzn,
kobiety  mają  większe  trudności  z ponownym  zatrudnieniem.  Mężczyźni
częściej podejmują pracę. Długotrwałe bezrobocie jest wyższe wśród kobiet.
Ponad  połowa  z  nich  (60,8%)  poszukiwała  pracy  powyżej  12  miesięcy.
Analogiczny odsetek długotrwale bezrobotnych mężczyzn wynosił 48,5%. 

• Znaczny udział wśród bezrobotnych osób młodych.  Najliczniejszą grupę
bezrobotnych stanowiły osoby w wieku 25-34 lata oraz 18 - 24 lata, a ich
udział  w  ogólnej  liczbie  bezrobotnych  wynosił  odpowiednio:  28,9%
i 26,7%, łącznie 55,6%.  Na koniec I kwartału 2002r. wśród bezrobotnych
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najliczniejszą grupę stanowiły jeszcze osoby w wieku 18-24 lata (29,2%),
natomiast w I kwartale 2003r. osoby w wieku 25-34 lata (29,5%).

 
• Zróżnicowanie  natężenia  bezrobocia  według  poziomu  wykształcenia.

Najwięcej  bezrobotnych  -  62,9%  posiadało  wykształcenie zasadnicze
zawodowe (36,7%), bądź gimnazjalne i poniżej (26,2%), najmniej wyższe 
-  6,3%.  Zanotowano  zwiększenie  udziału  bezrobotnych  z  wyższym
wykształceniem o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do I kw. 2003r. 

• Wyższy  poziom  wykształcenia  absolwentów  w  porównaniu  z  ogółem
bezrobotnych.  Większość  bezrobotnych  to  osoby  o  niskim  poziomie
wykształcenia (zasadnicze  zawodowe,  bądź  gimnazjalne  i  poniżej),
natomiast  wśród  bezrobotnych  absolwentów  przeważają  osoby  z
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (32,4%) oraz wyższym
(28,9%).

• Wysoki  udział  długotrwale  bezrobotnych -  54,4%.  Największy  udział
wśród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby młode w wieku 25-34 lata,
o  niskim poziomie  wykształcenia  (zasadnicze  zawodowe lub  gimnazjalne
i poniżej), bez stażu pracy lub ze stażem  pracy  od 1 do 5 lat. 

• Wysoki  udział  wśród   zarejestrowanych  bezrobotnych  osób  nie
posiadających stażu pracy - 27,8% ogółu.

10. Tendencje charakterystyczne dla bezrobocia w I kwartale 2004 roku

• Na przestrzeni I  kwartału  2004 roku bezrobocie wzrosło o 5.458 osób
(w I kwartale 2003r. zwiększyło się o 4.120 osób), z tego:

 
 styczeń wzrost  o  5.070 osób,       ( styczeń ub. r. - wzrost o 3.950 osób),
 luty wzrost  o     584 osoby,     ( luty ub. r. - wzrost o   582 osoby),
 marzec spadek o     196 osób,       ( marzec ub. r. - spadek o   412 osób).

• W okresie  3  miesięcy  2004r.  „napływ”  do bezrobocia  był  większy  od
„odpływu”.

• Wysoki  udział  osób  rejestrujących się  po  raz  kolejny  (78,1  %) wśród
nowo zarejestrowanych bezrobotnych.

• Napływ  na  rynek  pracy  absolwentów  -  zarejestrowano  o  1.562  osoby
więcej  niż  w  I  kwartale  2003r.  Rejestrujący  się  absolwenci  najczęściej
posiadają wykształcenie wyższe (38,6%) lub policealne i średnie zawodowe
(29,9%). Na przestrzeni lat 1999 - 2003 dwukrotnie zwiększyła się liczba
bezrobotnych absolwentów z wyższym wykształceniem.
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• Wyższa podaż miejsc pracy.  Zgłoszono o 1.142 oferty więcej, tj. o 27%
w porównaniu do I kwartału 2003 roku.

• Znaczący udział ofert pracy przeznaczonych dla:  techników i średniego
personelu  (22,8%),  pracowników  przy  pracach  prostych  (20,9%),
robotników  przemysłowych  i rzemieślników  (15,7%),  pracowników
biurowych (15,4%), tj. 74,8% ogółu ofert.

• Zwiększenie  liczby  bezrobotnych  objętych  aktywnymi  formami
przeciwdziałania bezrobociu. Zaktywizowano ogółem  3.885 osób,  czyli
o 545  bezrobotnych więcej (o 16,3 %) niż przed rokiem. 
Na staże skierowano 1.389 absolwentów, tj. 36% ogółu zaktywizowanych.

• Wzrost  liczby  osób  podejmujących  pracę  (o  1.806),  zarówno
subsydiowaną, jak i niesubsydiowaną.

• Spadek  udziału  bezrobotnych  z  prawem  do  zasiłku  do  15%
(w marcu 2003r. udział ten wyniósł 15,7%).

• Zmniejszenie  liczby  bezrobotnych  wyrejestrowanych  z  powodu  nie
potwierdzenia gotowości do pracy.

• Zmniejszenie ilości  osób zwolnionych  z przyczyn dotyczących zakładów
(o 570 osób) w porównaniu do 3 miesięcy 2003 roku.
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Województwo Świętokrzyskie 
Stan i struktura bezrobocia na koniec miesiąca - MARZEC 2004 

Lp.
Wyszcze-
gólnienie

WOJEWÓDZTWO RAZEM POWIATOWE URZĘDY PRACY

III 2004 II 2004 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 Włoszczowa

I. Liczba bezrobotnych, przyrost (spadek) bezrobocia

1
Liczba
bezrobotnych -
stan na koniec
miesiąca

131 996 132 192 -196 17 445 22 621 40 066 4 629 7 423 2 402 13 055 5 773 14 089 3 261 7 060 11 047 10 827 6 578 5 786 

2

Liczba
bezrobotnych -
stan na koniec
miesiąca
poprzedniego

X 132 192 X 17 490 22 572 40 062 4 672 7 399 2 384 13 034 5 792 14 360 3 279 7 071 10 886 10 874 6 520 5 859 

3
Wzrost/spadek:
w liczbach X X -196 -46 49 4 -43 24 18 21 -19 -271 -18 -11 161 -47 58 -73 

w procentach X X -0,1 -0,3 0,2 0,0 -0,9 0,3 0,8 0,2 -0,3 -1,9 -0,5 -0,2 1,5 -0,4 0,9 -1,2 

4

Wzrost w
porównaniu do
31.03.2003: 
w liczbach

X X -3 390 -288 -481 -769 -241 -398 102 -260 103 -727 -17 -6 293 -792 -635 -43 

w procentach X X -2,5 -1,6 -2,1 -1,9 -4,9 -5,1 4,4 -2,0 1,8 -4,9 -0,5 -0,1 2,7 -6,8 -8,8 -0,7 

5
Stopa
bezrobocia wg
stanu na 31
marca 2004r

22,8 22,8 X 16,5 29,8 X 13,1 19,4 14,1 33,1 20,3 29,6 16,2 18,0 33,4 27,7 18,4 24,7 

II. Struktura bezrobocia (stan na koniec miesiąca)

1

Bezrobotni z
prawem do
zasiłku

19 755 20 127 -372 3 427 3 992 7 419 373 578 155 2 256 357 2 208 232 382 1 738 2 592 637 828 

Udział [%] w
ogólnej liczbie
bezrobotnych

15,0 15,2 X 19,6 17,6 18,5 8,1 7,8 6,5 17,3 6,2 15,7 7,1 5,4 15,7 23,9 9,7 14,3 

2 Bezrobotni bez
prawa do zasiłku 112 241 112 065 176 14 018 18 629 32 647 4 256 6 845 2 247 10 799 5 416 11 881 3 029 6 678 9 309 8 235 5 941 4 958 

3 Bezrobotne
kobiety 63 151 63 291 -140 8 494 10 580 19 071 2 084 3 929 1 108 6 286 2 414 6 905 1 590 3 336 5 350 5 118 3 138 2 819 

4 Bezrobotni
niepełnosprawni 2 487 2 411 76 607 257 864 56 83 21 108 52 634 10 64 177 251 108 59 

5

Bezrobotni
zamieszkali na
wsi

72 033 72 084 -51 0 21 104 21 104 3 384 4 570 1 729 9 254 4 431 4 045 2 006 4 665 3 472 4 546 4 314 4 513 

w tym:
posiadający
gospodarstwo
rolne

7 684 7 571 113 0 2 425 2 425 343 565 70 1 032 200 127 153 787 225 490 1 041 226 

6
Zwolnieni z
przyczyn dot.
zakładu pracy

4 515 4 570 -55 497 624 1 121 26 609 86 159 128 916 30 206 563 418 170 83 

7 Bezrobotni w
wieku 18-24 lata 35 206 35 275 -69 4 479 6 318 10 797 1 664 2 412 908 2 982 1 831 3 068 1 083 2 126 2 390 2 277 1 965 1 703 

8 Bezrobotni:

 poprzednio
pracujący 95 238 95 718 -480 12 868 15 752 28 620 3 045 5 000 1 326 9 917 3 689 10 942 2 035 4 248 8 325 9 150 4 842 4 099 

 dotychczas nie
pracujący 36 758 36 474 284 4 577 6 869 11 446 1 584 2 423 1 076 3 138 2 084 3 147 1 226 2 812 2 722 1 677 1 736 1 687 

 
w tym:
bezrobotni
absolwenci

7 528 7 156 372 1 483 988 2 471 327 532 121 578 370 571 251 445 591 487 436 348 

 z tego: 
szkół wyższych 2 176 2 110 66 617 226 843 101 185 26 119 84 164 64 154 151 95 120 70 

 szkół polic.
i śr.zawodow. 2 437 2 327 110 131 314 745 113 177 49 147 131 153 113 179 248 146 126 110 

 liceów
ogólnokszt. 1 136 1 071 65 203 109 312 34 85 13 98 65 136 32 49 103 88 71 50 

 
zasadniczych

szkół
zawodowych

1 636 1 512 124 201 318 519 79 69 32 201 90 101 31 63 84 150 106 111 

 pozostałych (np.
specjalne) 143 136 7 31 21 52 0 16 1 13 0 17 11 0 5 8 13 7 

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

1

Liczba zakładów
- sektor
publiczny

2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

liczba osób do
zwolnienia 60 62 -2 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 1 0 0 0 

2

Liczba zakładów
- sektor prywatny 6 5 1 4 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

liczba osób do
zwolnienia 91 62 29 75 0 75 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

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

1

Oferty pracy
ogółem 568 338 230 12 11 23 35 56 41 5 75 65 9 52 28 64 27 88 

w tym: 
z sektora

publicznego
278 109 169 3 0 3 29 51 0 3 57 28 9 30 8 8 3 49 

do pracy
subsydiowanej 446 280 166 12 11 23 25 56 37 5 74 64 0 42 14 27 2 87 

dla absolwentów 11 83 28 5 0 5 1 6 0 1 4 2 0 30 4 0 2 56 
dla niepełno-

sprawnych 28 14 14 1 0 1 2 3 2 0 0 6 2 5 2 3 1 1 

2
Osoby
odbywające
szkolenie

196 145 51 33 46 79 3 1 4 14 9 38 0 11 18 8 7 4 

3
Zatrudnieni przy
pracach
interwencyjnych

1 284 1 079 205 133 140 273 34 14 17 201 99 306 73 58 82 89 16 22 

4
Zatrudnieni przy
robotach
publicznych

800 873 -73 32 46 78 11 56 27 86 36 242 45 22 47 37 93 20 

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

1

Osoby
poszukujące
pracy

2 676 2 695 -19 703 465 1 168 109 150 55 91 159 235 29 178 94 143 164 101 

w tym:
niepełnosprawni
nie pozostający w
zatrudnieniu

1 240 1 223 17 466 105 571 32 70 15 57 48 163 8 58 58 64 57 39 

2
Uprawnieni do
zasiłku
przedemerytal-
nego

14 229 14 386 -157 1 592 1 404 2 996 184 710 44 1 784 141 2 433 241 290 1 483 3 099 489 335 

3
Uprawnieni do
świadczenia
przedemerytal-
nego

11 159 10 479 680 2 384 1 081 3 465 390 679 73 779 272 1 605 231 309 1 556 712 611 477 
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