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Wprowadzenie 
 
 
Zgodnie z prognoz  przedstawion  w poprzedniej edycji raportu o wi tokrzyskim rynku 
pracy, w roku 2016 mieli my do czynienia z kontynuacj  pozytywnych tendencji 
charakteryzuj cych sytuacj  gospodarcz  i zatrudnieniow  w regionie. 
 
Wska niki dotycz ce bezrobocia ukszta towa y si  na rekordowo niskim poziomie, rosn ca 
aktywno  pracodawców w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy uwidoczni a si  
w zg aszanych przez nich ofertach zatrudnienia, których liczba by a najwy sza 
od 1999 roku, a w ich ogólnej puli zwi kszy  si  udzia  tzw. ofert rynkowych, czyli 
wolnych miejsc pracy niesubsydiowanej, które pracodawcy tworz  i utrzymuj  
samodzielnie, bez wsparcia rodków publicznych. Wzros a liczba nowych podmiotów 
gospodarczych oraz poziom przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw, 
a pracodawcy prywatni, jak wynika z bada  Wojewódzkiego Urz du Pracy, zg aszaj  
dalsze zapotrzebowanie na pracowników. 
 
Poprawa sytuacji na rynku pracy nie oznacza rozwi zania wszystkich problemów. 
Utrzymuj  si  napi cia wywo anie niedopasowaniem strukturalnym popytowej 
i poda owej strony rynku pracy, pracodawcy sygnalizuj  coraz cz stsze problemy 
rekrutacyjne, które w niektórych bran ach realnie zagra aj  konkurencyjno ci 
wi tokrzyskich firm. Nasila si  oddzia ywanie czynników demograficznych, które 

ograniczaj  dynamik  procesów rozwojowych na rynku pracy i w gospodarce regionu. 
Wraz ze spadkiem liczby bezrobotnych utrwali  si  niekorzystny przeci tny profil osoby 
pozostaj cej bez pracy. W rejestrach przewa aj  d ugotrwale bezrobotni, nisko 
wykwalifikowani, s abo zmotywowani lub wr cz niech tni do podj cia pracy, których 
aktywizacja wymaga wysokich nak adów finansowych wynikaj cych z indywidualnego, 
kompleksowego i d ugotrwa ego schematu wsparcia.  
 
Te niekorzystne zjawiska na regionalnym rynku pracy wyznaczaj  jednocze nie kierunki 
dzia a  koniecznych do podj cia przez publiczne s u by zatrudnienia w ramach 
regionalnej polityki rynku pracy. Coraz pilniejsza staje si  potrzeba zwi kszenia 
dost pnych zasobów kadrowych regionalnej gospodarki poprzez przywrócenie na rynek 
pracy osób biernych, które z ró nych powodów wycofa y si  zarówno z aktywnego ycia 
zawodowego, jak i z poszukiwania pracy. Si gni cie to tych rezerw aktywno ci zawodowej 
jest w obecnej sytuacji jedynym sposobem z agodzenia niekorzystnego oddzia ywania 
na rynek pracy czynników demograficznych. Odpowiedzi  na problemy rekrutacyjne 
pracodawców musz  by  wdra ane na szerok  skal  programy przekwalifikowa  
i reorientacji zawodowej zarówno osób zatrudnionych, jak bezrobotnych oraz zmiany 
w programach nauczania realizowane w ramach edukacji formalnej.  
 
Niniejsze opracowanie, przedstawiaj ce szczegó owe statystyki dotycz ce wybranych 
aspektów bezrobocia, zawiera analiz  powy szych zmian i tendencji zachodz cych 
w 2016 roku na wi tokrzyskim rynku pracy. 
 
 
 
 
 
 
        Arkadiusz Piecyk  

       Dyrektor 
             Wojewódzkiego Urz du Pracy  w Kielcach 
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 Stopa bezrobocia rejestrowanego obni y a si  w skali roku do poziomu 10,8%, 
a stopa bezrobocia wg BAEL do poziomu 8,3%. Na przestrzeni lat 2014-2016 nat enie 
bezrobocia systematycznie mala o (w ko cu 2013 roku warto ci wska ników by y du o 
wy sze i w obu przypadkach dwucyfrowe: odpowiednio 16,6% i 11,2%). Spadek bezrobocia, 
odnotowany przy zastosowaniu metod bazuj cych na odmiennych definicjach osoby 
bezrobotnej, potwierdza utrzymanie si  kolejny rok realnego wzrostu popytu na prac . 
Ró nica pomi dzy warto ciami obydwu wska ników przybli a, przynajmniej cz ciowo, 
skal  szarej strefy na regionalnym rynku pracy. Rozpi to  pomi dzy stop  bezrobocia 
rejestrowanego i deklarowanego wynosz ca w kolejnych kwarta ach ostatnich trzech lat 
od 1,9 p.p. do 4,3 p.p. wiadczy po rednio o znacznych rozmiarach szarej strefy i pracy 
nierejestrowanej w województwie (zarówno typowej pracy „na czarno”, jak równie  
pracy  najemnej i dzia alno ci prowadzonej w sposób umo liwiaj cy unikanie 
opodatkowania). Ukazuje równie , e cz  zbiorowo ci bezrobotnych stanowi grupa, której 
liczebno  jest mniej zale na od koniunktury panuj cej w gospodarce i ch onno ci rynku 
pracy, a bardziej od proponowanych osobom bezrobotnym rozwi za  instytucjonalnych. 

 
Stopa bezrobocia rejestrowanego oraz wg BAEL w województwie wi tokrzyskim 

 
ród o: „Aktywno  ekonomiczna ludno ci w województwie wi tokrzyskim w IV kwartale 2016 r.”, 

Informacja Sygnalna, Urz d Statystyczny w Kielcach, marzec 2017 r. 
 

Korzystny bilans nap ywu i odp ywu z bezrobocia 
 Bezpo rednim czynnikiem kszta tuj cym poziom bezrobocia jest saldo nap ywu 
bezrobotnych do rejestrów urz dów pracy oraz ich odp ywu. W latach 2011-2013 skala 
zarejestrowa  do urz dów pracy przewy sza a skal  wyrejestrowa . W roku 2014 nast pi o 
odwrócenie tendencji, a w ostatnich dwóch latach korzystny trend zosta  utrwalony. 
W 2016 roku liczba wyrejestrowa  wynios a 103.395 i by a wy sza o 9.005 od liczby 
zarejestrowa , wynosz cej 94.390, a relacja nap ywu do odp ywu ukszta towa a si  na 
poziomie 91,3%. Charakterystyczne jest przy tym zjawisko tzw. powrotów do bezrobocia, 
dotycz ce osób rejestruj cych si  po raz drugi i kolejny. Osoby powracaj ce do rejestrów 
stanowi y 85,2% nap ywu (80.450 osób). Zjawisko wielokrotnych rejestracji, typowe nie 
tylko dla wi tokrzyskiego rynku pracy jest przede wszystkim wynikiem znacznego udzia u  
w zatrudnieniu umów krótkoterminowych. Mo e równie  wiadczy  o tym, e cz  
zbiorowo ci bezrobotnych do wiadcza problemów z trwa  integracj  z rynkiem pracy 
i utrzymaniem si  w zatrudnieniu. 
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Rosn ce potrzeby zatrudnieniowe pracodawców 
Rosn ca aktywno  pracodawców w zakresie tworzenia miejsc pracy widoczna by a 

w rekordowej ilo ci ofert pracy wp ywaj cych do powiatowych urz dów pracy. Liczba miejsc 
zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, którymi urz dy pracy dysponowa y w roku 2016 
wynios a 41.934, tj. o 5.485 (15%) wi cej ni  przed rokiem i jednocze nie by  to najwi kszy 
roczny nap yw ofert pracy od 1999 roku. Utrzyma y si  pozytywne zmiany w strukturze 
zg aszanych ofert - zwi kszy  si  udzia  ofert z sektora prywatnego (80,7% wobec 77,1% 
przed rokiem) oraz obni y  si  udzia  ofert pracy subsydiowanej. W ogólnej puli ofert przyby o 
tzw. ofert rynkowych, czyli wolnych miejsc pracy niesubsydiowanej, które pracodawcy 
tworz  i utrzymuj  samodzielnie, bez wsparcia rodków publicznych. W roku 2016 wp yn o 
ich do urz dów pracy 19.374, o 2.640 wi cej ni  w roku poprzednim. Dynamika wzrostu by a 
wy sza ni  w przypadku ofert subsydiowanych (15,8% wobec 14,4%). 
 Wzrost potrzeb zatrudnieniowych pracodawców znalaz  potwierdzenie nie tylko 
w statystykach urz dów pracy, ale równie  w wynikach cyklicznych bada  prowadzonych przez 
Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach. Zrealizowana w I po owie roku 2016 kolejna edycja 
badania w ród wi tokrzyskich pracodawców, obejmuj ca ok. 1000 podmiotów sektora 
prywatnego, wykaza a e prawie 40% badanych planuje ruchy kadrowe do ko ca roku 2017. 
Niemal w 90% polega  one b d  na zatrudnianiu nowych pracowników i najcz ciej 
wynikaj  z poszerzenia dotychczasowej dzia alno ci, co wiadczy o rozwoju badanych firm. 
 W uj ciu zawodowym - struktura popytu na prac  opiera a si  na dwóch podstawowych 
kategoriach: pracownikach us ug i sprzedawcach oraz robotnikach przemys owych 
i rzemie lnikach. Dodatkowo, co potwierdzaj  wyniki badania pracodawców, istnieje du y 
popyt na operatorów i monterów maszyn i urz dze  oraz pracowników wykonuj cych prace 
proste. Rosn cy udzia  zawodów z tej ostatniej grupy, charakterystycznych dla aktywno ci 
ma o wyspecjalizowanej, jest niepokoj cy z uwagi na stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie 
wi tokrzyskiego rynku pracy na specjalistów. 

W uj ciu bran owym - najwi ksze potrzeby zatrudnieniowe zg aszali pracodawcy bran  
zwi zanych z: przetwórstwem przemys owym, handlem hurtowym i detalicznym oraz 
budownictwem. W porównaniu z rokiem poprzednim najbardziej wzros a aktywno  firm 
budowlanych (42,5% wi cej ofert) oraz transportowych (o 30,6% wi cej ofert). 
 

Poprawa wska nika p ynno ci rynku pracy 
 Wska nik p ynno ci rynku pracy, informuj cy o procentowym stosunku liczby 
bezrobotnych podejmuj cych prac  do liczby osób nowo zarejestrowanych w danym okresie, 
systematycznie ro nie, co wiadczy o wi kszej ch onno ci regionalnego rynku pracy. W 2016 
roku wska nik osi gn  warto  53,4%. Wy sz  jego warto  notuje si  w przypadku osób 
zamieszka ych w miastach ni  w ród mieszka ców wsi, ale w obydwu grupach sytuacja 
poprawia si  z roku na rok. 

Wska nik p ynno ci rynku pracy w latach 2013 - 2016 
 2013 2014 2015 2016 
ogó em 43,7 49,5 51,4 53,4 
miasto 44,8 51,3 54,0 56,0 
wie  42,9 48,1 49,4 51,6 

Odzwierciedleniem stanu gospodarki województwa jest równie  zwi kszaj cy si  
odsetek osób wyrejestrowuj cych si  z ewidencji urz dów pracy z tytu u podj cia pracy.  
W roku 2016 wyniós  on 48,8% i by  najwy szy na przestrzeni ostatnich 12 lat 
(charakterystyczny jest przy tym znaczny jego spadek w roku 2009, w którym na regionalny 
rynek pracy dotar y skutki globalnego kryzysu gospodarczego z roku 2008). 
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Udzia  osób podejmuj cych prac  w ogólnej liczbie wyrejestrowa  z urz dów pracy  

 
 

Wzrost przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw 
 Pozytywne zmiany zachodz ce po popytowej stronie rynku pracy prze o y y si  
na wzrost przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw. Wy szy poziom zatrudnienia 
w uj ciu rocznym utrzymywa  si  przez kolejne 12 miesi cy. W grudniu 2016 roku przeci tne 
zatrudnienie w podmiotach zatrudniaj cych powy ej 9 osób by o o 2,2% wy sze ni   
przed rokiem, natomiast w ca ym 2016 roku wzrost wyniós  1,8% (w 2015 r. odnotowano 
spadek o 2,8%). 

W skali roku znacz co wzros o zatrudnienie w administrowaniu i dzia alno ci 
wspieraj cej (o 34,1%), a nast pnie w transporcie i gospodarce magazynowej (o 7,4%), 
informacji i komunikacji (o 6,6%) oraz budownictwie (o 4,1%). Istotny spadek 
zaobserwowano w dzia alno ci profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 18,6%). 

 
Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw 

(w tys. osób) 

 
ród o: „Komunikat o sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa wi tokrzyskiego w grudniu 2016 r.”, 

              Urz d Statystyczny w Kielcach, 30 stycznia 2017 r. 
 
Jednocze nie przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw 

ukszta towa o si  na poziomie 3.579,30 z , tj. o 3,1% wy szym od notowanego w roku 2015. 
rednia p aca w regionie ros a troch  wolniej ni  w kraju (3,8%), dlatego zwi kszy  si  

dystans do redniej p acy krajowej wynosz cej 4.277,03 z . W 2016 roku przeci tne 
miesi czne wynagrodzenie brutto w wi tokrzyskiem by o o 16,3% ni sze ni  w kraju (przed 
rokiem o 15,8%).  
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1 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej na prze omie pa dziernika/listopada 2016 r. przeprowadzi o 
  ankiet  w ród powiatowych urz dów pracy nt. zatrudniania cudzoziemców, odpowiedzia o 317 z 340 urz dów. 
2„Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce”, MRPiPS, 30 grudnia 2016 r. 
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Pracownicy, g ównie zza wschodniej granicy, podejmuj  si  wykonywania prac, którymi  
nie s  zainteresowani polscy pracownicy. Istnieje wi c na wi tokrzyskim rynku pracy 
potencja  zatrudnieniowy, który przez mieszka ców województwa pozostaje 
niewykorzystany. 
 

Mniej zwolnie  z przyczyn dotycz cych zak adów pracy  
 Spadek liczebno ci osób rejestruj cych si  jako zwolnione z przyczyn dotycz cych 
zak adu pracy jest przejawem poprawy sytuacji wi tokrzyskich pracodawców. W 2016 roku 
do urz dów pracy zg osi o si  4.178 takich osób, tj. o 8,4% mniej ni  przed rokiem (w 2015 r. 
spadek wyniós  11,0%). Udzia  tych rejestracji w ca ej wielko ci nap ywu do bezrobocia 
wyniós  4,4%. Najcz ciej, ostatnim miejscem pracy dla osób rejestruj cych si  jako 
zwolnione z przyczyn dotycz cych zak adu pracy by y firmy dzia aj ce w bran ach: handel; 
naprawa pojazdów samochodowych oraz przetwórstwo przemys owe. Wielko  tej populacji, 
jest silnie powi zana z wahaniami koniunktury i natychmiast reaguje na pogorszenie kondycji 
pracodawców. Grupa ta obejmuje bezrobotnych, którzy utracili prac  w trybie zwolnie  grupowych 
oraz tych, którzy utracili prac  z przyczyn le cych po stronie pracodawcy, ale ich pracodawca nie 
by  zobowi zany do zastosowania ustawowego trybu zwolnie  grupowych (dotyczy to podmiotów 
zatrudniaj cych poni ej 20 pracowników). Poprawa statystyk w tym zakresie oznacza, e 
w roku 2016 równie  w ród osób pracuj cych istnia o coraz mniejsze prawdopodobie stwo utraty 
zatrudnienia, a osoby podejmuj ce prac  mia y realne szanse j  utrzyma . 
 

Wi cej zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 
 Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON  
w regionie systematycznie wzrasta. Na koniec grudnia roku 2016 rejestr obejmowa   
111.128 podmiotów, o 554 wi cej ni  przed rokiem. Wzrost ten w najwi kszym stopniu 
by  udzia em podmiotów ma ych, zatrudniaj cych do 9 pracowników. Istotne przy tym 
jest to, e najwi kszy w skali roku przyrost liczby podmiotów (podobnie jak w roku 
ubieg ym) nast pi  w bran y zaliczanej do gospodarki opartej na wiedzy - w sekcji: 
dzia alno  profesjonalna, naukowa i techniczna, skupiaj cej m.in. takie podmioty, jak: 
biura rachunkowe, kancelarie prawne, agencje reklamowe, konsultingowe, biura t umacze , 
gabinety weterynaryjne. Podmioty tej bran y charakteryzuj  si  te  najwy szymi 
wska nikami prze ywalno ci po pierwszym roku dzia alno ci (87%)3. Najwi kszy ubytek 
kolejny rok z rz du wyst pi  w sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych,  
co mo e by  spowodowane utrzymuj cym si  od lat du ym nasyceniem rynku podmiotami 
dzia aj cymi w tej bran y.  
 

Niedopasowanie kompetencyjne 
 Pomimo utrzymuj cego si  spadku liczby osób bezrobotnych i wzro cie ilo ci ofert 
pracy w województwie wi tokrzyskim coraz wyra niej mo na zauwa y  strukturalne 
niedopasowanie pomi dzy poda  a popytem na prac . Zjawisko to w ograniczonej skali jest 
powszechnym w strukturach gospodarki rynkowej,  jednak zbyt du e rozwarstwienie na styku 
potrzeb pracodawców i mo liwo ci zaspokojenia ich przez kandydatów do pracy ma 
niekorzystny wp yw na rynek pracy, a w konsekwencji na ca  gospodark . 

                                           
3 „Warunki powstania i dzia ania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsi biorstw”, G ówny Urz d 
    Statystyczny, Warszawa 2015 r. 
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3 „Warunki powstania i dzia ania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsi biorstw”, G ówny Urz d 
    Statystyczny, Warszawa 2015 r. 

 Prób  opisania tego zjawiska jest cykliczne badanie "Barometr zawodów", 
realizowane przez Wojewódzki Urz d Pracy przy wspó pracy m.in. z powiatowymi urz dami 
pracy oraz prywatnymi agencjami zatrudnienia. Wyniki badania realizowanego w 2016 roku 
potwierdzaj  rosn c  liczb  zawodów deficytowych, w których pracodawcy maj  problem ze 
znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy.  
 Przyczyny tej sytuacji nie s  jednoznaczne. Oprócz fizycznego braku kandydatów do 
pracy, posiadaj cych niezb dne kompetencje i kwalifikacje zawodowe, cz st  przyczyn  
trudno ci z rekrutacj  nowych pracowników jest rozbie no  pomi dzy warunkami 
zatrudnienia oferowanymi przez pracodawców (np. praca w delegacji, tryb zmianowy, 
konieczno  dojazdu) a oczekiwaniami kandydatów do pracy, dotycz cymi zarówno 
warunków pracy jak i wynagrodzenia. 
 Z drugiej strony w rejestrach nadal pozostaje du a grupa osób posiadaj cych zawody 
sklasyfikowane jako nadwy kowe, tj. te, w których na rynku wyst puje nadpoda  pracy. 
Co istotne, du a liczba osób m odych nadal kszta ci si  w zakresie tych zawodów, co pozwala 
podejrzewa , e b d  one mia y trudno ci w znalezieniu zatrudnienia zgodnego ze swoim 
wykszta ceniem. 

Syntetyczn  miar  podsumowuj c  rozbie no ci pomi dzy procentow  struktur  
poda y i popytu na wi tokrzyskim rynku pracy jest wska nik okre lany jako Wska nik 
Niedopasowania Strukturalnego (WNS)4. Warto  wska nika przyjmuje warto ci z zakresu 
od 0 do 1. Warto  ta, im bli sza jest zeru, tym wi ksze oznacza dopasowanie obydwu 
struktur procentowych, mo na j  bowiem interpretowa  jako odsetek osób poszukuj cych 
pracy, które powinny zmieni  kwalifikacje, eby na rynku wyst pi a równowaga pomi dzy 
popytem a poda  pracy. 
 Wska nik WNS obliczony dla województwa wi tokrzyskiego w latach 2012-2016 od 
dwóch lat wykazuje tendencj  malej c . Pomimo to oznacza on jednak, e skala 
niedopasowania strukturalnego w regionie jest nadal du a i wymaga pilnych dzia a  
wyrównawczych ze strony wszystkich instytucji maj cych wp yw na jako  obecnych 
i przysz ych zasobów pracy. Wi e si  to z konieczno ci  kszta towania oferty edukacyjnej 
(w wymiarze kszta cenia formalnego), jak i oferty szkoleniowej (w wymiarze kszta cenia 
poza formalnego) w sposób w wi kszym stopniu odpowiadaj cy potrzebom rynku.  

 
Wska nik Niedopasowania Strukturalnego dla województwa wi tokrzyskiego 

 
  ród o: obliczenia w asne WUP na podstawie bilansów struktur ofert pracy  i bezrobotnych wed ug 

    zawodów w latach 2011-2016. 

                                           
4Wska nikiem tym pos u yli si  autorzy raportu podsumowuj cego wyniki IV edycji bada  w ramach projektu  
Bilans Kapita u Ludzkiego realizowanego w Polsce w latach 2010 – 2015 przez PARP w partnerstwie 
 z Uniwersytetem Jagiello skim. 
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Zmiany demograficzne ograniczaj ce dynamik  rozwoju rynku 
pracy i gospodarki regionu5 

W roku 2016 dokonywa y si  w województwie wi tokrzyskim procesy 
depopulacyjne: liczba ludno ci w stosunku do roku 2015 obni y a si  o 4,3 tys. (0,3%) 
i osi gn a poziom 1.252,9 tys. Pog bi o si  zjawisko demograficznego starzenia si  
ludno ci poprzez spadek udzia u osób m odych do 17 roku ycia w ogólnej populacji 
mieszka ców (z 18,3% w roku 2010 do 16,7% w roku 2016), podczas gdy udzia  osób 
w wieku poprodukcyjnym wzrós  z 18,1% do 21,7%. Spad a liczebno  grupy w wieku 
produkcyjnym, obejmuj cej obecne zasoby pracy i stanowi cej o poda y pracy 
w województwie, a jej udzia  w ogólnej populacji mieszka ców województwa zmniejszy  si  
z 63,6% do 61,6%.  

Zachodz ce w województwie wi tokrzyskim przemiany demograficzne kszta tuj  
bardzo wyra nie struktur  bezrobocia, przy czym najbardziej zauwa alne zmiany widoczne s  
w skrajnych wiekowo grupach bezrobotnych (18-24 oraz 55 i wi cej).  

W okresie 2004-2016 udzia  m odych bezrobotnych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych zmniejszy  si  z 25,4% do 15,1%, a ich liczba w roku 2016 by a ponad 
trzykrotnie ni sza ni  w 2004 r. W tym samym okresie udzia  bezrobotnych w wieku powy ej 
55 roku ycia wzrós  ponad czterokrotnie: z 3,5% w roku 2004 do 16,6% w 2016.  
W przypadku „ rodkowych” grup wiekowych odnotowano jedynie niewielkie zmiany 
udzia ów procentowych w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych.  

W charakterystyczny sposób kszta tuje si  równie  redni wiek bezrobotnych. W roku 
2016 wzrós  on szósty rok z rz du i wyniós  38,6 lat. W nadchodz cych latach, wraz 
z post puj cym starzeniem si  spo ecze stwa, nale y spodziewa  si  dalszego wzrostu 
redniego wieku zarejestrowanych bezrobotnych. 

 
ród o: obliczenia w asne WUP na podstaw MPiPS-01 

  

                                           
5 „Raport o sytuacji spo eczno gospodarczej województwo wi tokrzyskiego w 2016 r.”, Urz d Statystyczny  
    w Kielcach, maj 2017 r. 
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ród o: obliczenia w asne WUP na podstaw MPiPS-01 

  

                                           
5 „Raport o sytuacji spo eczno gospodarczej województwo wi tokrzyskiego w 2016 r.”, Urz d Statystyczny  
    w Kielcach, maj 2017 r. 

34,5
35,1

35,9
36,6 36,4

36,0 35,9 36,0
36,4

36,9
37,5

38,0
38,6

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

40,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

redni wiek bezrobotnych w województwie wi tokrzyskim

W
równie
pracuj c
zawodo
do IV k
Charakt
dla 50,2
dla 17,5
a tylko 
w strukt
wspó cz
obci e

r
 

r
 

Wp yw czy
 w struktur

cych oraz 
owo, kosztem
kwarta u 20
terystyczny 
2% osób n
5% - nauka
dla 3% - z
turze ludno
zynnika akt
nia pracuj c

Stru

ród o: „Aktywn
        Informa

ród o: „Aktywn
        Informa

4

ynników de
rze ludno c
bezrobotny
m udzia u o
15 nast pi y
jest przy t

nieaktywnyc
a i uzupe n
zniech ceni
o ci wed ug 
tywno ci z
cych osobam

uktura ludno

no  ekonomi
cja Sygnalna, 

Str

no  ekonomi
cja Sygnalna, 

52,0%

5,6%

42,3%

2015

6

emograficzn
ci w wieku 
ych. Dane B
osób pracuj
y odpowied
tym rozk ad
ch powode

nianie kwali
ie bezskutec

statusu na 
zawodowej 
mi niepracu

o ci powy e

iczna ludno ci
Urz d Statys

ruktura bie

iczna ludno ci
Urz d Statys

63,6%

nych na ry
powy ej la

BAEL wsk
cych i bez

dnio: wzrost
d powodów

em tym by
ifikacji, dla
czno ci  po
rynku prac
i wska nik

uj cymi. 
 

ej 15 roku y

i w województ
tyczny w Kiel

ernych zaw

i w województ
tyczny w Kiel

50,

4,5

45,

20

19,8%

ynek pracy 
at 15 w pod
kazuj  na w
zrobotnych 
t o 3,1 p.p. 

w przej cia 
y o pobiera
a 10,8% -
oszukiwania
cy prze o y
ka zatrudni

ycia wed ug 

twie wi tokrz
lcach, marzec

wodowo wed

twie wi tokrz
lcach, marzec

,0%

5%

,4%

016

%

6,0%

5,2%

5,4%

w roku 20
dziale na bi
wzrost udzi
(w IV kwar
oraz spadki
w stan bie

anie wiadc
choroba i n
a pracy. Ni

y y si  bezp
ienia w reg

statusu na r

zyskim w IV kw
c 2017 r. 

d ug wieku

zyskim w IV kw
c 2017 r. 

bie

bez

pra

15 24

25 34

35 44

45 54

016 uwidoc
iernych zaw
ia u osób b
rtale 2016 w
i o 2 p.p. i 
erno ci zaw
cze  emery
niepe nospr
iekorzystne
o rednio na
gionie oraz

rynku pracy

wartale 2016 

 

 
wartale 2016 

rni zawodo

zrobotni

acuj cy

lata

lata

lata

lata

czni  si  
wodowo, 
biernych 
w relacji 
1,1 p.p.) 

wodowej: 
ytalnych, 
rawno , 
 zmiany 
a spadek 
z wzrost 

y 

 
r.” 

r.” 

wo



14

W obecnych uwarunkowaniach demograficznych zwi kszenie realnych zasobów pracy 
mo liwe b dzie tylko poprzez stymulowanie aktywno ci zawodowej, a wi c przywrócenie 
na rynek pracy osób, które z ró nych przyczyn popad y w stan bierno ci zawodowej  
i jako takie nie s  rejestrowane w ewidencji urz dów pracy ani jako bezrobotne, ani jako 
poszukuj ce pracy. Proces ten b dzie jednak wymaga  dok adnego, indywidualnego 
rozpoznania powodów bierno ci, a nast pnie stworzenia precyzyjnie adresowanych  
zach t dostosowanych do konkretnych barier napotykanych przez osoby nieaktywne. 
Aktywizacja osób biernych zawodowo stanowi  wi c b dzie w najbli szych latach jedno 
z g ównych zada  publicznych s u b zatrudnienia.  
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1. RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM  
- WYBRANE ZAGADNIENIA 

 
1.1.    Uwarunkowania demograficzne6 
 
1.1.1. Ludno  
 

Ubytki ludno ci w Polsce, po wzro cie populacji w latach 2008-2011, obserwowane s  
od pi ciu lat. Na koniec 2016 roku ludno  kraju liczy a 38.433 tys. osób, tj. o 4 tys. mniej 
ni  w ko cu 2015 roku. Na ka de 10 tys. mieszka ców uby a 1 osoba, w 2015 r. uby o  
- odpowiednio 11 osób. Wyhamowanie tempa spadku by o wynikiem korzystniejszych ni  
przed rokiem zmian w ruchu naturalnym ludno ci i migracjach zagranicznych, tzn. wi cej 
urodzi o si  dzieci (przyrost naturalny pozosta  jednak ujemny), ponadto po raz pierwszy 
od wielu lat saldo migracji zagranicznych na pobyt sta y przyj o warto ci dodatnie. 

Mieszka cy województwa wi tokrzyskiego stanowi  niewiele ponad 3% ogó u 
ludno ci Polski. Mniej liczne populacje zamieszkuj  jedynie województwa: opolskie, lubuskie 
i podlaskie. 

W ko cu 2016 roku region wi tokrzyski zamieszkiwa o 1.252.900 osób, tj. o 4.279 
(0,3%) mniej ni  rok wcze niej. Nat enie ubytków ludno ciowych jest jednym 
z  najsilniejszych w kraju, w wyniku niekorzystnego kszta towania si  podstawowych 
czynników demograficznych, tj. ruchu naturalnego oraz w drówkowego ludno ci. 

 
Ludno  wg p ci i miejsca zamieszkania 

 

Lata Ogó em M czy ni Kobiety
udzia %
kobiet Miasta Wie

udzia % wsi

woj. kraj woj. kraj

2013 1.268.239 619.232 649.007 51,2 51,6 567.794 700.445 55,2 39,6

2014 1.263.176 616.670 646.506 51,2 51,6 563.842 699.334 55,4 39,7

2015 1.257.179 613.217 643.962 51,2 51,6 561.219 695.960 55,4 39,7

2016 1.252.900 610.944 641.956 51,2 51,6 558.422 694.478 55,4 39,8

Struktura ludno ci wed ug p ci nie ulega wi kszym zmianom. Na koniec roku 2016 
kobiety stanowi y 51,2% ogó u mieszka ców województwa, czyli podobnie jak w latach 
poprzednich. Wspó czynnik feminizacji, okre laj cy liczb  kobiet przypadaj c  na 100 
m czyzn, wyniós  105 (w kraju 107). 

W populacji wi tokrzyskiego przewa aj  mieszka cy wsi (55,4%), odmiennie ni  
rednio w kraju, gdzie notowana jest dominacja ludno ci miejskiej. Poziom urbanizacji 

w województwie (44,6% ogó u ludno ci zamieszkiwa o w 32 miastach) wyra nie odbiega 
od redniej krajowej (60,2%). W ostatnich latach ulega on niewielkiemu zmniejszeniu, 
co zwi zane jest z ogólnopolsk  tendencj  przemieszczania si  ludno ci z wi kszych 
o rodków miejskich poza ich obrze a. 
                                           
6„Ludno , ruch naturalny i migracje w województwie wi tokrzyskim w 2015 r.”, Urz d Statystyczny w Kielcach, 
   lipiec 2016 r.; „Stan i struktura ludno ci oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym w 2015 r.”, G ówny 
   Urz d Statystyczny, Warszawa 2016 r.; „Raport o sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa wi tokrzyskiego 
   w 2016 r.”, Urz d Statystyczny w Kielcach, maj 2017 r. 
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1.1.3. Struktura ludno ci wg ekonomicznych grup wieku 
 
Post puj cy proces starzenia si  spo ecze stwa odzwierciedlaj  pogarszaj ce si  

z  roku na rok wska niki obci enia demograficznego. W szybkim tempie ubywa dzieci 
i m odzie y, natomiast znacz co zwi ksza si  populacja osób w wieku poprodukcyjnym 
(m czy ni w wieku 65 lat i wi cej, kobiety w wieku 60 lat i wi cej). 

Wska niki obci enia demograficznego w województwie wi tokrzyskim 

Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ludno w wieku nieprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym
miasta
wie

58
55
60

58
56
60

59
58
60

60
60
60

61
62
60

62
65
60

Ludno w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym
miasta
wie

104
121
93

109
128
97

115
135
100

120
143
104

125
151
107

130
157
111

Ludno w wieku poprodukcyjnym
na 100 osób w wieku produkcyjnym
miasta
wie

29
30
29

30
32
29

32
34
30

33
36
30

34
37
31

35
40
32

W ostatnich latach niekorzystne zmiany przebiega y z wi kszym nasileniem 
w miastach, gdzie znacznie wzros o obci enie osób w wieku produkcyjnym osobami 
w wieku nieprodukcyjnym. Poziom zaawansowania procesu starzenia si  spo ecze stwa 
wyra a zw aszcza stosunek populacji w wieku 65 lat i wi cej do liczby dzieci i m odzie y. 
W miastach te relacje s  du o gorsze ni  na wsi, z powodu wzrostu liczby osób w wieku 
emerytalnym i ni szego wspó czynnika dzietno ci ni  na wsi. 
Obserwowane procesy skutkuj  zmian  udzia ów ekonomicznych grup wieku w populacji 
województwa. Z punktu widzenia wp ywu czynników demograficznych na rynek pracy 
najistotniejsz  rol  odgrywa spadek udzia u ludno ci w wieku aktywno ci zawodowej 
(kobiety 18-59 lat, m czy ni 18-64 lata) stanowi cej potencjalne zasoby pracy. 

Struktura ludno ci wg ekonomicznych grup wieku 

Lata

Udzia % ludno ci w wieku:

przedprodukcyjnym produkcyjnym poprodukcyjnym

woj. kraj woj. kraj woj. kraj

2011 17,9 18,5 63,5 64,2 18,6 17,3

2012 17,6 18,3 63,2 63,9 19,2 17,8

2013 17,3 18,2 62,9 63,4 19,8 18,4

2014 17,0 18,0 62,6 63,0 20,4 19,0

2015 16,8 18,0 62,1 62,4 21,1 19,6

2016 16,7 17,9 61,6 61,9 21,7 20,2

 



18

Podobnie jak w przypadku wska ników obci enia demograficznego, miejsce 
zamieszkania jest czynnikiem ró nicuj cym struktur  ludno ci wed ug ekonomicznych grup 
wieku: 

 
      w mie cie     na wsi 
      2015      2016   2015    2016 
- przedprodukcyjny  15,4%,  15,3%,  18,1%,  17,8%, 
- produkcyjny   61,7%,  60,7%,  62,5%,  62,4%, 
- poprodukcyjny  22,8%,  24,0%,  19,4%,  19,8%. 

 
Prognozy rozwoju demograficznego, opracowane przez GUS dla lat 2014-20507, 

przewiduj  dla województwa wi tokrzyskiego zmniejszenie liczby ludno ci o ponad 20% 
(tak jak i w lubelskim, ódzkim oraz opolskim). wi tokrzyskie, podobnie jak opolskie, 
do wiadczy najwi kszego w skali kraju - powy ej 30% ubytku ludno ci miejskiej. 
Dla  samego miasta Kielce przewiduje si  spadek liczby mieszka ców redniorocznie  
o ponad 1 punkt proc., a w 2050 r. liczba ta b dzie o prawie  mniejsza w porównaniu 
do stanu na koniec 2013 r. Zgodnie z prognoz , w 2050 r. w ca ym województwie liczba 
mieszka ców spadnie poni ej 1 miliona i b dzie wynosi  976,9 tys. osób. 

Proces starzenia si  spo ecze stwa pog bi si  w wyniku wyd u ania si  trwania ycia 
oraz niskiego poziomu dzietno ci. Nat enie tych zjawisk spowoduje, e wi tokrzyskie 
uplasuje si  w gronie najstarszych demograficznie regionów, w których co drugi mieszkaniec 
b dzie mia  uko czone 55-56 lat (opolskie, wi tokrzyskie, podlaskie). 

Wyra nie pogorszy si  struktura wiekowa ludno ci, o prawie 44% spadnie liczebno  
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o 2,4% wi cej ni  przed rokiem (wg danych GUS by  to najwi kszy procentowy wzrost 
w kraju), a wyrejestrowano 8,3 tys. (o 1,0% wi cej). 

 

                                           
7 „Prognoza ludno ci na lata 2014-2050”, GUS, Warszawa 2014 r.; „Prognoza dla powiatów i miast na prawie 
  powiatu oraz podregionów na lata 2014-2050”, GUS, Warszawa 2014 r. 
8  „Podmioty Gospodarki Narodowej w rejestrze REGON w województwie wi tokrzyskim. Stan na koniec 
    2016r.”, Urz d Statystyczny w Kielcach, luty 2017;  „Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej 
    w rejestrze REGON w województwie wi tokrzyskim, 2016 r.”,  Urz d Statystyczny w Kielcach, marzec 2017 r. 
9   W zwi zku z wprowadzonymi  od 1 grudnia 2014 r. zmianami przepisów prawnych reguluj cych sposób zasilania 
     rejestru REGON danymi o podmiotach podlegaj cych wpisowi, istnieje mo liwo  braku informacji dotycz cych 
     m. in.: przewidywanej liczby pracuj cych, rodzaju dzia alno ci czy formy w asno ci, dlatego prezentowane 
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Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 
w rejestrze REGON w województwie wi tokrzyskim 

(stan na koniec 2015 i 2016 roku) 
 

Wyszczególnienie 2015 rok 2016 rok
Wzrost/
spadek
do 2015 r.

Udzia
w %
2016 r.

Ogó em,
w tym:

110.574 111.128 554 100,0

Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo* 1.877 1.854 23 1,7

Górnictwo i wydobywanie 176 188 12 0,2

Przetwórstwo przemys owe 10.276 10.374 98 9,3

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi
elektryczn , gaz, par wodn i gor c wod 172 175 3 0,2

Dostawa wody; gospodarowanie ciekami
i odpadami; rekultywacja 674 703 29 0,6

Budownictwo 14.495 14.653 158 13,2

Handel; naprawa pojazdów samochodowych 33.609 32.953 656 29,7

Transport i gospodarka magazynowa 7.229 7.260 31 6,5

Zakwaterowanie i gastronomia 2.898 2.890 8 2,6

Informacja i komunikacja 2.120 2.217 97 2,0

Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa 3.143 3.021 122 2,7

Obs uga rynku nieruchomo ci 3.268 3.360 92 3,0

Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 8.173 8.440 267 7,6

Administrowanie i dzia alno wspieraj ca 2.289 2.362 73 2,1

Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowi zkowe zabezpieczenia spo eczne 1.282 1.283 1 1,2

Edukacja 3.933 3.965 32 3,6

Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 5.546 5.662 116 5,1

Dzia alno zwi zana z kultur , rozrywk
i rekreacj 1.795 1.845 50 1,7

Pozosta a dzia alno us ugowa 7.466 7.691 225 6,9

*bez osób prowadz cych indywidualne gospodarstwa rolne. 
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Dynamika pracuj cych w 2015 roku 

Sekcje i Dzia y PKD
wi tokrzyskie Polska*

koniec 2014=100
Ogó em 101,1 101,9
Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo 100,0 100,1
Przemys 103,2 101,9
Budownictwo 97,6 102,6
Handel; naprawa pojazdów samochodowych 103,2 102,1
Transport i gospodarka magazynowa 100,3 102,9
Zakwaterowanie i gastronomia 100,4 101,8
Informacja i komunikacja 108,8 107,4
Dzia alno finansowa i ubezpieczeniowa 96,2 100,7
Obs uga rynku nieruchomo ci 100,7 100,4
Dzia alno profesjonalna, naukowa i techniczna 100,7 103,8
Administrowanie i dzia alno wspieraj ca 98,0 105,3
Administracja publiczna i obrona narodowa;
obowi zkowe zabezpieczenia spo eczne 100,2 100,1

Edukacja 100,4 101,2
Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 102,9 102,1
Dzia alno zwi zana z kultur , rozrywk
i rekreacj 100,0 100,9

Pozosta a dzia alno us ugowa 103,6 104,4
*Wyliczenia w asne na podstawie danych GUS. 

 
1.2.3. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw 

 
W kraju przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w 2016 r. ukszta towa o 

si  na poziomie 5.760,2 tys. osób, tj. o 2,8% wy szym ni  w 2015 r. (kiedy notowano wzrost 
o 1,3%). Najbardziej zwi kszy o si  zatrudnienie w administrowaniu i dzia alno ci wspieraj cej 
(o 10,3%). Wzrost zatrudnienia notowano równie  w informacji i komunikacji (o 4,7%), 
zakwaterowaniu i gastronomii oraz przetwórstwie przemys owym (po 3,2%), handlu; naprawie 
pojazdów samochodowych oraz transporcie i gospodarce magazynowej (po 3,1%), dzia alno ci 
profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 2,5%) oraz dostawie wody; gospodarowaniu ciekami 
i odpadami; rekultywacji (o 2,0%). Spadek zatrudnienia utrzyma  si  w górnictwie i wydobywaniu 
(o 7,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energi  elektryczn , gaz, par  wodn  i gor c  wod  
(o 3,9%), obs udze rynku nieruchomo ci (o 0,9%) oraz budownictwie (o 0,7%)12. 
 

W okresie stycze -grudzie  2016 r. przeci tne zatrudnienie w wi tokrzyskiem 
wynios o 111,8 tys. osób i w porównaniu z rokiem 2015 r. zwi kszy o si  o 1,8% (przed 
rokiem spadek o 2,8%). 

Ze wzgl du na rodzaj dzia alno ci, w strukturze przeci tnego zatrudnienia wi kszo  
stanowili pracownicy jednostek przemys owych (52,4% ogó u zatrudnionych w sektorze 
przedsi biorstw). Du y odsetek zatrudnionych grupowa y tak e jednostki handlowe, których 
udzia  zmala  o 0,7 p.p. do 19,6%. Zwi kszy  si  natomiast, chocia  w mniejszym stopniu, 
udzia  pracowników przedsi biorstw budowlanych - o 0,2 p.p. do 9,2%13. 

                                           
12„Informacja o sytuacji spo eczno-gospodarczej kraju w 2016 r.”, GUS, Warszawa,30 stycznia 2017 r. 
13 „Komunikat o sytuacji spo eczno-gospodarczej województwa wi tokrzyskiego w grudniu 2016 r.”, 
     Urz d Statystyczny w Kielcach, 30 stycznia 2017 r. 
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W porównaniu do IV kwarta u 2015 r. odnotowano spadek wspó czynnika aktywno ci 
zawodowej we wszystkich grupach ze wzgl du na miejsce zamieszkania, p e , wykszta cenie 
oraz w wi kszo ci grup wiekowych, wyj tkiem by  wzrost poziomu aktywno ci osób 
najstarszych w wieku 65 i wi cej lat (4,6% wobec 3,1% przed rokiem). 
 
 
Wska nik zatrudnienia 

Wska nik zatrudnienia16, b d cy miernikiem zaanga owania ludno ci w procesie 
pracy, w IV kwartale 2016 r. wyniós  50,0% (w kraju 53,2%) i by  o 2,0 p. proc. ni szy ni  
w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

 
Wska nik zatrudnienia w latach 2005-201617 

(dane z ostatniego kwarta u) 

 
 
Po obserwowanym w latach 2009-2012 spadku warto ci wska nika zatrudnienia  

w województwie, w kolejnych trzech latach nast powa a jego poprawa. W 2016 roku 
wska nik obni y  si  poni ej poziomu notowanego w latach 2014-2015, ale jednocze nie 
powy ej warto ci osi ganych w okresie 2011-2013. Niestety pog bi  si  dystans 
do redniego poziomu w kraju. W IV kwartale 2016 r. ni szy wska nik zatrudnienia ni  
w wi tokrzyskiem odnotowano w dwóch województwach: warmi sko-mazurskim (49,2%) 
oraz zachodniopomorskim (49,4%), natomiast najwy szy miernik utrzyma  si  
w mazowieckim (56,9%)18. 

 

Podobnie jak w przypadku wspó czynnika aktywno ci zawodowej odnotowano du e 
zró nicowanie wska nika zatrudnienia w zale no ci od p ci, wieku oraz poziomu 
wykszta cenia. W odniesieniu do IV kwarta u 2015 r. zmniejszy y si  natomiast dysproporcje 
ze wzgl du na miejsce zamieszkania19. 
 

                                           
16 Wska nik zatrudnienia informuje o procentowym udziale ludno ci pracuj cej (ogó em lub danej grupy) 
    w liczbie ludno ci w wieku 15 lat i wi cej (ogó em lub danej grupy). 
17http://www.stat.gov.pl, Bank Danych Lokalnych, GUS. 
18Tam e. 
19„Aktywno  ekonomiczna ludno ci w województwie wi tokrzyskim” w IV kwartale 2015 i 2016 roku, 
   Informacje sygnalne, Urz d Statystyczny w Kielcach, marzec 2016 i 2017 roku. 
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Mieszka cy wsi charakteryzuj  si  wy szym miernikiem zatrudnienia ni  ludno  
miast. W IV kwartale 2016 r. wska nik zmniejszy  zarówno w ród osób zamieszka ych na wsi 
(o 2,8 p. proc.), jak i w miastach (o 0,9 p. proc.). 

Najwy szy poziom wska nika zatrudnienia odnotowano w grupach wiekowych 35-44 
oraz 45-54 lata, najni szy za  w ród osób w wieku 55 i wi cej lat oraz w najm odszej grupie 
15-24 lata, w której wyst pi  najg bszy spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubieg ego (o 2,7 p. proc.). 

Najwi ksze zaanga owanie w procesie pracy mia y osoby legitymuj ce si  
wykszta ceniem wy szym, przy czym wska nik zatrudnienia dla tej grupy zmniejszy  si  kolejny 
rok (o 2,8 p. proc.). Spadek odnotowano równie  w ród osób z wykszta ceniem gimnazjalnym 
lub ni szym (o 3,3 p. proc.) oraz zasadniczym zawodowym (o 4,4 p. proc.). Wysoki wzrost 
mia  miejsce jedynie w grupie posiadaj cych wykszta cenie rednie ogólnokszta c ce  
(o 5,1 p. proc.). Najni szy poziom wska nika utrzymuje si  w ród osób najs abiej 
wykszta conych (z wykszta ceniem gimnazjalnym i ni szym) - 14,4%. 

Unijna strategia na rzecz inteligentnego i zrównowa onego rozwoju spo eczno-
gospodarczego na lata 2010-2020 zak ada osi gni cie wska nika zatrudnienia osób w wieku 
20-64 lata na poziomie 75,0%. Wyznaczony do 2020 roku cel dla Polski zgodnie ze Strategi  
Europa 2020 to 71%. 

W roku 2015 liczba pracuj cych w wieku 15 lat i wi cej wynosi a w Polsce 16,1 mln, 
a w grupie 20-64 lata 15,7 mln (w obu przypadkach wzrost o 0,2 mln w stosunku do 2014 r.). 
W tym okresie rednioroczny wska nik zatrudnienia, okre laj cy udzia  ludno ci pracuj cej 
w wieku 20-64 lata w ogólnej liczbie ludno ci tej grupy wiekowej wyniós  67,8%. 

Wska nik zatrudnienia w Polsce jest nadal jednym z ni szych w Unii Europejskiej.  
W grupie wiekowej 20-64 lata ni szy od Polski wska nik zatrudnienia odnotowano  
w 8 krajach. 

 
Wska nik zatrudnienia w krajach UE w 2016 r. (w grupie wiekowej 20-64)21 

Lp. Kraj
Wska nik

zatrudnienia
(w %)

Lp. Kraj
Wska nik

zatrudnienia
(w %)

1 Szwecja 81,2 16 Francja 70,4
2 Niemcy 78,7 17 Irlandia 70,3
3 W. Brytania 77,6 18 S owenia 70,1
4 Dania 77,4 19 S owacja 69,8
5 Holandia 77,1 20 Malta 69,6
6 Czechy 76,7 21 Polska 69,3
7 Estonia 76,6 22 Cypr 68,8
8 Litwa 75,2 23 Belgia 67,7
9 Austria 74,8 24 Bu garia 67,7
10 Finlandia 73,4 25 wi tokrzyskie 67,0
11 otwa 73,2 26 Rumunia 66,3
12 W gry 71,5 27 Hiszpania 63,9
13 EU (28) 71,1 28 W ochy 61,6
14 Luxemburg 70,7 29 Chorwacja 61,4
15 Portugalia 70,6 30 Grecja 56,2

                                           
21 Eurostat:  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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W 2016 roku udzia  osób pracuj cych w grupie wiekowej 20-64 lata wzrós  
o 1,5 p. proc. do poziomu 69,3%. Cho  wska nik zatrudnienia w tej grupie nadal pozostaje 
w Polsce ni szy ni  w UE, to na przestrzeni lat sytuacja wyra nie si  poprawi a. Dystans 
z niemal 10 p. proc. sprzed dekady zmniejszy  si  obecnie do 1,8 p. proc. (przed rokiem 
2,2 p. proc.). 

 
Wska nik zatrudnienia w latach 2005-2016 w grupie wiekowej 20-64 

(dane rednioroczne w %)22 

 
 

W latach 2005-2008 wska nik zatrudnienia w grupie wiekowej 20-64 lata rós  
systematycznie. Dynamika wzrostu w Polsce by a do roku 2008 blisko 3 razy wi ksza ni  
rednio w UE, ale te  pu ap startowy by  wyra nie ni szy. W 2009 r. nast pi  wyra ny spadek 

tego wska nika w UE, a w nast pnych latach utrzymywa  si  na porównywalnym poziomie 
lub przejawia  niewielkie spadki. W 2014 r. nast pi a poprawa sytuacji na rynku pracy, 
w okresie ostatnich trzech lat notowany jest sta y wzrost wska nika zatrudnienia.  

W Polsce po roku 2008 pocz tkowy spadek nie by  tak dynamiczny. W 2009 r. 
poziom zatrudnienia pozosta  w zasadzie na tym samym poziomie, co rok wcze niej  
W 2010 r. wska nik zatrudnienia zmniejszy  si  o 0,6 p.p. By  to najgorszy pod wzgl dem 
zatrudnienia rok od pocz tku okresu globalnej recesji - prac  mia o wtedy o 0,7 p. proc. mniej 
ni  2 lata wcze niej. W latach 2011-2013 obserwowano niewielkie wzrosty, natomiast 
wyra na poprawa zarysowa a si  w 2014 roku i utrzyma a si  do chwili obecnej. 

W wi tokrzyskiem wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wykazywa  
tendencje wzrostowe do 2008 r., kiedy osi gn  najwy sz  warto  - 67,3%. W latach  
2009-2013 zmniejszy  do poziomu 62,7%. Od 2014 roku obserwuje si  sukcesywny wzrost 
omawianego wska nika, cznie o 4,3 p. proc. 

 
 
 
 

                                           
22Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 
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W 2016 roku udzia  osób pracuj cych w grupie wiekowej 20-64 lata wzrós  
o 1,5 p. proc. do poziomu 69,3%. Cho  wska nik zatrudnienia w tej grupie nadal pozostaje 
w Polsce ni szy ni  w UE, to na przestrzeni lat sytuacja wyra nie si  poprawi a. Dystans 
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zatrudnienia rok od pocz tku okresu globalnej recesji - prac  mia o wtedy o 0,7 p. proc. mniej 
ni  2 lata wcze niej. W latach 2011-2013 obserwowano niewielkie wzrosty, natomiast 
wyra na poprawa zarysowa a si  w 2014 roku i utrzyma a si  do chwili obecnej. 

W wi tokrzyskiem wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata wykazywa  
tendencje wzrostowe do 2008 r., kiedy osi gn  najwy sz  warto  - 67,3%. W latach  
2009-2013 zmniejszy  do poziomu 62,7%. Od 2014 roku obserwuje si  sukcesywny wzrost 
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22Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

67,8
68,8

69,8 70,2
68,9 68,5 68,5 68,4 68,3

69,2 70,0
71,1

58,3 60,1

62,7
65,0 64,9

64,3
64,5 64,7 64,9

66,5
67,8 69,3

57,4

60,6

64,7 67,3

65,1 64,7
63,9 64,2

62,7
63,7

65,9
67,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
UE (28) POLSKA WI TOKRZYSKIE

Stopa bezrobocia (wg BAEL) 
 
 Do oceny nat enia bezrobocia s u y stopa bezrobocia, która w Badaniu Aktywno ci 
Ekonomicznej Ludno ci wyra a udzia  bezrobotnych (spe niaj cych kryteria stosowane 
w BAEL) w ród aktywnych zawodowo w wieku 15 lat i wi cej. 

 Wyniki badania przeprowadzonego w IV kwartale 2016 r. okre laj  liczb  
bezrobotnych w województwie na poziomie 46 tys. osób, tj. o 31,3% ni szym ni  rok 
wcze niej (analogicznie w IV kw. 2015 r. wzrost o 3,1%). W ród bezrobotnych wi cej by o 
m czyzn - 54,3% ogó u, a ich liczba zmala a o 34,2%. Bezrobocie zmniejszy o si  równie  
w grupie kobiet, których uby o 30,0%. Stopa bezrobocia ukszta towa a si  na poziomie 
8,3% (w kraju - 5,5%). 
 

Wyszczególnienie
Stopa bezrobocia (w %)23

IV kw. 2015 r. IV kw. 2016 r.
Ogó em w woj. wi tokrzyskim 9,8 8,3
m czy ni 9,8 7,9
kobiety 9,8 8,7
Miasta 9,6 8,8
Wie 10,1 7,8
Z ogó em w wieku:
15 24 lata 24,2 20,5
25 34 13,2 12,7
35 44 7,7 6,8
45 54 7,1 4,9
55 lat i wi cej 3,5 3,8
Z ogó em wg wykszta cenia:
wy sze 7,4 4,8
policealne i rednie zawodowe 9,2 8,3
rednie ogólnokszta c ce 20,4 15,6
zasadnicze zawodowe 9,8 9,1
gimnazjalne i poni ej 14,5 13,9
 
Stopa bezrobocia w miastach ukszta towa a si  na wy szym poziomie ni  na wsi, 

gdzie odnotowano spadek wska nika o 2,3 p. proc. (w miastach spadek wyniós  0,8 p. proc.). 
Na rynku pracy poprawie uleg a sytuacja kobiet, jak i m czyzn. Stopa bezrobocia 
zmniejszy a si  w tych grupach odpowiednio o: 1,1 i 1,9 p. proc.  

Mniejsze bezrobocie wyst pi o we wszystkich grupach wiekowych, z wyj tkiem  
55 i wi cej lat, w której stopa bezrobocia wzros a. W grupie najm odszych w wieku 15-24 lata 
udzia  poszukuj cych pracy nadal pozostawa  na najwy szym poziomie w porównaniu do 
pozosta ych kategorii wiekowych. Nale y zauwa y , i  przy uwzgl dnieniu kryterium 
wiekowego obserwuje si  najsilniejsze zró nicowanie stopy bezrobocia, ale ró nica mi dzy 
najwy sz  i najni sz  warto ci  zmniejszy a si  do 16,7 p. proc. 

Znaczne zró nicowanie stopy bezrobocia wyst powa o równie  w zale no ci 
od poziomu wykszta cenia. Najwy sz  warto  tego wska nika odnotowano w ród osób 
posiadaj cych wykszta cenie rednie ogólnokszta c ce (spadek o 4,8 p. proc.). W pozosta ych 
grupach równie  odnotowano spadki, ale by y one znacznie mniejsze. 

                                           
23„Aktywno  ekonomiczna ludno ci w województwie wi tokrzyskim w IV kwartale 2016 r.”, 
   Informacja sygnalna, Urz d Statystyczny w Kielcach, marzec 2017 r. 
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Wi kszo  o wiadcze  pochodzi a od pracodawców dzia aj cych w sekcji rolnictwo, 
le nictwo, owiectwo i rybactwo - 58,0% (16.581), a nast pnie w sekcjach pozosta a 
dzia alno  us ugowa - 14,4% (4.111) oraz budownictwo - 12,1% (3.457). cznie 
zapotrzebowanie na prac  cudzoziemców z wymienionych trzech sekcji obejmowa o 84,5% 
ogó u o wiadcze  zarejestrowanych w 2016 roku. 

Miejsca pracy przeznaczone by y dla nast puj cych grup zawodowych: 
pracownicy wykonuj ce prace proste - 19.178, 
robotnicy przemys owi i rzemie lnicy - 4.568, 
rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy - 1.994, 
pracownicy us ug i sprzedawcy - 1.371, 
operatorzy i monterzy maszyn i urz dze  - 1.155, 
technicy i inny redni personel - 151, 
pracownicy biurowi - 85, 
si y zbrojne - 78, 
specjali ci - 12, 
przedstawiciele w adz publicznych, wy si urz dnicy i kierownicy - 7. 

 
Najcz ciej z cudzoziemcami zawierane by y umowy o dzie o - 20.463 (71,6%), ponadto 

5.475 umów zlecenie (19,1%), 2.658 umów o prac  (9,3%) oraz 3 inne umowy. O wiadczenia 
wystawiane by y na okres od 3 do 6 miesi cy - 24.705 (86,4%), od 1 do 3 miesi cy - 2.937 
(10,3%), a poni ej 1 miesi ca - 957 (3,3%). 

 
 

1.5. PODSUMOWANIE 

Liczba mieszka ców wi tokrzyskiego zmniejsza si  od wielu lat, a proces depopulacji 
jest jednym z najsilniejszych w kraju. Na koniec 2016 roku ludno  województwa liczy a 
1.252,9 tys. osób, tj. prawie o 30 tys. mniej ni  w roku 2010. 
W strukturze ludno ci przewa ali mieszka cy wsi, którzy stanowili 55,4% ogó u,  
w miastach mieszka o 44,6%. W kraju udzia  ludno ci miejskiej by  zdecydowanie 
wy szy i wyniós  60,2%, natomiast na wsi mieszka o 39,8%. 
Wi kszo  mieszka ców województwa stanowi  kobiety, a ich udzia  wyniós  51,2%  
(w kraju - 51,6%). Na 100 m czyzn przypada o 105 kobiet (wy szy wspó czynnik 
feminizacji odnotowano w kraju - 107). 
W wi tokrzyskiem nast pi o przyspieszenie procesu demograficznego starzenia si  
spo ecze stwa w stosunku do innych województw. Niekorzystne zmiany dotycz  
zmniejszania si  liczby i udzia u dzieci i m odzie y oraz osób w wieku zdolno ci do 
pracy, przy jednoczesnym wzro cie populacji osób w wieku poprodukcyjnym. 
Prognozy demograficzne wskazuj  na istotne zmiany w strukturze ludno ci wed ug 
wieku. Niski poziom dzietno ci i towarzysz cy mu proces wyd u ania si  trwania ycia 
b d  powodowa  starzenie si  spo ecze stwa i zmniejszanie poda y si y roboczej. 
Wp ynie to na coraz wi ksze obci enie osób w wieku produkcyjnym liczb  osób 
w wieku nieprodukcyjnym, a proces ten b dzie przebiega  z wi kszym nat eniem 
w zwi zku z obni eniem wieku emerytalnego. 
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Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
w woj. wi tokrzyskim na koniec grudnia 2016 r. wynios a 111,1 tys. (o 0,6 tys. wi cej 
ni  przed rokiem). Jako podstawowy rodzaj prowadzonej dzia alno ci najwi cej 
jednostek zadeklarowa o dzia alno  zwi zan  z handlem i napraw  pojazdów 
samochodowych (29,7%), budownictwem (13,2%) oraz przetwórstwem przemys owym 
(9,3%). 
Liczba pracuj cych w gospodarce narodowej w 2015 roku wynios a 465,0 tys. i by a 
wy sza o 5,0 tys., tj. o 1,1% w porównaniu do 2014 roku (w kraju o 1,9%). 
Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w wi tokrzyskiem w 2016 roku 
wynios o 111,8 tys. osób i w porównaniu z rokiem 2015 r. zwi kszy o si  o 1,8% (przed 
rokiem spadek o 2,8%). 
Zmniejszeniu w skali roku uleg  wspó czynnik aktywno ci zawodowej oraz wska nik 
zatrudnienia wyliczony w badaniu BAEL dla IV kwarta u 2016 roku (ich warto ci 
wynios y odpowiednio: 54,6% oraz 50,0%). Korzystniej kszta tuje rednioroczny 
wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, od 2014 roku obserwuje si  sukcesywny 
wzrost omawianego wska nika do poziomu 67,0% w 2016 roku ( cznie o 4,3 p. proc.). 

Stopa bezrobocia w badaniu BAEL obni y a si  z 9,8% w IV kwartale 2015 r. do 8,3% 
w IV kwartale 2016 r. (w kraju - 5,5%). Zgodnie z przyj t  metodologi  wyniki badania 
okre laj  liczb  bezrobotnych w województwie na poziomie 46 tys. osób, tj. o 31,3% 
ni szym ni  rok wcze niej.  
Ponad 67% w ci gu roku wzros a liczba sk adanych przez pracodawców o wiadcze  
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom podejmuj cym krótkoterminowe 
zatrudnienie na terenie województwa, bez konieczno ci uzyskania zezwolenia na prac  
(wobec wzrostu o 133% w 2015 roku).  
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Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON 
w woj. wi tokrzyskim na koniec grudnia 2016 r. wynios a 111,1 tys. (o 0,6 tys. wi cej 
ni  przed rokiem). Jako podstawowy rodzaj prowadzonej dzia alno ci najwi cej 
jednostek zadeklarowa o dzia alno  zwi zan  z handlem i napraw  pojazdów 
samochodowych (29,7%), budownictwem (13,2%) oraz przetwórstwem przemys owym 
(9,3%). 
Liczba pracuj cych w gospodarce narodowej w 2015 roku wynios a 465,0 tys. i by a 
wy sza o 5,0 tys., tj. o 1,1% w porównaniu do 2014 roku (w kraju o 1,9%). 
Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w wi tokrzyskiem w 2016 roku 
wynios o 111,8 tys. osób i w porównaniu z rokiem 2015 r. zwi kszy o si  o 1,8% (przed 
rokiem spadek o 2,8%). 
Zmniejszeniu w skali roku uleg  wspó czynnik aktywno ci zawodowej oraz wska nik 
zatrudnienia wyliczony w badaniu BAEL dla IV kwarta u 2016 roku (ich warto ci 
wynios y odpowiednio: 54,6% oraz 50,0%). Korzystniej kszta tuje rednioroczny 
wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata, od 2014 roku obserwuje si  sukcesywny 
wzrost omawianego wska nika do poziomu 67,0% w 2016 roku ( cznie o 4,3 p. proc.). 

Stopa bezrobocia w badaniu BAEL obni y a si  z 9,8% w IV kwartale 2015 r. do 8,3% 
w IV kwartale 2016 r. (w kraju - 5,5%). Zgodnie z przyj t  metodologi  wyniki badania 
okre laj  liczb  bezrobotnych w województwie na poziomie 46 tys. osób, tj. o 31,3% 
ni szym ni  rok wcze niej.  
Ponad 67% w ci gu roku wzros a liczba sk adanych przez pracodawców o wiadcze  
o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom podejmuj cym krótkoterminowe 
zatrudnienie na terenie województwa, bez konieczno ci uzyskania zezwolenia na prac  
(wobec wzrostu o 133% w 2015 roku).  

  

2.     BEZROBOCIE REJESTROWANE - STAN I STRUKTURA 
 

2.1.  POZIOM I STOPA BEZROBOCIA 
 
2.1.1. Zmiany poziomu bezrobocia 
 

Na koniec 2016 roku liczba bezrobotnych w województwie wi tokrzyskim wynios a 
57.126 osób i by a najni sza od 1999 roku.  

Na przestrzeni roku poziom bezrobocia zwi ksza  si  w styczniu (o 4 tys.) oraz 
listopadzie i grudniu (o 1,3 tys.), co wynika o z oddzia ywania czynników sezonowych, 
g ównie mniejszego si  w tym okresie zapotrzebowania na prac  w wielu dzia ach gospodarki 
oraz zako czenia programów aktywizacji i umów zawieranych do ko ca roku. 
W okresie od lutego do pa dziernika notowany by  systematyczny spadek liczby 
bezrobotnych, w tym najwy szy w kwietniu (o 3,8 tys.). cznie na przestrzeni dziewi ciu 
miesi cy z rejestrów uby o 14,3 tys. osób. 

W skali roku bezrobocie zmniejszy o si  o 9.005 osób, tj. 13,6% (w kraju o 14,6%). 
 

Liczba bezrobotnych w latach 2015 – 2016 

 
Liczba bezrobotnych na koniec 2015 r. oraz w poszczególnych kwarta ach 2016 r. 

Kwarta   Liczba bezrobotnych 
   na koniec kwarta u 

       Wzrost / spadek 
    bezrobocia w liczbach 
        bezwzgl dnych 

         Dynamika  
    wzrostu / spadku  
      bezrobocia w % 

IV  2015 66.131   
I     2016 67.679 + 1.548 + 2,3 
II    2016 59.573 - 8.106 - 12,0 
III  2016 56.772 - 2.801 - 4,7 
IV  2016 57.126   + 354 + 0,6 

 
Tempo spadku bezrobocia w 2016 roku by o wy sze ni  przed rokiem i wynika o 

ze znacznego os abienia dynamiki przyrostu liczby bezrobotnych w I i IV kwartale roku 
(w 2015 roku wzrost wynosi  3,6% w ka dym z tych okresów). Mia o to istotne znaczenie, 
poniewa  w II i III kwartale dynamika spadku by a ni sza ni  w 2015 roku.  

79 812 80 355
78 154

74 885
71 608

68 521 67 326
66 145

63 856 63 023
64 460

66 131
70 161 69 803

67 679
63 907

61 989
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2.1.2.  Stopa bezrobocia 
Na koniec grudnia 2016 roku stopa bezrobocia w województwie wynios a 10,8% 

i by a o 1,7 punktu procentowego ni sza ni  przed rokiem. W kraju wska nik zmniejszy  si  
o 1,4 p.p. do poziomu 8,3%. 

Stopa bezrobocia w latach 2010 - 2016 

 

2.1.3. Bezrobocie regionalne: poziom i stopa bezrobocia w powiatach 
 

Na przestrzeni 2016 roku we wszystkich powiatach województwa odnotowano 
zmniejszenie zarówno liczby bezrobotnych osób, jak i stopy bezrobocia. 

Na koniec roku najwi cej osób pozostaj cych bez pracy zarejestrowanych by o 
w powiecie kieleckim (9.925) i mie cie Kielce (8.326). Najmniej bezrobotnych odnotowano 
w powiatach pi czowskim (1.327) i kazimierskim (1.586). 

W porównaniu do 2015 roku najsilniejszy procentowy spadek liczby bezrobotnych 
mia  miejsce w powiatach: buskim - 21,4% (553 osoby), koneckim - 19,6% (1.028), 
ostrowieckim - 19,2% (1.311), j drzejowskim - 17,9% (757) i opatowskim - 17,6% (824). 

Stopa bezrobocia na koniec 2016 roku w podregionie kieleckim ukszta towa a si  
na poziomie 11,9%, a dla podregionu sandomiersko-j drzejowskiego wynios a 9,3% 
(w 2015 r. odpowiednio: 13,8% i 10,5%). 

Spadek stopy bezrobocia w porównaniu do grudnia 2015 roku by  najsilniejszy 
w powiatach: ostrowieckim (3,1 p.p.) koneckim (3,0 p.p.), skar yskim i opatowskim 
(po 2,9 p.p.), j drzejowskim (2,0 p.p.), starachowickim (1,8 p.p.) i kieleckim (1,6 p.p.)24. 

 
2.1.4.  Podstawowe sk adniki bilansu bezrobotnych 

 
I. Nowo zarejestrowani bezrobotni „nap yw” 

 

W 2016 roku w powiatowych urz dach pracy województwa zarejestrowano 94.390 
bezrobotnych. W porównaniu do 2015 roku „nap yw” by  ni szy o 5.086 osób, tj. 5,1%. 
 

W ród nowo zarejestrowanych: 
14,8% stanowili rejestruj cy si  po raz pierwszy, tj. 13.940 osób, 

(w 2015 roku - 14,6%, tj. 14.480 osób), 
85,2% to powracaj cy do rejestracji po raz drugi i kolejny, tj. 80.450 osób, 

(w 2015 roku - 85,4%, tj. 84.996 osób). 
                                           
24 Terytorialne zró nicowanie wysoko ci stopy bezrobocia na koniec 2015 i 2016 roku przedstawiaj  
   kartogramy na str. 102 – 103. 
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Jednocze nie z ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych: 
76.245 to osoby poprzednio pracuj ce (80,8%), 
40.386 osób zamieszkiwa o w mie cie (42,8%), a 54.004 na wsi (57,2%), 
45.089 osób to kobiety (47,8%), a 49.301 to m czy ni (52,2%), 
17.201 osób posiada o prawo do zasi ku (18,2%), 
10.800 to osoby w okresie do 12 miesi cy od dnia uko czenia nauki (11,4%),  
43.944 to bezrobotni do 30 roku ycia (46,6%), 

w tym 25.854 osoby do 25 roku ycia (27,4% nap ywu), 
34.562 to d ugotrwale bezrobotni (36,6%), 
15.966 to bezrobotni powy ej 50 roku ycia (16,9%), 
25.661 to bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych (27,2%), 
27.796 to bezrobotni bez do wiadczenia zawodowego (29,4%). 

 
Z analizy „nap ywu” bezrobotnych w 2016 roku wynika, i  zmniejszy a si  zarówno 

liczba osób rejestruj cych si  po raz pierwszy (o 540 osób, tj. 3,7%), jak i powracaj cych 
do rejestrów bezrobocia (o 4.546 osób, tj. 5,3%). Liczba nowo zarejestrowanych kobiet by a 
ni sza o 2,1 tys., a m czyzn o ponad 3 tys. 

Najwy szy spadek „nap ywu” do bezrobocia odnotowano w ród osób: d ugotrwale 
bezrobotnych (o 6,8 tys.), do 30 roku ycia (o 3,7 tys.), dotychczas niepracuj cych 
(o 3,2 tys.), bez do wiadczenia zawodowego (o 3,2 tys.) oraz zamieszka ych w mie cie 
(o 2,7 tys.). 

Najwi cej nowo zarejestrowanych zanotowano w powiatach: kieleckim - 17.876 
osób, m. Kielce - 11.697, ostrowieckim - 9.431, koneckim - 8.783, skar yskim - 8.282 oraz 
starachowickim - 6.531, natomiast najmniej w kazimierskim - 1.873 i pi czowskim - 1.929. 

W porównaniu do 2015 roku liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
zmniejszy a si  w dwunastu powiatach, przy czym najwy szy spadek zanotowano w: 
starachowickim (o 1.148 osób), w mie cie Kielce (o 1.040) i ostrowieckim (o 1.036). 
Natomiast wzrost zanotowano w dwóch powiatach: skar yskim (o 392) i kazimierskim (o 23). 

 
II. Bezrobotni wyrejestrowani „odp yw” 

 
Na przestrzeni 2016 roku wy czono z ewidencji urz dów pracy 

103.395 bezrobotnych, tj. o 5.384 osoby mniej (o 4,9%) ni  w 2015 roku. 
 
Podstawow  przyczyn  wy czenia z ewidencji bezrobotnych by o podj cie pracy 

przez 50.448 osób, tj. 48,8% wyrejestrowanych (o 669 osób mniej ni  w 2015 r.), z tego: 

zatrudnienie niesubsydiowane podj o 38.731 osób, tj. 76,8% podejmuj cych prac  
(w 2015 r. - 42.498 osób), 
zatrudnienie subsydiowane podj o 11.717 osób, tj. 23,2% 
(w 2015 r. – 8.619 osób). 

Drug  co do wielko ci sk adow  odp ywu stanowili wy czeni z powodu 
niepotwierdzenia gotowo ci do pracy - 14.952 osoby, tj. 14,5%. 
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Ponadto 37.995 bezrobotnych (36,7%) wy czonych zosta o z powodu: 
rozpocz cia sta u - 11.792 osoby, tj. 11,4% wy cze , 
rozpocz cia szkolenia - 2.011 osób, tj. 1,9%, 
rozpocz cia prac spo ecznie u ytecznych - 1.408 osób, tj. 1,4%, 
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania dzia a   
aktywizacyjnych - 820 osób, tj. 0,8%, 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 8.239 osób, tj. 8,0%, 
odmowy ustalenia profilu pomocy - 34 osoby, 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyj cia propozycji odpowiedniej pracy 
lub innej formy pomocy, w tym PAI - 6.033 osoby, tj. 5,8%, 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych, nabycia praw do wiadczenia 
przedemerytalnego, osi gni cia wieku emerytalnego - 2.616 osób, tj. 2,5%, 
podj cia nauki - 495 osób, tj. 0,5%, 
pozosta ych przyczyn - 4.547 osób, tj. 4,4%. 

 
W odniesieniu do 2015 r. zwi kszy a si  liczba osób wy czonych z powodu podj cia 

pracy subsydiowanej (o 3.098), w tym osób które podj y prac  poza miejscem zamieszkania 
w ramach bonu na zasiedlenie (o 364) oraz zatrudnionych przy robotach publicznych (o 214) 
i pracach interwencyjnych (o 195). Ponadto od pocz tku roku 2016 realizowany by  nowy 
instrument rynku pracy (art. 150 f ustawy) skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku 
ycia, w ramach którego zatrudnione zosta y 2.342 osoby. 

Zmniejszy a si  natomiast grupa osób wy czonych z powodu: podj cia pracy 
niesubsydiowanej (o 3.767), z tytu u niepotwierdzenia gotowo ci do pracy (o 4.080), 
rozpocz cia sta u (o 600) oraz szkolenia (o 399). Mniej bezrobotnych skierowano równie  do 
agencji zatrudnienia w ramach zlecania dzia a  aktywizacyjnych (o 342) oraz bezrobotnych, 
którzy bez uzasadnionej przyczyny odmówili przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub 
innej formy pomocy, w tym PAI (o 253). 

Najwi cej bezrobotnych wyrejestrowano w powiatach: kieleckim - 19.128 osób, 
m. Kielce - 12.749, ostrowieckim - 10.742, koneckim - 9.811, skar yskim - 9.126 
i starachowickim - 7.240, natomiast najmniej w kazimierskim - 2.033 i pi czowskim - 2.110. 

Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w latach 2008 - 2016 

Lata „Nap yw” „Odp yw” 
Bilans bezrobocia 

w liczbach w % 

2008 99.710 105.333 -5.623 - 6,7 

2009 121.195 115.092 6.103 7,9 

2010 125.030 126.708 - 1.678 - 2,0 

2011 103.265 102.189 1.076 1,3 

2012 101.896 98.405 3.491 4,2 

2013 107.471 104.055 3.416 3,9 

2014 98.222 112.912 - 14.690 - 16,3 

2015 99.476 108.779 - 9.303 - 12,3 

2016 94.390 103.395 - 9.005 - 13,6 
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Ponadto 37.995 bezrobotnych (36,7%) wy czonych zosta o z powodu: 
rozpocz cia sta u - 11.792 osoby, tj. 11,4% wy cze , 
rozpocz cia szkolenia - 2.011 osób, tj. 1,9%, 
rozpocz cia prac spo ecznie u ytecznych - 1.408 osób, tj. 1,4%, 
skierowania do agencji zatrudnienia w ramach zlecania dzia a   
aktywizacyjnych - 820 osób, tj. 0,8%, 
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 8.239 osób, tj. 8,0%, 
odmowy ustalenia profilu pomocy - 34 osoby, 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyj cia propozycji odpowiedniej pracy 
lub innej formy pomocy, w tym PAI - 6.033 osoby, tj. 5,8%, 
nabycia praw emerytalnych lub rentowych, nabycia praw do wiadczenia 
przedemerytalnego, osi gni cia wieku emerytalnego - 2.616 osób, tj. 2,5%, 
podj cia nauki - 495 osób, tj. 0,5%, 
pozosta ych przyczyn - 4.547 osób, tj. 4,4%. 

 
W odniesieniu do 2015 r. zwi kszy a si  liczba osób wy czonych z powodu podj cia 

pracy subsydiowanej (o 3.098), w tym osób które podj y prac  poza miejscem zamieszkania 
w ramach bonu na zasiedlenie (o 364) oraz zatrudnionych przy robotach publicznych (o 214) 
i pracach interwencyjnych (o 195). Ponadto od pocz tku roku 2016 realizowany by  nowy 
instrument rynku pracy (art. 150 f ustawy) skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku 
ycia, w ramach którego zatrudnione zosta y 2.342 osoby. 

Zmniejszy a si  natomiast grupa osób wy czonych z powodu: podj cia pracy 
niesubsydiowanej (o 3.767), z tytu u niepotwierdzenia gotowo ci do pracy (o 4.080), 
rozpocz cia sta u (o 600) oraz szkolenia (o 399). Mniej bezrobotnych skierowano równie  do 
agencji zatrudnienia w ramach zlecania dzia a  aktywizacyjnych (o 342) oraz bezrobotnych, 
którzy bez uzasadnionej przyczyny odmówili przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub 
innej formy pomocy, w tym PAI (o 253). 

Najwi cej bezrobotnych wyrejestrowano w powiatach: kieleckim - 19.128 osób, 
m. Kielce - 12.749, ostrowieckim - 10.742, koneckim - 9.811, skar yskim - 9.126 
i starachowickim - 7.240, natomiast najmniej w kazimierskim - 2.033 i pi czowskim - 2.110. 

Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani w latach 2008 - 2016 

Lata „Nap yw” „Odp yw” 
Bilans bezrobocia 

w liczbach w % 

2008 99.710 105.333 -5.623 - 6,7 

2009 121.195 115.092 6.103 7,9 

2010 125.030 126.708 - 1.678 - 2,0 

2011 103.265 102.189 1.076 1,3 

2012 101.896 98.405 3.491 4,2 

2013 107.471 104.055 3.416 3,9 

2014 98.222 112.912 - 14.690 - 16,3 

2015 99.476 108.779 - 9.303 - 12,3 

2016 94.390 103.395 - 9.005 - 13,6 

2.2.   ZMIANY W STRUKTURZE BEZROBOCIA 

2.2.1.  Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasi ku 
 

Prawo do zasi ku na koniec 2016 roku posiada y 8.452 osoby, tj. 14,8% ogó u 
bezrobotnych, bez prawa do zasi ku pozostawa y zarejestrowane 48.674 osoby, tj. 85,2% 
(w kraju odpowiednio: 14,0% i 86,0%). 

W porównaniu do 2015 roku nast pi o zmniejszenie liczby bezrobotnych z prawem 
do zasi ku o 522 osoby, natomiast udzia  tej grupy w strukturze bezrobotnych wzrós  
o 1,2 p.p. (przed rokiem wynosi  13,6%). Zmniejszy a si  tak e liczba bezrobotnych bez 
prawa do zasi ku o 8.483 osoby oraz ich udzia  w bezrobociu ogó em. 

Udzia  bezrobotnych posiadaj cych prawo do zasi ku by : 

- najwy szy w powiatach: koneckim - 29,2%, kieleckim - 20,0%, skar yskim - 17,9%, 
ostrowieckim - 17,5%, staszowskim - 15,3% i buskim - 14,6%, 

- najni szy w powiatach: kazimierskim - 4,0%, sandomierskim - 7,8%, j drzejowskim 
i opatowskim - po 8,1% oraz pi czowskim - 9,3%. 

Wysoki udzia  bezrobotnych bez prawa do zasi ku (powy ej redniej wojewódzkiej) 
posiada y powiaty: kazimierski - 96,0%, sandomierski - 92,2%, j drzejowski i opatowski  
- po 91,9%, pi czowski - 90,7%, m. Kielce - 89,6%, w oszczowski - 88,9%, starachowicki  
- 86,4% oraz buski - 85,4%. 

W 2016 roku w ród nowo zarejestrowanych bezrobotnych udzia  osób z prawem 
do zasi ku wynosi  18,2%, natomiast bez prawa do zasi ku - 81,8% (w 2015 r. odpowiednio: 
18,9% i 81,1%). 

 
2.2.2.  Bezrobotni wed ug wieku, poziomu wykszta cenia 
          oraz sta u pracy i czasu pozostawania bez pracy25 
 
 I.  Wed ug wieku 
 

W ko cu 2016 roku najliczniejsz  grup  byli bezrobotni w wieku 25-34 lata - 16.881 
osób, a ich udzia  w ogólnej liczbie zarejestrowanych wyniós  29,6% (w kraju - 27,7%). 
W grupie najm odszych bezrobotnych w wieku 18-24 lata pracy poszukiwa o 8.640 osób, 
tj. 15,1% (w kraju - 13,4%). 

cznie osoby w wieku 18-34 lata stanowi y 44,7% (w kraju - 41,1%). Udzia  tej grupy 
w bezrobociu ogó em obni y  si  kolejny rok (w 2015 r. wynosi  46,6%), przy czym by o 
to wynikiem zmniejszenia udzia u osób do 25 roku ycia oraz zwi kszenia odsetka osób 
w wieku 25-34 lata. 

Udzia  bezrobotnych z pozosta ych grup wiekowych wynosi : 35-44 lata - 21,8% 
(12.478 osób), 45-54 lata - 16,9% (9.662), 55-59 lat - 10,7% (6.080), 60 lat i wi cej - 5,9% 
(3.385). 

W porównaniu do 2015 roku zanotowano zmniejszenie udzia u osób w przedzia ach 
wiekowych: 18-24 lata (o 2,2 p.p.) oraz 45-54 lata (o 0,4 p.p.), natomiast wzrós  udzia  osób 
w grupach wiekowych: 25-34 lata (o 0,3 p.p.), 35-44 lata (o 1,1 p.p.), 55-59 lat (o 0,2 p.p.) 
oraz 60 lat i wi cej (o 1,0 p.p.). 

                                           
25 Czas pozostawania bez pracy liczony jest w pe nych miesi cach od momentu ostatniego zarejestrowania si  
bezrobotnego w powiatowym urz dzie pracy. 
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Wiek jest jednym z czynników wp ywaj cych na czas pozostawania bez pracy. 
Najni szy udzia  bezrobotnych powy ej 12 miesi cy odnotowano w ród osób do 25 roku 
ycia (18,9%), natomiast najwy szy w ród osób najstarszych w wieku 60 lat i wi cej 

(56,3%). Generalnie im starsza grupa wiekowa, tym wi ksze nasilenie odsetka osób 
pozostaj cych bez pracy d u ej ni  rok. 

 
II.  Wed ug poziomu wykszta cenia 

 
Charakterystyczn  cech  struktury bezrobocia pozostaje niski poziom wykszta cenia 

bezrobotnych. Na koniec 2016 roku osoby z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz 
gimnazjalnym i ni szym stanowi y cznie 48,3% ogó u bezrobotnych (w kraju - 54,5%). 
Najwi cej bezrobotnych posiada o wykszta cenie zasadnicze zawodowe - 15.663 osoby, 
tj. 27,4% (w kraju - 26,6%), natomiast gimnazjalne i ni sze - 11.954 osoby, tj. 20,9% 
(w kraju - 27,9%). 

wiadectwo uko czenia szkó  policealnych i rednich zawodowych posiada o 
14.075 osób - 24,6% (w kraju - 21,7%) ogó u bezrobotnych, natomiast dyplomami wy szych 
uczelni legitymowa o si  9.299 osób - 16,3% (w kraju - 13,3%). Najmniej bezrobotnych 
posiada o wykszta cenie rednie ogólnokszta c ce - 6.135 osób, tj. 10,8% (w kraju 10,5%). 

W porównaniu do 2015 roku odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych 
we wszystkich grupach wed ug poziomu wykszta cenia, w tym z: policealnym i rednim 
zawodowym (o 2.568 osób), zasadniczym zawodowym (o 2.558 osób), gimnazjalnym 
i ni szym (o 1.780 osób), wy szym (o 1.150 osób) oraz rednim ogólnokszta c cym 
(o 949 osób). 

W zale no ci od poziomu wykszta cenia zró nicowany by  udzia  bezrobotnych 
pozostaj cych bez pracy powy ej roku. Najni szy w ród osób z wykszta ceniem wy szym 
(31,5%) oraz rednim ogólnokszta c cym (33,6%), natomiast najwy szy w ród osób 
z wykszta ceniem gimnazjalnym i ni szym (44,5%) oraz zasadniczym zawodowym (40,2%). 
 

III.  Wed ug sta u pracy 

W ko cu grudnia 2016 roku populacja bezrobotnych bez sta u pracy liczy a 
9.986 osób, tj. 17,5% ogó u (w kraju - 14,5%). W odniesieniu do 2015 roku analizowana 
grupa zmniejszy a si  o 3.126 osób (23,8%), jak i jej udzia  w strukturze zarejestrowanych 
(o 2,3 p.p.). 

W ród bezrobotnych poprzednio pracuj cych, najwi cej osób posiada o sta  pracy: 
od 1 do 5 lat - 13.193 (23,1% ogó u), do 1 roku - 11.205 (19,6%), od 5 do 10 lat - 8.368 
(14,7%) oraz od 10 do 20 lat - 8.004 (14,0%). 

Kolejne grupy, to bezrobotni legitymuj cy si  d ugim sta em pracy od 20 do 30 lat  
- 4.820 osób (8,4%) oraz 30 lat i wi cej - 1.550 osób (2,7%). 

W odniesieniu do ko ca 2015 roku liczba bezrobotnych zmniejszy a si  
we wszystkich grupach z do wiadczeniem zawodowym, w tym najwi cej w ród posiadaj cych 
sta  od 1 do 5 lat (o 1.501 osób), do 1 roku (o 1.030 osób), od 20 do 30 lat (o 985 osób) 
oraz od 5 do 10 lat (o 979 osób). 

Wysoki udzia  bezrobotnych pozostaj cych bez pracy powy ej roku odnotowano 
w grupie osób bez sta u pracy (42,5%) oraz w ród osób posiadaj cych sta  pracy w wymiarze 
20-30 lat (42,8%) i 10-20 lat (40,4%). Najni sza warto  wska nika wyst pi a w ród osób 
ze sta em do 1 roku (32,1%) oraz 30 lat i wi cej (32,6%). 
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2.2.3.  Bezrobotni wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci 
 

Populacja bezrobotnych, którzy pracowali przed zarejestrowaniem si  w urz dach 
pracy wynios a 47.140 osób, tj. 82,5% ogó u (przed rokiem 80,2%). W porównaniu do 2015 
roku grupa ta zmniejszy a si  o 5.879 osób, tj. o 11,1%. 
 
W ród bezrobotnych poprzednio pracuj cych: 

31.245 osób, tj. 66,3% pracowa o w zak adach sektora prywatnego, 
  5.911 osób, tj. 12,5% w zak adach sektora publicznego, 
  9.984 osoby, tj. 21,2% w zak adach o niezidentyfikowanej dzia alno ci. 

 

Bezrobotni poprzednio pracuj cy wed ug Polskiej Klasyfikacji Dzia alno ci* 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

    Bezrobotni 
    poprzednio 
     pracuj cy 
       stan na 
    31.12.2016 r. 

      w tym: 
    zwolnieni 
   z przyczyn 
  dotycz cych 
     zak adu 
       pracy 

   Wolne miejsca 
   pracy i miejsca 
     aktywizacji 
      zawodowej 
      zg oszone 
    w 2016 roku 

 Ogó em 47.140 2.755 40.117**  

   w tym sekcje: 34.956 2.079 37.893 
 - handel i naprawy 7.352 556 7.577 
 - przetwórstwo przemys owe 7.198 456 8.050 
 - budownictwo 4.472 275 4.181 
 - pozosta a dzia alno  us ugowa 4.151 251 3.006 
 - administracja publiczna  
   i obrona narodowa 3.641 65 3.995 
 - dzia alno  w zakresie us ug 
   administrowania i dzia alno  wspieraj ca 1.678 63 2.295 
- dzia alno  zwi zana z zakwaterowaniem  
   i us ugami gastronomicznymi 1.311 58 1.557 

 - edukacja 1.156 63 1.403 
 - rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo 1.127 39 328 
 - opieka zdrowotna i pomoc spo eczna 1.052 69 2.387 
 - transport i gospodarka magazynowa 1.005 117 1.907 
 - dzia alno  profesjonalna, naukowa 
   i techniczna 813 67 1.207 

*   Zgodnie z Polsk  Klasyfikacj  Dzia alno ci z 2007 roku. 
** Wed ug za . 2 do sprawozdania MPiPS-01 w 2016 r. zg oszono 40.117 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywi- 
     zacji zawodowej, podana liczba nie uwzgl dnia 1.817 miejsc, z realizacji których pracodawcy zrezygnowali. 

 
Wi kszo  bezrobotnych pracowa a poprzednio w zak adach nale cych do sekcji: 

handel i naprawy (15,6%), przetwórstwo przemys owe (15,3%), budownictwo (9,5%), 
pozosta a dzia alno  us ugowa (8,8%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa 
(7,7%). W zak adach pracy wymienionych sekcji pracowa o 56,9% bezrobotnych poprzednio 
pracuj cych. 
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Wi kszo  bezrobotnych pracowa a poprzednio w zak adach nale cych do sekcji: 

handel i naprawy (15,6%), przetwórstwo przemys owe (15,3%), budownictwo (9,5%), 
pozosta a dzia alno  us ugowa (8,8%) oraz administracja publiczna i obrona narodowa 
(7,7%). W zak adach pracy wymienionych sekcji pracowa o 56,9% bezrobotnych poprzednio 
pracuj cych. 

Jednocze nie wi kszo  wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 
zg oszonych w 2016 roku do urz dów pracy (66,9%) wp yn a od pracodawców 
prowadz cych dzia alno  w powy szych sekcjach. Ponadto zg oszono 2.387 miejsc pracy 
z  opieki zdrowotnej i pomocy spo ecznej, 2.295 z dzia alno ci w zakresie us ug 
administrowania i dzia alno ci wspieraj cej oraz 1.907 z sekcji transport i gospodarka 
magazynowa. 
 

2.2.4. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zak adu pracy 
 

W 2016 roku zarejestrowano 4.178 osób zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu 
pracy, w tym 2.100 kobiet. Nap yw do bezrobocia by  ni szy ni  przed rokiem o 383 osoby 
(8,4%). Najcz ciej ostatnim miejscem pracy dla tych osób by y zak ady prowadz ce 
dzia alno  w zakresie handlu i napraw (19,7%), przetwórstwa przemys owego (14,0%), 
budownictwa (10,6%) oraz pozosta ej dzia alno ci us ugowej (9,0%). 

Spo ród 47.140 osób poprzednio pracuj cych, które zarejestrowane by y na koniec 
grudnia 2016 roku, liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu 
pracy wynios a 2.755 osób, tj. 5,8%. Najwi cej osób zwolnionych z przyczyn le cych 
po stronie pracodawcy pochodzi o z zak adów nale cych do sekcji handel i naprawy (20,2%) 
oraz przetwórstwo przemys owe (16,6%). 
Powiatami o najwi kszej liczbie bezrobotnych z tej grupy by y: kielecki (762 osoby), 
m. Kielce (417), skar yski (309) i konecki (224). 

W trybie tzw. zwolnie  grupowych, które podlegaj  obowi zkowi zg oszenia 
do powiatowego urz du pracy, w 2016 roku 14 zak adów pracy z sektora prywatnego zwolni o 
263 pracowników z bran y: budowlanej (41,4%), edukacyjnej (23,6%), finansowej (13,3%), 
administracyjnej (10,7%), handlowej (6,1%) oraz transportowej (4,9%). 

 
Zwolnienia grupowe z przyczyn dotycz cych zak adu pracy w 2016 r. 

wed ug powiatów* 

Powiat Liczba zak adów Liczba osób 

m. Kielce 5 157 
Konecki 2 3 
Ostrowiecki 3 16 
Pi czowski 2 14 
Sandomierski 2 48 
Skar yski 2 8 
Starachowicki 2 17 
Województwo 14** 263 

*W 2016 r. w siedmiu powiatach nie odnotowano zwolnie  grupowych: buskim, j drzejowskim, 
kazimierskim, kieleckim, opatowskim, staszowskim i w oszczowskim. 
**Ogólna liczba zak adów pracy zwalniaj cych w województwie nie jest sum  ilo ci zak adów 
   zwalniaj cych w poszczególnych powiatach (ten sam zak ad pracy mo e dokona  zwolnie  w kilku 
   powiatach). 

Liczba osób, które utraci y prac  w ramach zwolnie  grupowych by a wy sza ni  
w 2015 roku (wówczas w tym trybie zwolniono 245 pracowników z 10 zak adów pracy). 
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2.2.5. Bezrobotni wed ug grup zawodów i specjalno ci 
 

W populacji bezrobotnych przewa aj  osoby posiadaj ce kwalifikacje zawodowe 
nabyte w trakcie kszta cenia szkolnego czy kursowego lub w wyniku wykonywania pracy 
w danym zawodzie przez okres co najmniej 6 miesi cy. Na koniec grudnia 2016 roku w ród 
57.126 bezrobotnych zarejestrowanych by o: 

47.466  osób posiadaj cych zawód, tj. 83,1% (w kraju 85,9%), 
  9.660  osób bez zawodu26,   tj. 16,9% (w kraju 14,1%). 

 
W porównaniu do 2015 roku zmniejszy a si  zarówno populacja bezrobotnych 

posiadaj cych zawód - o 7.059 osób (12,9%), jak i bezrobotnych bez zawodu - o 1.946 osób 
(16,8%). Kolejny rok odnotowano spadek odsetka osób bez zawodu w strukturze 
zarejestrowanych (w 2015 r. - 17,6%, w 2014 r. - 24,2%). 

Spadek liczby bezrobotnych wyst pi  we wszystkich wielkich grupach zawodowych, 
w tym najwy szy w ród: robotników przemys owych i rzemie lników (o 2.576 osób), 
techników i innego redniego personelu (o 1.268), pracowników us ug i sprzedawców 
(o 1.086), specjalistów (o 881), pracowników wykonuj cych prace proste (o 552), operatorów 
i monterów maszyn i urz dze  (o 311) oraz pracowników biurowych (o 274). 

Bezrobocie w grupach zawodowych na koniec 2016 r. kszta towa o si  nast puj co: 
 
W grupie „1” - przedstawiciele w adz publicznych, wy si urz dnicy i kierownicy 

zarejestrowanych by o 283 bezrobotnych. Grupa ta stanowi a 0,6% populacji bezrobotnych 
posiadaj cych zawód. W ród zarejestrowanych najwi cej by o kierowników w górnictwie, 
przemy le, budownictwie i dystrybucji - 65, kierowników do spraw obs ugi biznesu 
i zarz dzania - 62, jak równie  dyrektorów generalnych i zarz dzaj cych oraz kierowników 
do spraw sprzeda y, marketingu i rozwoju - po 38. 

 
W grupie „2” - specjali ci bez pracy pozostawa o 6.114 osób (12,9%). W ród 

zarejestrowanych przewa a y kobiety - 71,2% ogó u grupy. Najwy sze bezrobocie dotyczy o: 
specjalistów nauczania i wychowania - 1.356 osób (22,2% grupy), w tym 624 
bezrobotnych z grupy inni specjali ci nauczania i wychowania, 455 nauczycieli 
gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych oraz 252 nauczycieli szkó  podstawowych 
i specjalistów ds. wychowania ma ego dziecka. 
specjalistów z dziedzin spo ecznych i religijnych - 1.218 osób, tj. 14,5% ogó u 
grupy, w tym 799 ekonomistów oraz 202 politologów. 

Ponadto bez pracy pozostawali: specjali ci ds. administracji i zarz dzania - 817 osób, 
in ynierowie (z wyj tkiem elektrotechnologii) - 635, specjali ci ds. sprzeda y, marketingu 
i public relations - 306, inni specjali ci ochrony zdrowia - 245, specjali ci ds. finansowych  
- 232, specjali ci nauk biologicznych - 231, literaci, dziennikarze i filolodzy - 193, specjali ci 
z dziedziny prawa - 160, architekci, geodeci, projektanci - 123, fizycy, chemicy i specjali ci 
nauk o Ziemi - 115 oraz piel gniarki - 108.  

W 2016 roku dla specjalistów pracodawcy zg osili 2.678 miejsc pracy (o 3,4% wi cej 
ni  przed rokiem). 

 
                                           
26 Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spe niaj ce jednocze nie dwóch warunków, tzn. nie posiadaj ce: 
1) wiadectwa (dyplomu) uko czenia kszta cenia szkolnego lub kursowego, 2) udokumentowanej ci g o ci 
pracy w okresie minimum 6 miesi cy w tym samym zawodzie. 
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2.2.5. Bezrobotni wed ug grup zawodów i specjalno ci 
 

W populacji bezrobotnych przewa aj  osoby posiadaj ce kwalifikacje zawodowe 
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26 Grupa bez zawodu obejmuje osoby nie spe niaj ce jednocze nie dwóch warunków, tzn. nie posiadaj ce: 
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Grupa „3” - technicy i inny redni personel liczy a 8.208 osób, tj. 17,3%. 
Najwi cej bezrobotnych pochodzi o z grupy technicy nauk fizycznych, chemicznych 

i technicznych - 2.893 osoby, tj. 35,2% (w tym technicy: mechanicy - 1.006, budownictwa  
- 483, elektrycy - 232, elektronicy - 203, technologii odzie y - 202), redni personel 
ds. finansowych - 1.784, tj. 21,7% (w tym: 1.583 techników ekonomistów, 116 ksi gowych, 
56 techników agrobiznesu). Wysokie bezrobocie odnotowano równie  w ród: techników nauk 
biologicznych, rolniczych i technologii ywno ci - 864 osoby, tj. 10,5% (w tym: 281 
techników rolników, 142 techników ogrodników). Ponadto bez pracy pozostawali: dietetycy 
i ywieniowcy (422), inny redni personel ds. zdrowia (384), technicy do spraw technologii 
teleinformatycznych i pomocy u ytkownikom urz dze  teleinformatycznych (321), 
redni personel w zakresie dzia alno ci artystycznej, kulturalnej i kulinarnej (297), agenci 

i po rednicy handlowi (289), pracownicy administracyjni i sekretarze wyspecjalizowani (247), 
redni personel z dziedziny prawa, spraw spo ecznych i religii (204), technicy medyczni 

i farmaceutyczni oraz po rednicy us ug biznesowych (po 163). 
W 2016 roku wp yn y 4.143 miejsca pracy skierowane do analizowanej grupy 

zawodowej (o 3,8% wi cej ni  w 2015 roku). 
 
W grupie „4” - pracownicy biurowi w ewidencji urz dów pracy pozostawa o 2.090 

osób (4,4%). W ród pracowników biurowych przewa a y kobiety (70,7%). 
Najwy sze bezrobocie dotyczy o pracowników: obs ugi biurowej - 735 osób, tj. 35,2% 

(w tym 494 techników prac biurowych), ds. ewidencji materia owej i transportu - 517, tj. 24,7% 
(w tym 435 magazynierów), ds. informowania klientów - 464, tj. 22,2% (w tym 238 techników 
hotelarstwa). 

W 2016 roku pracodawcy zg osili 5.170 miejsc pracy (o 0,6% wi cej ni  w 2015 r.). 
 
W grupie „5” - pracownicy us ug i sprzedawcy zarejestrowane by y 9.692 osoby, 

tj. 20,4%. Grupa ta charakteryzuje si  najwy szym wspó czynnikiem feminizacji - 79,7%. 
Najliczniej zarejestrowani pracownicy sprzeda y w sklepach - 4.336 osób (44,7% 

ogó u grupy) zajmuj  pierwsze miejsce w rankingu zawodów bezrobotnych. Ponadto bez 
pracy pozostawali: kucharze - 1.399 osób (14,4%), fryzjerzy i kosmetyczki - 1.313 (13,5%), 
gospodarze obiektów - 1.162, tj. 12,0% (w tym 1.137 robotników gospodarczych), kelnerzy 
i barmani - 447 (4,6%), inni pracownicy sprzeda y - 407 (4,2%) oraz pracownicy us ug 
ochrony - 249 (2,6%). 

W 2016 roku pracownikom us ug i sprzedawcom zaproponowano 10.453 miejsca pracy 
(o 11,1% wi cej ni  w 2015 roku). 

 
W grupie „6” - rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy zarejestrowanych by o 608 osób 

i stanowi y one nieznaczny udzia  w populacji bezrobotnych posiadaj cych zawód (1,3%). 
W ród zarejestrowanych przewa ali rolnicy produkcji ro linnej - 348 osób (57,2%). 

Ponadto bez pracy pozostawali rolnicy produkcji ro linnej i zwierz cej - 127 osób (20,9%) 
oraz robotnicy le ni i pokrewni - 90 (14,8%). 

Do urz dów pracy wp ywa niewiele propozycji zatrudnienia dla osób zwi zanych 
z rolnictwem. W 2016 roku zg oszono 350 miejsc pracy dla tej grupy zawodowej 
(o 8,0% wi cej ni  w 2015 roku). 

 
W grupie „7” - robotnicy przemys owi i rzemie lnicy zarejestrowanych by o 14.428 

bezrobotnych (30,4%). Jest to najbardziej liczna grupa zawodowa, z najwy szym udzia em 
m czyzn - na koniec 2016 roku stanowili oni 77,7% grupy (11.209 osób).  
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Najwi cej osób oczekuj cych na prac  by o w ród:  
mechaników maszyn i urz dze  - 2.435 osób (16,9%), w tym: 1.446 mechaników 
pojazdów samochodowych oraz 989 mechaników maszyn i urz dze  rolniczych 
i przemys owych,  
kowali i lusarzy - 2.277 (15,8%), w tym 1.239 lusarzy, 568 tokarzy w metalu, 
110 frezerów i 70 szlifierzy metali, 
robotników budowlanych robót stanu surowego - 2.077 (14,4%), w tym: 
1.084 murarzy, 183 betoniarzy, 136 betoniarzy-zbrojarzy,118 cie li szalunkowych 
i 114 stolarzy budowlanych, 
robotników produkcji odzie y i pokrewnych - 1.612 (11,2%), w tym 910 krawców 
oraz 473 szwaczki r czne, 
robotników w przetwórstwie spo ywczym - 1.321 (9,2%), w tym 531 piekarzy, 
530 cukierników, 222 masarzy, robotników w przetwórstwie ryb i pokrewnych (w tym 
91 rze ników-w dliniarzy),  
robotników budowlanych robót wyko czeniowych - 1.265 (8,8%), w tym 296 
hydraulików, 223 posadzkarzy oraz 214 technologów robót wyko czeniowych 
w budownictwie, 
elektryków budowlanych, elektromechaników i elektromonterów - 977 (6,8%), 
w tym 276 elektromonterów (elektryków) zak adowych, 184 elektromonterów instalacji 
elektrycznych, 130 elektromechaników pojazdów samochodowych. 

Ponadto pracy poszukiwa o 745 formierzy odlewniczych, spawaczy, blacharzy i monterów 
konstrukcji metalowych i pokrewnych (w tym 209 spawaczy, 173 blacharzy 
samochodowych, 90 formierzy odlewniczych). Licznie zarejestrowani byli robotnicy 
obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni (552 osoby) oraz malarze, pracownicy 
czyszcz cy konstrukcje budowlane i pokrewni (496 osób). 

Pracodawcy zg osili w 2016 roku 7.932 miejsca pracy dla bezrobotnych robotników 
przemys owych i rzemie lników (o 19,9% wi cej ni  w 2015 roku). 

 
W grupie „8” - operatorzy i monterzy maszyn i urz dze  zarejestrowanych by o 2.162 

bezrobotnych (4,5%), w tym najwi cej: operatorów pojazdów wolnobie nych 361 (16,7%), 
kierowców ci arówek i autobusów 314 (14,5%), kierowców samochodów osobowych, 
dostawczych i motocykli 240 (11,1%), monterów 227 (10,5%), operatorów maszyn do 
produkcji wyrobów w ókienniczych, futrzarskich i skórzanych - 180 (8,3%) oraz operatorów 
maszyn i urz dze  do produkcji wyrobów spo ywczych - 164 (7,6%). W grupie tej odsetek 
m czyzn by  jednym z najwy szych (77,1%). 

W 2016 roku dla danej grupy pracodawcy zg osili 4.647 miejsc pracy (o 44,3% wi cej 
ni  w 2015 roku). 

 
Grupa „9” - pracownicy wykonuj cy prace proste liczy a 3.875 osób (8,2%). 

Najwi cej by o bezrobotnych: robotników wykonuj cych prace proste w górnictwie 
i budownictwie - 1.290 osób (33,3%), pomocy i sprz taczek domowych, biurowych 
i hotelowych - 819 (21,1%) oraz robotników przy pracach prostych w przemy le - 811 
(20,9%). 

W 2016 roku dla tej grupy zawodowej zg oszono 4.571 miejsc pracy (o 31,8% wi cej 
ni  w 2015 roku). 

W grupie pracowników wykonuj cych prace proste wyst pi  najwy szy udzia  
pozostaj cych bez pracy powy ej 12 miesi cy (40,2%) oraz jeden z najwy szych udzia ów 
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Grupa „9” - pracownicy wykonuj cy prace proste liczy a 3.875 osób (8,2%). 

Najwi cej by o bezrobotnych: robotników wykonuj cych prace proste w górnictwie 
i budownictwie - 1.290 osób (33,3%), pomocy i sprz taczek domowych, biurowych 
i hotelowych - 819 (21,1%) oraz robotników przy pracach prostych w przemy le - 811 
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W grupie pracowników wykonuj cych prace proste wyst pi  najwy szy udzia  
pozostaj cych bez pracy powy ej 12 miesi cy (40,2%) oraz jeden z najwy szych udzia ów 

posiadaj cych status d ugotrwale bezrobotnych (60,7%), co wiadczy o wi kszych trudno ciach 
z ponownym podj ciem pracy przez osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. 

Z analizy struktury bezrobotnych i miejsc pracy wed ug zawodów wynika, i : 

najwi kszy udzia  w ród bezrobotnych stanowili robotnicy przemys owi i rzemie lnicy 
(30,4%) oraz pracownicy us ug i sprzedawcy (20,4%), 
najwi cej miejsc pracy pracodawcy zg osili dla bezrobotnych z grup zawodowych: 
pracownicy us ug i sprzedawcy - 10.453 (26,1%), robotnicy przemys owi i rzemie lnicy  
- 7.932 (19,8%) oraz pracownicy biurowi - 5.170 (12,9% ogó u miejsc zg oszonych 
w 2016 roku), 
najwy szy wspó czynnik feminizacji wyst pi  w ród bezrobotnych: 

pracowników us ug i sprzedawców (79,7%), 
specjalistów (71,2%), 
pracowników biurowych (70,7%), 

bezrobotni m czy ni przewa ali w ród: 
robotników przemys owych i rzemie lników (77,7%), 
operatorów i monterów maszyn i urz dze  (77,1%), 
przedstawicieli w adz publicznych,  

    wy szych urz dników i kierowników (59,0%), 
pracowników przy pracach prostych (56,5%), 

udzia  pozostaj cych bez pracy powy ej 12 miesi cy w poszczególnych grupach 
zawodowych by  zró nicowany, przy czym najwy szy pozosta  w grupie pracowników 
wykonuj cych prace proste (40,2%), a najni szy w ród specjalistów (26,7%),  
najwy szy udzia  posiadaj cych status d ugotrwale bezrobotnych odnotowano 
w grupie rolników, ogrodników, le ników i rybaków (65,3%). 

Z rankingu zawodów bezrobotnych zarejestrowanych na koniec grudnia 2016 
roku wynika, e spo ród 47.466 osób z okre lonym zawodem najbardziej liczn  grup  byli: 

sprzedawcy sklepowi (ekspedienci)   4.245, 
redni personel do spraw statystyki   1.642, 

(w tym 1.583 techników ekonomistów) 
mechanicy pojazdów samochodowych   1.446, 
kucharze       1.399, 
lusarze i pokrewni     1.309, 

murarze i pokrewni     1.219, 
technicy mechanicy     1.211, 
gospodarze budynków     1.151, 
fryzjerzy       1.146, 
piekarze, cukiernicy i pokrewni    1.069. 

cznie osoby z zawodami obejmuj cymi 10 pierwszych pozycji w rankingu 
zawodów bezrobotnych (grupy powy ej 1 tysi ca) stanowi y 33,4% ogó u zarejestrowanych 
posiadaj cych zawód. 

Dane dotycz ce zawodów bezrobotnych opracowano wg 3 i 4-cyfrowych kodów grup 
zawodów. W Tablicach Nr 27, 28, 29 i 30 Aneksu Statystycznego przedstawiono 
bezrobotnych oraz miejsca pracy wg grup wielkich (1-cyfrowych) oraz rednich (3-cyfrowych). 
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2.3. PODSUMOWANIE 
 

Na koniec 2016 r. populacja bezrobotnych w województwie liczy a 57.126 osób. Poziom 
bezrobocia w skali roku zmniejszy  si  o 9.005 osób, tj. 13,6% (w kraju 14,6%). 
Stopa bezrobocia w wi tokrzyskiem w ko cu grudnia 2016 r. wynios a 10,8% i by a ni sza 
ni  przed rokiem o 1,7 punktu procentowego (w kraju 8,3%, spadek o 1,4 p.p.). 
Na przestrzeni ostatnich trzech lat stopa w regionie obni y a si  o 5,8 p.p. 
Z ogólnej liczby wyrejestrowanych bezrobotnych 48,8% podj o prac , g ównie 
niesubsydiowan  - 38.731 osób (spadek o 3.767, tj. 8,9%), natomiast subsydiowan   
- 11.717 osób (wzrost o 3.098, tj. o 35,9%). 
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zawodu (16,9%), przy czym ich udzia  w bezrobociu ogó em obni a si . 
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wyst pi  w ród osób bez sta u pracy (42,5%) oraz w ród posiadaj cych sta  pracy 
w wymiarze 20-30 lat (42,8%). 
Bezrobotni, przed zarejestrowaniem si , pracowali najcz ciej w zak adach pracy 
nale cych do sekcji: handel i naprawy, przetwórstwo przemys owe, budownictwo, 
pozosta a dzia alno  us ugowa oraz administracja publiczna i obrona narodowa ( cznie 
56,9% bezrobotnych poprzednio pracuj cych). 
Na koniec 2016 roku w rejestrach urz dów pracy pozostawa o 2.755 bezrobotnych 
zwolnionych z przyczyn dotycz cych zak adu pracy (5,8% poprzednio pracuj cych), natomiast 
w 2016 roku w trybie zwolnie  grupowych z 14 zak adów pracy zwolniono 263 pracowników 
(wobec 245 zwolnionych z 10 zak adów w 2015 r.). 

W strukturze zawodowej bezrobotnych utrzymuje si  najwy szy udzia  robotników 
przemys owych i rzemie lników (30,4%) oraz pracowników us ug i sprzedawców 
(20,4%). 
Najwi cej kobiet pozostaje zarejestrowanych w grupie pracownicy us ug i sprzedawcy 
(7,7 tys.) i jest to grupa silnie sfeminizowana (79,7%), natomiast m czy ni to najcz ciej 
robotnicy przemys owi i rzemie lnicy (11,2 tys.). 
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27.851 osób (47,2% odp ywu) oraz niepotwierdzenie gotowo ci do pracy - 9.585 osób 
(16,2%). Sta  rozpocz o 7.118 osób (12,1%), szkolenie - 1.313 (2,2%), a prace spo ecznie 
u yteczne - 553 osoby (0,9%). Ze statusu bezrobotnego dobrowolnie zrezygnowa o 5.061 osób 
(8,6%), a przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy odmówi o 
2.728 osób (4,6%). 

W 2016 roku wska nik p ynno ci rynku pracy, oznaczaj cy stosunek podejmuj cych 
prac  do nowo zarejestrowanych, by   korzystniejszy w tej grupie ni  przed rokiem i wyniós  
51,6% (49,4% w 2015 r.). Najwi cej osób podj o prac  w II kwartale - 7.500 bezrobotnych 
i wówczas odnotowano najwy sz  warto  tego wska nika - 61,9%. Najtrudniejsza sytuacja 
wyst pi a w I kwartale - w okresie tym odnotowano najwy szy nap yw do bezrobocia, a prac  
podj o 6.395 osób - wska nik p ynno ci rynku pracy wyniós  43,6%.  

Dla porównania w grupie bezrobotnych zamieszka ych w miastach analogiczny 
wska nik w 2016 roku wyniós  56,0% (54,0% w 2015 r.).  

Najwi cej mieszka ców wsi i miast, uzyska o zatrudnienie w II i w III kwartale. 
Zjawisko to wynika ze zwi kszonego, w tym okresie, zapotrzebowania na si  robocz  
w rolnictwie, le nictwie, budownictwie oraz innych sekcjach gospodarki zwi zanych 
z sezonowo ci  produkcji. 

3.1.3. Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi 
 

Wed ug stanu na koniec 2016 roku liczba bezrobotnych kobiet zamieszka ych na wsi 
wynios a 16.289 osób, tj. 50,7%, natomiast m czy ni stanowili 49,3% (15.852 osoby) 
ogó u bezrobotnych mieszka ców wsi. W odniesieniu do grudnia 2015 roku populacja kobiet 
zmniejszy a si  o 2.067 osób, a m czyzn o 2.930. 

W 2016 roku zarejestrowano 25.957 kobiet, tj. 48,1% „nap ywu” bezrobotnych 
zamieszka ych na wsi, natomiast wyrejestrowano 28.024 kobiety tj. 47,5% „odp ywu”. 
Oznacza to, e w nap ywie, jak i odp ywie z bezrobocia osób zamieszka ych na wsi wi kszo  
stanowi  m czy ni (odpowiednio: 51,9% i 52,5%). 

Kobiety przewa a y w ród zaktywizowanych mieszka ców wsi: rozpoczynaj cych 
sta  (68,8%), wykonuj cych prace spo ecznie u yteczne (64,4%), prace interwencyjne 
(58,7%), roboty publiczne (55,1%) oraz podejmuj cych prac  poza miejscem zamieszkania 
w ramach bonu na zasiedlenie (54,8%). Ni szy ich udzia   ni  m czyzn odnotowano w ród 
rozpoczynaj cych szkolenia i podejmuj cych dzia alno  gospodarcz  (po 27,6%) oraz prac  
w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego (38,1%). Ogó em ze wsparcia 
powiatowych urz dów pracy skorzysta y 8.692 kobiety, tj. 56,4% spo ród 15.412 
zaktywizowanych mieszka ców wsi. 

Ponadto kobiety cz ciej podejmowa y nauk  (67,7%), jak i dobrowolnie rezygnowa y 
ze statusu bezrobotnego (54,6%), natomiast mniejszo  stanowi y w grupie osób, które 
odmówi y przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy (38,5%) oraz nie 
potwierdzi y gotowo ci do pracy (31,5%). 

3.1.4. Bezrobotni z prawem do zasi ku 
 

W ród zarejestrowanych na koniec grudnia 2016 roku bezrobotnych zamieszka ych 
na wsi prawo do zasi ku posiada o 4.928 osób, tj. 15,3%. Odnotowano wy szy udzia  
uprawnionych do zasi ku w ród m czyzn - 16,1% (2.559 osób) ni  kobiet - 14,5% 
(2.369 osób). 

Bez prawa do zasi ku pozostawa o 27.213 osób, tj. 84,7% ogó u zarejestrowanych 
na wsi, w tym 13.920 kobiet oraz 13.293 m czyzn. 
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W ród bezrobotnych poprzednio pracuj cych najwi cej osób posiada o sta  pracy 
od 1 do 5 lat - 7.682 (23,9%). Liczn  grup  stanowili legitymuj cy si  bardzo krótkim sta em 
pracy do 1 roku - 6.432 osoby, tj. 20,0% ogó u bezrobotnych zamieszka ych na wsi i udzia  
tej grupy zwi kszy  si  najbardziej (przed rokiem wynosi  18,8%). 

Kolejne grupy bezrobotnych posiada y sta  pracy od 5 do 10 lat - 4.373 osoby, 
tj. 13,6% i od 10 do 20 lat - 4.116 osób, tj. 12,8%. Znacznie mniej zarejestrowanych by o 
osób ze sta em pracy od 20 do 30 lat - 2.155 bezrobotnych (6,7%) oraz 30 lat i wi cej - 652 
(2,0%). Udzia  osób z do wiadczeniem zawodowym powy ej 20 lat wyniós  cznie 8,7% 
(dla porównania w mie cie - 14,3%). 

 

Wed ug czasu pozostawania bez pracy 

Z ogólnej liczby bezrobotnych zamieszka ych na wsi - 11.464 osoby (35,6%) 
pozostawa y bez pracy ponad rok, z tego: 

- 4.965 osób, tj. 15,4% pozostawa o bez pracy od 12 do 24 miesi cy, 
- 6.499 osób, tj. 20,2% pozostawa o bez pracy powy ej 24 miesi cy. 
Populacja zamieszka ych na wsi pozostaj cych bez pracy powy ej 12 miesi cy zmniejszy a 
si  o 2.034 osoby, tj. o 15,1% w porównaniu do 2015 roku. 

W omawianej grupie najwi cej by o osób w wieku 25-34 lata - 3.414 (29,8%), 
z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i ni szym - 6.823 (59,5%), 
bez sta u pracy - 2.809 (24,5%) lub posiadaj cych krótki sta  od 1 do 5 lat - 2.590 (22,6%). 

Analiza zagro e  wskazuje, e wyd u aniu czasu pozostawania bez pracy sprzyjaj  
takie czynniki jak niski poziom wykszta cenia, starszy wiek oraz brak do wiadczenia 
zawodowego, w tych w a nie grupach odsetek osób pozostaj cych w rejestrach urz dów 
pracy powy ej roku by  najwy szy. 

W populacji zamieszka ych w mie cie udzia  poszukuj cych d ugotrwale pracy 
ukszta towa  si  na wy szym poziomie (o prawie 5 punktów proc.) i wynosi  40,3%, 
tj. 10.074 osoby. 

Ponadto w ród bezrobotnych mieszka ców wsi znaczn  grup  stanowi y osoby, które 
oczekiwa y na prac  od 1 do 3 miesi cy (19,7%) oraz od 6 do 12 miesi cy (18,1%). Najmniej 
by o osób pozostaj cych w ewidencji do 1 miesi ca (10,9%). 

 

 
3.2.   BEZROBOTNE KOBIETY 
 
 Na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych by o 28.939 kobiet, które 
stanowi y 50,7% ogó u bezrobotnych (w kraju 53,3%). Grupa m czyzn liczy a 28.187 osób 
(49,3%). 
W porównaniu do grudnia 2015 roku populacja bezrobotnych kobiet zmniejszy a si  o 3.748 
osób, a dynamika spadku wynios a 11,5% i by a ni sza ni  w ród m czyzn, których uby o 
z rejestrów 5.257 osób, tj. 15,7%. 

Udzia  bezrobotnych kobiet pozostawa  zró nicowany terytorialnie, najwy szy ich 
odsetek zanotowano w powiecie j drzejowskim (59,7%), w oszczowskim (57,3%), 
staszowskim (56,3%) i koneckim (56,2%), natomiast najni szy w powiecie buskim (44,1%), 
opatowskim (47,4%) oraz kazimierskim (47,5%). 
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3.4.  BEZROBOTNI B D CY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 
        NA RYNKU PRACY 
  

Na koniec grudnia 2016 roku zarejestrowanych by o 49.298 osób b d cych 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy27 (86,3% ogó u), w tym 25.563 kobiety (51,9%). 

 

L.p. Osoby, b d ce w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 

Liczba 
bezrobotnych %* Kobiety %* M czy ni %* 

Bezrobotni zarejestrowani w PUP 

1 Do 30 roku ycia 17 273 30,2 9 490 16,6 7 783 13,6

  w tym bezrobotni 
do 25 roku ycia 8 640 15,1 4 458 7,8 4 182 7,3

2 D ugotrwale bezrobotni 31 437 55,0 17 001 29,7 14 436 25,3
3 Powy ej 50 roku ycia 14 425 25,3 5 409 9,5 9 016 15,8

4 Korzystaj cy ze wiadcze  
pomocy spo ecznej 841 1,5 563 1,0 278 0,5

5 Posiadaj ce co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku ycia 9 357 16,4 7 590 13,3 1 767 3,1

6 
Posiadaj ce co najmniej jedno 
dziecko niepe nosprawne 
do 18 roku ycia 

53 0,1 37 0,1 16 0,0

7 Bezrobotni niepe nosprawni 3 667 6,4 1 746 3,0 1 921 3,4
   *Dane dotycz ce udzia u % obliczone zosta y w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
     w województwie. 

 

3.4.1.  Bezrobotni do 30 roku ycia 
 

Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrach powiatowych urz dów pracy pozostawa y 
17.273 osoby do 30 roku ycia, czyli 30,2% ogó u bezrobotnych (w kraju 27,3%), w tym 
9.490 kobiet, tj. 54,9%. W skali roku zmniejszy a si  zarówno liczba m odych bezrobotnych 
(o 4.567 osób, tj.20,9%), jak i ich udzia  w strukturze zarejestrowanych (z 33,0% w 2015 r.). 

Wi kszo  analizowanej grupy stanowili zamieszkali na wsi (67,4%). Prawo do 
zasi ku posiada o 1.822 bezrobotnych, tj. 10,5%. Z okre lonym zawodem zarejestrowanych 
by o 10.926 osób, tj. 63,3% ogó u m odzie y. Najliczniej pracy poszukiwali pracownicy us ug 
i sprzedawcy (3.101 osób), specjali ci (2.188), technicy i inny redni personel (2.032) oraz 
robotnicy przemys owi i rzemie lnicy (1.893). 

M odzi bezrobotni to osoby najcz ciej posiadaj ce wykszta cenie rednie - 50,1% 
(policealne i rednie zawodowe oraz ogólnokszta c ce). Analogiczny odsetek w populacji 
bezrobotnych ogó em wyniós  35,4%. W grupie m odych znacznie wy szy ni  w ród 
zarejestrowanych ogó em by  udzia  osób legitymuj cych si  dyplomem wy szej uczelni 
(20,3% wobec 16,3%), ni szy natomiast udzia  osób z wykszta ceniem zasadniczym 
zawodowym oraz gimnazjalnym i poni ej - cznie 29,6% (48,3% w ogó em). 

Najwi cej osób do 30 roku ycia pozostawa o bez pracy od 1 do 3 miesi cy - 4.379 
(25,4%) oraz od 3 do 6 miesi cy - 3.304 osoby (19,1%). 

Znaczna cz  bezrobotnej m odzie y to osoby, które wcze niej nie pracowa y. 
Na koniec 2016 roku w powiatowych urz dach pracy zarejestrowanych by o 6.469 osób bez 
sta u pracy (37,5% tej kategorii wiekowej). 
                                           
27 Liczba bezrobotnych spe niaj cych przynajmniej jedno z kryteriów wymienionych w art. 49 ustawy o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z pó n. zm.). Osoby spe niaj ce 
jednocze nie kilka kryteriów w ogólnej liczbie wykazywane s  tylko raz. 
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rozpocz cie szkolenia       947, tj.  2,0%, 
dobrowolna rezygnacja ze statusu 
bezrobotnego      3.885, tj.  8,3%, 
podj cie nauki        473, tj.  1,0%, 
inne       1.949, tj.  4,2%. 

 
W 2016 roku powiatowe urz dy pracy aktywnymi formami przeciwdzia ania 

bezrobociu obj y ponad 14 tys. osób m odych do 30 roku ycia. Liczba osób, którym 
udzielono wsparcia zwi kszy a si  o 1.307 (10,3%) w porównaniu do 2015 roku. 
 

Bezrobotni do 25 roku ycia 
 

Osoby szczególnie m ode - do 25 roku ycia, stanowi y po ow  populacji 
bezrobotnych w wieku do 30 lat. Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrach powiatowych 
urz dów pracy pozostawa o 8.640 osób do 25 roku ycia. Udzia  tej grupy w ogó em 
bezrobotnych wyniós  15,1% (w kraju 13,4%).  

W porównaniu do grudnia 2015 roku zanotowano spadek liczebno ci najm odszej 
grupy wiekowej o 2.823 osoby (24,6%) oraz obni enie udzia u w strukturze bezrobotnych 
o 2,2 punktu procentowego. 

Wi kszo  zarejestrowanych to kobiety 51,6% (4.458 osób). Niemal 3/4 analizowanej 
grupy stanowili zamieszkali na wsi (6.277). Prawo do zasi ku posiada o 5,9% (509 osób). 

Bez zawodu zarejestrowanych by o 4.227 osób (48,9%), natomiast z okre lonym 
zawodem - 4.413 osób (51,1%). Pracy poszukiwa o m. in. 1.337 pracowników us ug 
i sprzedawców, 974 techników i inny redni personel oraz 957 robotników przemys owych 
i rzemie lników. 

W populacji bezrobotnych do 25 roku ycia najwi cej osób legitymowa o si  
wykszta ceniem rednim, tj. policealnym i rednim zawodowym (36,6%) oraz 
ogólnokszta c cym (20,4%) - cznie 57,0%. Wykszta cenie zasadnicze zawodowe posiada a 
ponad 1/5 zarejestrowanych, natomiast gimnazjalne i poni ej - 12,9%. Najmniej osób 
uzyska o wykszta cenie wy sze (8,6%). 

Najwi cej osób z analizowanej grupy wiekowej pozostawa o bez pracy od 1 do 3 
miesi cy - 2.468 (28,6%) oraz od 3 do 6 miesi cy - 1.903 osoby (22,0%). Zdecydowana 
wi kszo  bezrobotnej m odzie y to osoby, które wcze niej nie pracowa y. Na koniec 2016 
roku w powiatowych urz dach pracy zarejestrowanych by o 4.211 osób bez sta u pracy 
(48,7% tej kategorii wiekowej). 

 
W 2016 roku zarejestrowano 25.854 osoby bezrobotne w wieku do 25 roku ycia 

(27,4% nap ywu), w tym 12.360 kobiet (47,8%). „Nap yw” do bezrobocia by  ni szy o 2.377 
osób w porównaniu do 2015 roku. 

W grupie m odych bezrobotnych 8.691 osób rejestrowa o si  po raz pierwszy (33,6%), 
natomiast 17.163 to osoby powracaj ce do rejestrów po raz kolejny (66,4%). 

W 2016 roku z ewidencji bezrobotnych wy czono 26.650 osób w wieku do 25 roku 
ycia (25,8% odp ywu). Kobiety stanowi y 46,9% wszystkich wy cze .  

Z powodu podj cia pracy wyrejestrowano 11.583 osoby (43,5% ogó u wy czonych). 
Prac  niesubsydiowan  podj o 8.767 osób (32,9%), natomiast zatrudnienie subsydiowane 
uzyska o 2.816 osób (10,6%). Ogó em w 2016 roku powiatowe urz dy pracy aktywnymi 
formami przeciwdzia ania bezrobociu obj y prawie 8 tys. osób m odych do 25 roku ycia. 
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przerw  w pracy dezaktualizacji ulegaj  nie tylko posiadane umiej tno ci, ale i uprawnienia 
wymagane przy wykonywaniu okre lonych prac. Barier  w uzyskaniu zatrudnienia jest 
równie  brak do wiadczenia zawodowego, spo ród d ugotrwale pozostaj cych w ewidencji 
bezrobotnych 18,1% nie posiada o sta u pracy. 

W 2016 roku zarejestrowano 34.562 osoby, tj. 36,6% nap ywu (o 6.821 osób mniej 
ni  przed rokiem), w tym 52,2% stanowi y kobiety. Z ewidencji wy czono 40.248 osób, 
tj. 38,9% odp ywu (o 8.521 osób mniej), w tym 50,6% to kobiety. Najwa niejszymi przyczynami 
wy czenia z rejestrów by o podj cie pracy przez 16.127 osób (40,1%), niepotwierdzenie 
gotowo ci do pracy b d  odmowa przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 
pomocy przez 8.835 osób (22,0%), rozpocz cie sta u lub szkolenia przez 5.264 osoby 
(13,1%) oraz dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego przez 4.040 osób (10,0%). 
 
3.4.3.  Bezrobotni powy ej 50 roku ycia 
 

Liczba osób powy ej 50 roku ycia zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy 
na koniec grudnia 2016 roku wynios a 14.425, w tym 5.409 kobiet (37,5%). W porównaniu 
do 2015 roku liczba bezrobotnych zmniejszy a si  o 1.857 osób (11,4%). 

Udzia  tej grupy wiekowej w strukturze zarejestrowanych bezrobotnych zwi ksza si  
sukcesywnie, co jest odzwierciedleniem post puj cego procesu starzenia si  spo ecze stwa. 
Podobna tendencja obserwowana jest równie  w populacji bezrobotnych w kraju, przy czym 
wska nik wojewódzki kszta tuje si  na ni szym poziomie ni  ogólnopolski. W ko cu 2016 
roku udzia  osób powy ej 50 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniós  25,3% 
(w kraju 28,2%)  

 
Udzia  osób powy ej 50 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych 

w latach 2005-2016 (stan na koniec roku) 
Lata 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Udzia  % 

województwo 14,2 16,6 19,3 19,9 19,5 19,7 20,1 20,6 22,3 23,3 24,6 25,3 

kraj 15,9 18,8 21,7 21,6 20,7 21,6 22,3 22,8 24,3 26,0 27,5 28,2 
 

W ród bezrobotnych w wieku 50 lat i wi cej wyst pi  relatywnie niski udzia  osób bez 
zawodu - 6,9% (996). Ponad 93% to osoby posiadaj ce zawód, a w ród nich najwi cej by o 
bezrobotnych robotników przemys owych i rzemie lników - 5.669 (42,2%). Licznie 
zarejestrowani pozostawali równie  technicy i inny redni personel - 1.869 osób, pracownicy 
us ug i sprzedawcy - 1.769 oraz pracownicy wykonuj cy prace proste - 1.564.  

W ród osób starszych ponad 70% grupy stanowili bezrobotni z wykszta ceniem 
zasadniczym zawodowym (38,0%) oraz gimnazjalnym i ni szym (33,0%). Status osoby 
d ugotrwale bezrobotnej posiada o prawie 67% zarejestrowanych na koniec roku (9.638 osób). 

W 2016 roku zarejestrowano 15.966 osób (16,9% nap ywu), w tym 6.244 kobiety 
(39,1%), a wy czono 17.823 osoby (17,2% odp ywu), w tym 6.967 kobiet (39,1%). 
W odniesieniu do 2015 roku ni szy by  zarówno nap yw (o 642 osoby), jak i odp yw 
(o 84 osoby). Spo ród wyrejestrowanych bezrobotnych - 7.692 osoby podj y prac , czyli 
43,2% odp ywu, a 2.879 osób (16,2%) nie potwierdzi o gotowo ci do pracy b d  odmówi o 
przyj cia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy. Ponadto dobrowolnie 
ze statusu bezrobotnego zrezygnowa o 1.306 osób (7,3%). Sta  lub szkolenie rozpocz o 
1.470 osób (8,2%). 
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Ro nie udzia  kobiet w populacji bezrobotnych, pomimo przewa aj cej liczby m czyzn 
w nap ywie do bezrobocia. Na koniec 2016 roku bez pracy pozostawa o 28.939 kobiet 
i stanowi y one 50,7% ogó u (w kraju 53,3%). Wp yw na to zjawisko mia a ni sza 
dynamika spadku liczby bezrobotnych kobiet w skali roku (11,5% wobec 15,7% w ród 
m czyzn), podobnie jak w 2015 roku. Potwierdza to fakt, e kobiety maj  wi ksze 
trudno ci z ponownym podj ciem zatrudnienia i dlatego d u ej ni  m czy ni figuruj  
w rejestrach urz dów pracy. Odsetek kobiet pozostajacych bez pracy powy ej 
12 miesi cy wynosi  41,6% wobec analogicznego udzia u w ród m czyzn wynosz cego 
33,7%. Ponadto odsetek osób w wieku mobilnym 18-44 lata w grupie poszukuj cych 
pracy kobiet wynosi  73,4% i by  wy szy ni  w ród m czyzn - 59,4%. 

Zmniejsza si  nap yw i udzia  absolwentów w bezrobociu. Osoby w okresie do 12 miesi cy 
od dnia uko czenia nauki stanowi y 11,4% (10.800) ogó u nowozarejestrowanych oraz 
4,8% (2.761) pozostaj cych bez pracy na koniec grudnia 2016 roku (przed rokiem 5,6%). 

Grupa bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tzn. spe niaj cych 
co najmniej jedno z kryteriów okre lonych w art. 49 ustawy, liczy a ogó em 49.298 osób* 
(86,3% ogó u), w tym: 

17.273 osoby do 30 roku ycia (30,2%), 
31.437 d ugotrwale bezrobotnych (55,0%), 
14.425 osób powy ej 50 roku ycia (25,3%), 
9.357 osób posiadaj cych co najmniej jedno dziecko do 6 roku ycia (16,4%), 
3.667 osób niepe nosprawnych (6,4%). 

*Osoby spe niaj ce jednocze nie kilka kryteriow w ogólnej liczbie wykazywane s  tylko raz. 

W strukturze bezrobotnych maleje udzia  osób m odych do 30 roku ycia (w tym 
zw aszcza do 25 lat), natomiast ro nie udzia  osób w wieku 50 lat i wi cej, 
przy jednoczesnym spadku liczby zarejestrowanych w obu grupach (odpowiednio o: 
20,9% i 11,4% w porównaniu do 2015 roku).  

Osoby m ode maj  relatywnie lepsze wykszta cenie ni  osoby ze starszych grup 
wiekowych. W ród bezrobotnych do 30 roku ycia wi kszo  posiada a wykszta cenie 
rednie, tj. policealne i rednie zawodowe oraz ogólnokszta c ce (50,1%), wysoki 

udzia  stanowi y równie  osoby legitymuj ce si  wykszta ceniem wy szym (20,3%). 
W ród osób powy ej 50 roku ycia przewa ali natomiast bezrobotni z wykszta ceniem 
zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i ni szym (ponad 70% grupy). 

Znacznie mniej osób pozostaj cych w rejestrach posiada o status osoby d ugotrwale 
bezrobotnej (spadek o 5.686, tj 15,3% w skali roku). Poziom bezrobocia na przestrzeni 
ostatnich 12 lat nie by  w tej grupie tak niski, jak w 2016 roku. Niestety nat enie 
d ugotrwa ego bezrobocia utrzymuje si  nadal na wysokim poziomie (ponad po owa 
bezrobotnych to osoby d ugotrwale poszukuj ce pracy), co wiadczy o znacznym 
niedopasowaniu struktury poda y pracy i popytu na prac . 

Zwi ksza si  udzia  bezrobotnych niepe nosprawnych. W ród zarejestrowanych w tej 
grupie na koniec 2016 roku wi kszo  stanowili: m czy ni (52,4%), mieszka cy 
miast (59,1%) oraz osoby powy ej 50 roku ycia (51,8%). Status osoby d ugotrwale 
bezrobotnej posiada o 59,9%. Wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz 
gimnazjalnym i ni szym legitymowa o si  56,5%. Ponad po owa bezrobotnych 
niepe nosprawnych posiada a lekki stopie  niepe nosprawno ci (50,4%). 
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4. DZIA ANIA POWIATOWYCH URZ DÓW PRACY 
 W ZAKRESIE PROMOCJI ZATRUDNIENIA, AGODZENIA 
 SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 
 Realizuj c zadania samorz du powiatu w zakresie polityki rynku pracy wynikaj ce 
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy urz dy pracy podejmowa y szereg dzia a  s u cych promocji zatrudnienia oraz 
aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym m.in.: 

udziela y pomocy bezrobotnym i poszukuj cym pracy w znalezieniu pracy oraz 
pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez po rednictwo pracy i poradnictwo 
zawodowe, 
finansowa y kszta cenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze rodków Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego, 
inicjowa y, organizowa y oraz finansowa y us ugi i instrumenty rynku pracy. 

 
4.1. WOLNE MIEJSCA PRACY 

I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 
 

W 2016 roku pracodawcy zg osili do powiatowych urz dów pracy z terenu 
województwa 41.934 wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej31, tj. o 5.485 
wi cej (o 15%) ni  w 2015 roku. Jednocze nie jest to najwi ksza ilo  ofert pracy 
od pocz tku istnienia województwa wi tokrzyskiego. 

W ród wolnych miejsc pracy, zg oszonych do urz dów pracy, 53,8% (22.560) 
stanowi y miejsca pracy subsydiowanej finansowane ze rodków Funduszu Pracy, PFRON, 
EFS (o 2.845, tj. 14,4% wi cej ni  w 2015 r.), natomiast 46,2% (19.374) to miejsca pracy 
niesubsydiowanej (wzrost o 2.640, tj. 15,8%). 

W ogólnej liczbie oferowanych przez zak ady wolnych miejsc pracy: 

28.070, tj. 66,9% stanowi y oferty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, 
13.864, tj. 33,1% to miejsca aktywizacji zawodowej, z tego: 
- 12.476 miejsc sta u, 
-   1.388 miejsc pracy spo ecznie u ytecznej. 

Dla osób niepe nosprawnych przeznaczono 1.261 ofert (3% wszystkich wolnych 
miejsc pracy), natomiast do osób w okresie do 12 miesi cy od dnia uko czenia nauki 
skierowano 74 miejsca pracy (0,2%). 

Zak ady pracy z sektora prywatnego zg osi y 80,7% wszystkich wolnych miejsc pracy 
(33.850), natomiast z publicznego - 19,3% (8.084). 

Najwi cej miejsc pracy wp yn o do urz dów obejmuj cych zasi giem dzia ania 
powiat kielecki - 7.014 oraz m. Kielce - 5.039, a w dalszej kolejno ci powiaty: starachowicki 
- 4.327, ostrowiecki - 4.078, konecki - 3.870, skar yski - 3.137. j drzejowski - 2.926, 
sandomierski - 2.565, opatowski - 2.046, staszowski - 2.029 i buski - 2.022. 
Najmniej ofert pracodawcy zg osili do PUP w: Kazimierzy Wielkiej - 646, Pi czowie  
- 1.016 i W oszczowie - 1.219. 

                                           
31 Jest to suma zg oszonych przez pracodawców wolnych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz miejsc 
  aktywizacji zawodowej (m.in. sta u, przygotowania zawodowego doros ych, prac spo ecznie u ytecznych). 
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0

w wymienionych zawodach wp yn o cznie 8,8 tys. ofert, tj. 22,0% ogó u miejsc pracy 
b d cych w dyspozycji powiatowych urz dów pracy. Utrzymuje si  du e zapotrzebowanie 
na zawody wymagaj ce wykonywania pracy fizycznej oraz zwi zane ze sprzeda  czy 
obs ug  biura. 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej najcz ciej zg aszane w 2016 r. 

Zawód Wolne miejsca 

kod nazwa    ogó em      w tym 
subsydiowane udzia  % 

515303 Robotnik gospodarczy 3.153 2.728 86,5%
522301 Sprzedawca 3.009 2.116 70,3%
411004 Technik prac biurowych 1.613 1.453 90,1%
432103 Magazynier 1.049 700 66,7%
931301 Pomocniczy robotnik budowlany 791 277 35,0%
833202 Kierowca ci gnika siod owego 757 8 1,1%
411090 Pozostali pracownicy obs ugi biurowej 702 624 88,9%
334306 Technik administracji 629 588 93,5%
512001 Kucharz 620 372 60,0%
332203 Przedstawiciel handlowy 615 242 39,3%
816028 Operator urz dze  do przetwórstwa mi sa 606 4 0,7%
833203 Kierowca samochodu ci arowego 565 70 12,4%
513101 Kelner 468 260 55,6%
931205 Pomocniczy robotnik drogowy 463 393 84,9%
941201 Pomoc kuchenna 435 286 65,7%
721204 Spawacz 434 50 11,5%
932911 Pomocniczy robotnik w przemy le przetwórczym 404 1 0,2%
911207 Sprz taczka biurowa 368 148 40,2%
932101 Pakowacz r czny 363 85 23,4%
723103 Mechanik pojazdów samochodowych 358 251 70,1%
411003 Pracownik kancelaryjny 351 337 96,0%
523002 Kasjer handlowy 347 96 27,7%
524902 Doradca klienta 336 195 58,0%
722204 lusarz 328 124 37,8%
751104 Rozbieracz - wykrawacz 326 0 0,0%
711202 Murarz 322 58 18,0%
514101 Fryzjer 320 221 69,1%

 
 
4.2. INDYWIDUALNY  PLAN  DZIA ANIA  ORAZ  PROFILE  POMOCY 

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) wprowadzi a od 27 maja 2014 r. 
zmiany dotycz ce wiadczenia pomocy osobom bezrobotnym, które okre laj  sposoby 
wsparcia w zale no ci od stopnia oddalenia od rynku pracy i gotowo ci powrotu 
do zatrudnienia. Wybór pomocy skierowanej do bezrobotnych uzale niony jest od profilu, 
do którego zostan  zakwalifikowani podczas wywiadu z doradc  klienta. Informuje on osob  
bezrobotn , o tym jakimi formami pomocy mo e ona zosta  obj ta oraz przy wspó pracy z ni  
opracowuje Indywidualny Plan Dzia ania (IPD), dostosowany do ustalonego profilu pomocy. 

W 2016 roku obj to Indywidualnym Planem Dzia ania (IPD) 81.326 bezrobotnych 
oraz 520 poszukuj cych pracy, z tego zako czy o realizacj  IPD 44.676 bezrobotnych oraz 
451 osób poszukuj cych pracy. 
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W 2016 roku ustalono profil pomocy dla 95.488 bezrobotnych. Liczba wywiadów 
zako czonych ustaleniem profilu pomocy wynios a 95.645, z tego: 

- profil I    -   3.348 bezrobotnych, 
- profil II   - 79.644 bezrobotnych, - profil III  - 12.653 bezrobotnych. 
 
Na koniec grudnia 2016 roku w rejestrach urz dów pracy pozostawa o 55.368 

bezrobotnych, którym ustalono profil pomocy. 
W profilu I znajduj  si  osoby o wysokim potencjale zatrudnieniowym, b d ce blisko 

rynku pracy i aktywnie szukaj ce zatrudnienia. Dost pne dla nich s  zw aszcza po rednictwo 
pracy i poradnictwo zawodowe lub szkolenia czy dotacje na utworzenie firmy. M odzi 
bezrobotni do 30 roku ycia mog  ponadto skorzysta  z bonów szkoleniowych, sta owych, 
zatrudnieniowych oraz bonów na zasiedlenie. W ko cu grudnia 2016 roku grupa ta obj a 
1,5% bezrobotnych z ustalonym profilem (830 osób). 

Do profilu II kwalifikowane s  osoby wymagaj ce wsparcia w powrocie na rynek 
pracy. Dla nich dost pne s  us ugi i instrumenty rynku pracy, dzia ania aktywizacyjne zlecone 
przez urz d pracy oraz inne formy pomocy, z wy czeniem Programu Aktywizacja 
i Integracja. W ko cu grudnia 2016 roku by a to najliczniejsza grupa bezrobotnych - 75,4% 
(41.726 bezrobotnych) obj tych profilowaniem. 

Profil III dotyczy bezrobotnych oddalonych od rynku pracy. Pomoc dla tej grupy 
osób koncentruje si  na realizacji wspólnie z o rodkami pomocy spo ecznej Programu 
Aktywizacji i Integracji, aktywizacji d ugotrwale bezrobotnych przez agencje zatrudnienia, 
programach specjalnych dla wybranej grupy osób, proponowaniu zatrudnienia socjalnego 
albo pracy w spó dzielniach socjalnych, stosowaniu poradnictwa zawodowego. W ko cu 
grudnia 2016 roku by o to 23,1% bezrobotnych obj tych profilowaniem (12.812 osób). 

 
4.3. UMOWY  Z  AGENCJAMI  ZATRUDNIENIA, 
 PROGRAMY  SPECJALNE,  
 PROGRAMY  AKTYWIZACJA  I  INTEGRACJA32 

 
AGENCJE ZATRUDNIENIA 

Starosta, w imieniu którego dzia a powiatowy urz d pracy, mo e zawrze  z agencj  
zatrudnienia umow  na doprowadzenie skierowanego bezrobotnego b d cego w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy do podj cia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Oznacza to, 
e urz d pracy mo e powierzy  zatrudnienie osoby bezrobotnej prywatnej agencji w drodze 

specjalnej umowy, której stronami s  urz d pracy oraz podmiot zewn trzny. W dokumencie 
okre la si  wzajemne zobowi zania i szczegó owe zasady przekazania wynagrodzenia 
ze rodków Funduszu Pracy, przys uguj cego agencji z tytu u doprowadzenia do zatrudnienia 
osoby bezrobotnej. 

W 2016 roku tylko Powiatowy Urz d Pracy w Skar ysku-Kamiennej, w wyniku 
zawartej umowy, skierowa  do agencji zatrudnienia 5 osób bezrobotnych. Grupa ta obj a 
3 kobiety i 2 m czyzn - wszyscy w wieku powy ej 50 lat oraz w wi kszo ci posiadaj cy 
status osoby d ugotrwale bezrobotnej. Dwie osoby posiada y dodatkowo orzeczenia 
o niepe nosprawno ci. 

W wyniku dzia a  podj tych w roku 2016 oraz w roku poprzednim cznie spo ród 
70 bezrobotnych z powiatu skar yskiego skierowanych do agencji 34 osoby podj y po raz 
pierwszy zatrudnienie lub inn  prac  zarobkow  (8 osób w 2016 r. i 26 osób w 2015 r.). 
                                           
32 Dane z za cznika nr 8 do sprawozdania MPiPS-01. 
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PROGRAMY SPECJALNE 
Uczestnikami programów specjalnych s  w pierwszej kolejno ci bezrobotni i osoby 

poszukuj ce pracy, w stosunku do których stosowane wcze niej instrumenty rynku pracy 
okaza y si  niewystarczaj ce. Programy specjalne maj  na celu aktywizacj  zawodow  
osób bezrobotnych, wobec których zachodzi potrzeba intensyfikacji i zindywidualizowania 
dzia a  wspieraj cych powrót na rynek pracy i w efekcie utrzymanie zatrudnienia. Ich 
realizacj  zajmuje si  starosta samodzielnie lub we wspó pracy z innymi organami, 
organizacjami i podmiotami zajmuj cymi si  problematyk  rynku pracy oraz pracodawcami. 

W 2016 roku Powiatowy Urz d Pracy w Pi czowie kontynuowa  realizacj  programu 
specjalnego rozpocz tego w roku poprzednim. Program zako czy o 6 osób bezrobotnych 
z ustalonym III profilem pomocy, spo ród których 4 podj y prac  (w trakcie lub w okresie 
do 3 miesi cy po zako czeniu udzia u w programie). 
 
PROGRAMY AKTYWIZACJA I INTEGRACJA 

Dzia ania z zakresu integracji spo ecznej, podejmowane w ramach programów 
Aktywizacja i Integracja (PAI), mog  by  finansowane ze rodków bud etu gminy, 
jak równie  ze rodków Funduszu Pracy. W 2016 roku Programy PAI realizowane by y przez 
MUP Kielce oraz powiatowe urz dy pracy w: Ko skich, Pi czowie i Skar ysku-Kamiennej. 
Ogó em liczba bezrobotnych w województwie, korzystaj cych ze wiadcze  pomocy 
spo ecznej z ustalonym profilem pomocy III, którzy zostali skierowani do PAI wynios a 
105 osób. Wi kszo  skierowanych to m czy ni (51,4%). Niemal 90% grupy stanowili 
d ugotrwale bezrobotni, a ponad po owa to osoby powy ej 50 roku ycia (50,5%). Udzia  
w programie zako czy o 81 bezrobotnych. 

Uczestnicy Programów Aktywizacja i Integracja w 2016 roku 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni korzystaj cy   
ze wiadcze  pomocy 
  spo ecz. z ustalonym 
    profilem pomocy III,
        którzy zostali 
    skierowani do PAI 

    Bezrobotni, 
      którzy 
    zako czyli 
   udzia  w PAI 

z tego 

      po 2 
miesi cach 

      po 4 
miesi cach 

      po 6 
miesi cach 

Ogó em 105 81 46 22 13 
kobiety 51 45 29 11 5 
do 30 roku ycia 14 12 8 3 1 
  - w tym do 25 roku ycia 7 6 4 2 - 
powy ej 50 roku ycia 53 40 18 12 10 
d ugotrwale bezrobotni 94 74 40 21 13 
posiadaj cy co najmniej 
jedno dziecko do 6 r.   16 14 11 3 - 

niepe nosprawni 11 9 2 4 3 
 
4.4. AKTYWNE  PROGRAMY  RYNKU  PRACY 

W 2016 roku powiatowe urz dy pracy aktywnymi programami obj y 26.928 
bezrobotnych, tj. o 2.174 osoby (8,8%) wi cej ni  przed rokiem. W grupie zaktywizowanych 
wi kszo  to kobiety - 55,6% (14.985 osób) oraz bezrobotni zamieszkali na wsi - 57,2% 
(15.412). Spo ród bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
zaktywizowano 14.008 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 7.967 osób do 25 roku ycia), 
4.119 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 10.097 d ugotrwale bezrobotnych. 
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Najwi cej bezrobotnych skierowanych zosta o na sta  - 11.792 osoby, tj. 43,8% ogó u 
zaktywizowanych. Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 2.269 osób (8,4%), szkolenia 
rozpocz o 2.011 bezrobotnych (7,5%), natomiast przy robotach publicznych zatrudniono 
1.992 osoby (7,4%). Pracodawcom zrefundowano koszty wyposa enia lub doposa enia 
stanowisk pracy dla zatrudnionych na tych miejscach 1.831 bezrobotnych (6,8%), 
dofinansowano podj cie dzia alno ci gospodarczej 1.738 osobom (6,4%). Do prac spo ecznie 
u ytecznych skierowano 1.408 osób (5,2%), natomiast w ramach bonu na zasiedlenie prac  
poza miejscem zamieszkania podj o 967 osób (3,6%). 
Najwi cej bezrobotnych zaktywizowano w powiatach: kieleckim - 5.310 osób, koneckim  
- 3.032, ostrowieckim - 3.012, skar yskim - 2.989 i m. Kielce - 2.828, natomiast najmniej 
w: kazimierskim - 439 osób, pi czowskim - 508, w oszczowskim - 776 oraz buskim - 975. 

4.4.1. Realizacja aktywnych programów rynku pracy* 

Forma aktywizacji
2015 r. 2016 r. Wzrost / spadek

Liczba
osób % Liczba

osób % w
liczbach %

Ogó em w województwie: 24 754 100,0 26 928 100,0 2.174 8,8%

Sta 12 392 50,1 11 792 43,8 600 4,8
w tym w ramach bonu sta owego 667 279 388 58,2
Prace interwencyjne 2 074 8,4 2 269 8,4 195 9,4

Szkolenia 2 410 9,7 2 011 7,5 399 16,6
w tym w ramach bonu szkoleniowego 239 238 1 0,4
Roboty publiczne 1 778 7,2 1 992 7,4 214 12,0

Refundacja kosztów wyposa enia
lub doposa enia stanowiska pracy 1 845 7,5 1 831 6,8 14 0,8

Podj cia dzia alno ci gospodarczej 1 743 7,0 1 738 6,4 5 0,3

w tym w ramach bonu na zasiedlenie 7 14 7 100,0
Prace spo ecznie u yteczne 1 333 5,4 1 408 5,2 75 5,6
w tym w ramach PAI 145 140 5 3,4
Podj cia pracy poza miejscem
zamieszkania w ramach bonu
na zasiedlenie

603 2,4 967 3,6 364 60,4

Podj cia pracy w ramach
dofinansowania wynagrodzenia
za zatrudnienie skierowanego
bezrobotnego powy ej 50 roku ycia

91 0,4 129 0,5 38 41,8

Podj cia pracy w ramach refundacji
sk adek na ubezpieczenie spo eczne 47 0,2 x x

Podj cia pracy w ramach bonu
zatrudnieniowego 104 0,4 27 0,1 77 74,0

Inne 381 1,5 2.717 10,1 2.336 x
w tym refundacja cz ci kosztów zwi zanych
z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 r. .
(art. 150f ustawy)**

2.342 8,7 x x

*  W tabeli wykazano osoby, które rozpocz y udzia  w programie w danym roku sprawozdawczym. 
**Dane pozyskane z PUP poza statystyk  obligatoryjn  MPiPS-01 o rynku pracy. 
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4.4.2. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 
W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 2.269 osób, tj. 8,4% ogó u obj tych 
aktywnymi programami w województwie, w tym 1.328 kobiet (58,5%) i 1.204 
bezrobotnych zamieszka ych na wsi (53,1%). W porównaniu do 2015 r. mia  miejsce 
wzrost liczby zaktywizowanych w ramach analizowanej formy (o 195 osób,  
tj. o 9,4%). W grupie bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
w ramach prac interwencyjnych zaktywizowano 501 bezrobotnych do 30 roku ycia  
(w tym 221 osób do 25 roku ycia), 514 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia  
i 780 d ugotrwale bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych zaktywizowano w powiatach: koneckim - 393 osoby, skar yskim  
- 328, ostrowieckim - 324, staszowskim - 288, kieleckim - 189, starachowickim - 160, 
sandomierskim - 134 i m. Kielce - 113, a najmniej w kazimierskim - 11, w oszczowskim - 33, 
pi czowskim - 49, j drzejowskim - 78, opatowskim - 82 oraz buskim - 87, 

Na refundacj  kosztów z tytu u zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych 
z Funduszu Pracy wydatkowano kwot  11.053,8 tys. z , tj. o 22,5% wi cej ni  w 2015 roku. 

W ramach robót publicznych zatrudniono 1.992 osoby, tj. 7,4% ogó u 
zaktywizowanych, czyli o 214 osób (o 12%) wi cej w odniesieniu do 2015 roku. 
Udzia  kobiet rozpoczynaj cych roboty publiczne wyniós  53,4% (1.064 osoby),  
a bezrobotnych mieszka ców wsi - 65,2% (1.299). W ród bezrobotnych b d cych  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach robót publicznych zaktywizowano 
320 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 146 osób do 25 roku ycia), 873 
bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 891 d ugotrwale bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych zatrudnionych zosta o z terenu powiatów: koneckiego - 611 osób, 
ostrowieckiego - 389, opatowskiego - 303, kieleckiego - 244 i j drzejowskiego - 198, 
za  najmniej z buskiego - 10, kazimierskiego - 14, pi czowskiego - 31, w oszczowskiego  
- 60, sandomierskiego - 63 oraz skar yskiego - 69. Podobnie jak w roku ubieg ym  
na terenie m. Kielce oraz powiatów starachowickiego i staszowskiego nie realizowano 
tej formy aktywizacji. 

Na refundacj  kosztów z tytu u zatrudnienia osób w ramach robót publicznych  
z Funduszu Pracy wydatkowano kwot  13.595,4 tys. z , tj. o 15,3% wi cej ni  w 2015 roku. 

4.4.3. Podj cia dzia alno ci gospodarczej 
W 2016 r. dofinansowanie podj cia dzia alno ci gospodarczej otrzyma o 1.738 
bezrobotnych (6,4% ogó u zaktywizowanych), w tym 553 kobiety (31,8%), 898 
bezrobotnych mieszka ców wsi (51,7%). Ponadto dzia alno  gospodarcz  rozpocz o 
871 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 337 osób do 25 roku ycia), 152 
bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 553 d ugotrwale bezrobotnych. Liczba 
bezrobotnych podejmuj cych samozatrudnienie pozosta a na zbli onym poziomie 
co w 2015 r. (1.743 osoby). W ramach bonu na zasiedlenie dzia alno  gospodarcz  
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania podj o 14 osób do 30 roku ycia. 

Najwi cej bezrobotnych skorzysta o z tej formy pomocy w powiatach: kieleckim - 398 osób, 
m. Kielce - 335, ostrowieckim - 184, starachowickim - 137, skar yskim - 133 oraz koneckim  
- 122, a najmniej w: kazimierskim - 21, opatowskim - 30, pi czowskim i w oszczowskim  
- po 43, sandomierskim - 62, staszowskim - 63, j drzejowskim - 82 i buskim - 85. 

Wydatki z Funduszu Pracy na ten cel wynios y 33.638,3 tys. z  i by y o 2,5% wy sze 
ni  w 2015 roku. 
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4.4.2. Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 
W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 2.269 osób, tj. 8,4% ogó u obj tych 
aktywnymi programami w województwie, w tym 1.328 kobiet (58,5%) i 1.204 
bezrobotnych zamieszka ych na wsi (53,1%). W porównaniu do 2015 r. mia  miejsce 
wzrost liczby zaktywizowanych w ramach analizowanej formy (o 195 osób,  
tj. o 9,4%). W grupie bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
w ramach prac interwencyjnych zaktywizowano 501 bezrobotnych do 30 roku ycia  
(w tym 221 osób do 25 roku ycia), 514 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia  
i 780 d ugotrwale bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych zaktywizowano w powiatach: koneckim - 393 osoby, skar yskim  
- 328, ostrowieckim - 324, staszowskim - 288, kieleckim - 189, starachowickim - 160, 
sandomierskim - 134 i m. Kielce - 113, a najmniej w kazimierskim - 11, w oszczowskim - 33, 
pi czowskim - 49, j drzejowskim - 78, opatowskim - 82 oraz buskim - 87, 

Na refundacj  kosztów z tytu u zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych 
z Funduszu Pracy wydatkowano kwot  11.053,8 tys. z , tj. o 22,5% wi cej ni  w 2015 roku. 

W ramach robót publicznych zatrudniono 1.992 osoby, tj. 7,4% ogó u 
zaktywizowanych, czyli o 214 osób (o 12%) wi cej w odniesieniu do 2015 roku. 
Udzia  kobiet rozpoczynaj cych roboty publiczne wyniós  53,4% (1.064 osoby),  
a bezrobotnych mieszka ców wsi - 65,2% (1.299). W ród bezrobotnych b d cych  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach robót publicznych zaktywizowano 
320 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 146 osób do 25 roku ycia), 873 
bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 891 d ugotrwale bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych zatrudnionych zosta o z terenu powiatów: koneckiego - 611 osób, 
ostrowieckiego - 389, opatowskiego - 303, kieleckiego - 244 i j drzejowskiego - 198, 
za  najmniej z buskiego - 10, kazimierskiego - 14, pi czowskiego - 31, w oszczowskiego  
- 60, sandomierskiego - 63 oraz skar yskiego - 69. Podobnie jak w roku ubieg ym  
na terenie m. Kielce oraz powiatów starachowickiego i staszowskiego nie realizowano 
tej formy aktywizacji. 

Na refundacj  kosztów z tytu u zatrudnienia osób w ramach robót publicznych  
z Funduszu Pracy wydatkowano kwot  13.595,4 tys. z , tj. o 15,3% wi cej ni  w 2015 roku. 

4.4.3. Podj cia dzia alno ci gospodarczej 
W 2016 r. dofinansowanie podj cia dzia alno ci gospodarczej otrzyma o 1.738 
bezrobotnych (6,4% ogó u zaktywizowanych), w tym 553 kobiety (31,8%), 898 
bezrobotnych mieszka ców wsi (51,7%). Ponadto dzia alno  gospodarcz  rozpocz o 
871 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 337 osób do 25 roku ycia), 152 
bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 553 d ugotrwale bezrobotnych. Liczba 
bezrobotnych podejmuj cych samozatrudnienie pozosta a na zbli onym poziomie 
co w 2015 r. (1.743 osoby). W ramach bonu na zasiedlenie dzia alno  gospodarcz  
poza miejscem dotychczasowego zamieszkania podj o 14 osób do 30 roku ycia. 

Najwi cej bezrobotnych skorzysta o z tej formy pomocy w powiatach: kieleckim - 398 osób, 
m. Kielce - 335, ostrowieckim - 184, starachowickim - 137, skar yskim - 133 oraz koneckim  
- 122, a najmniej w: kazimierskim - 21, opatowskim - 30, pi czowskim i w oszczowskim  
- po 43, sandomierskim - 62, staszowskim - 63, j drzejowskim - 82 i buskim - 85. 

Wydatki z Funduszu Pracy na ten cel wynios y 33.638,3 tys. z  i by y o 2,5% wy sze 
ni  w 2015 roku. 

4.4.4. Podj cia pracy w ramach refundacji kosztów wyposa enia lub doposa enia 
stanowiska pracy 
Pracodawcy otrzymali refundacj  kosztów wyposa enia i doposa enia stanowisk 
pracy dla 1.831 skierowanych bezrobotnych (6,8% ogó u zaktywizowanych),  
tj. o 0,8% mniej w odniesieniu do 2015 roku, w cznej wysoko ci 23.500,6 tys. z  
(tj. o 4,5% mniej ni  w 2015 roku). Kobiety stanowi y 40,9% zaktywizowanych 
(748 osób), bezrobotni zamieszkali na wsi - 45,4% (831). W ramach tej formy podj o 
prac  618 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 324 osoby do 25 roku ycia), 
293 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 527 d ugotrwale bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych podj o prac  z m. Kielce - 356 osób oraz powiatów: kieleckiego - 262, 
ostrowieckiego - 257, starachowickiego - 247, skar yskiego - 194 i buskiego - 130, a najmniej 
z powiatów: kazimierskiego - 13, opatowskiego - 21, sandomierskiego - 26, pi czowskiego  
- 31, w oszczowskiego - 32, staszowskiego - 82, koneckiego - 83 i j drzejowskiego - 97. 

4.4.5. Sta  u pracodawcy 
Sta  u pracodawcy odby o 11.792 bezrobotnych, tj. 43,8% ogó u zaktywizowanych, 
tj. o 600 osób (o 4,8%) mniej ni  w 2015 r. W ród osób korzystaj cych z analizowanej 
formy aktywizacji wi kszo  stanowi y kobiety - 67,2% (7.924 osoby) i bezrobotni 
mieszka cy wsi - 60,4% (7.118). Ponadto w sta ach uczestniczy o 7.124 bezrobotnych 
do 30 roku ycia (w tym 4.570 osób do 25 roku ycia), 1.227 bezrobotnych powy ej 
50 roku ycia oraz 4.532 d ugotrwale bezrobotnych. Sta  finansowany w ramach bonu 
sta owego rozpocz o 279 osób bezrobotnych do 30 roku ycia. 

Najwi cej bezrobotnych naby o do wiadczenie zawodowe w powiatach: kieleckim  
- 2.444 osoby, koneckim - 1.352, skar yskim - 1.233, m. Kielce - 1.189, ostrowieckim  
- 1.152, opatowskim - 942, j drzejowskim - 732 oraz starachowickim - 593. Najmniej osób 
skierowano na sta  w powiatach: pi czowskim - 211, kazimierskim - 289, buskim - 345, 
w oszczowskim - 362, sandomierskim - 458 oraz staszowskim - 490. 

W 2016 roku udzia  w programie zako czy o 11.735 bezrobotnych, spo ród których 
prac  podj o 9.211, tj. 78,5%. 
Bezrobotni aktywizowani byli najcz ciej w nast puj cych obszarach: 
- prace sekretarskie i biurowe  2.181,  spo ród których zatrudniono 1.599, 
- us ugi (w tym najwi cej gastrono- 

miczne, fryzjerskie i kosmetyczne) 1.345,  - „ -    1.062, 
- sprzeda , marketing, public relations, 

handel nieruchomo ciami   1.249,  - „ -    1.060. 
Wydatki z Funduszu Pracy na stypendia za okres sta u wraz ze sk adkami na ubezpieczenia 

spo eczne oraz na bony sta owe wynios y 83.027,7 tys. z , tj. o 4,2% wi cej ni  w 2015 r. 

4.4.6. Prace spo ecznie u yteczne 
W 2016 roku do wykonywania prac spo ecznie u ytecznych w jednostkach 
organizacyjnych pomocy spo ecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo 
zajmuj cych si  pomoc  charytatywn  lub na rzecz spo eczno ci lokalnej zosta o 
skierowanych 1.408 bezrobotnych (5,2% ogó u zaktywizowanych), w tym 140 osób 
ramach PAI (Programu Aktywizacja i Integracja). W ramach analizowanej formy 
zaktywizowano 896 kobiet (63,6%) oraz 553 bezrobotnych zamieszka ych na wsi 
(39,3%). Ponadto prace spo ecznie u yteczne rozpocz o 161 bezrobotnych do 30 roku 
ycia (w tym 48 osób do 25 roku ycia), 564 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia 

oraz 1.242 d ugotrwale bezrobotnych. 
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Najwi cej osób rozpocz o prace spo ecznie u yteczne w powiatach: skar yskim - 532 osoby, 
kieleckim - 207, m. Kielce - 192, ostrowieckim - 125, j drzejowskim - 96 i w oszczowskim 
- 77, natomiast najmniej w: kazimierskim - 7, pi czowskim i sandomierskim - po 14, buskim 
i staszowskim - po 20, koneckim - 26, opatowskim - 27 i starachowickim - 51. 

Wydatki z Funduszu Pracy na ten cel wynios y 956,4 tys. z , tj. o 4,1% mniej 
ni  w 2015 roku. 

4.4.7. Szkolenia i przekwalifikowania 
Organizacja szkole  nale y do podstawowych us ug realizowanych przez powiatowe 

urz dy pracy. Szkolenia to pozaszkolne zaj cia, które maj  na celu uzyskanie, uzupe nienie 
lub doskonalenie umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych 
do wykonywania pracy. 

W 2016 roku szkolenia zawodowe rozpocz y ogó em 2.033 osoby bezrobotne 
i poszukuj ce pracy, w tym 592 kobiety. Program szkole  uko czy o 1.991 osób. W trakcie lub 
po uko czeniu szkolenia prac  podj o 930 osób. Efektywno  szkole  zawodowych 
w powiatowych urz dach pracy w 2016 roku wynios a 46,7%. 

Liczba korzystaj cych ze szkole  zmniejszy a si  o 407 osób (tj. o 16,7%) 
w porównaniu do 2015 roku. 

Spo ród bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy szkolenia 
rozpocz o 947 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 238 osób w ramach bonu 
szkoleniowego), 243 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 732 d ugotrwale 
bezrobotnych. 

Liczba uczestników szkole  organizowanych w 2016 roku* 

Lp. Powiat

Liczba osób,
które

rozpocz y
szkolenie

Liczba osób,
które

uko czy y
szkolenie

Liczba osób, które podj y
prac w trakcie lub
w okresie 3 miesi cy

po uko czeniu szkolenia

Efektywno
szkole
w %

1 Buski 100 95 68 71,6
2 J drzejowski 52 52 27 51,9
3 Kazimierski 44 43 26 60,5
4 Kielecki 820 805 241 29,9
5 Miasto Kielce 336 329 108 32,8
6 Konecki 117 115 84 73,0
7 Opatowski 58 58 26 44,8
8 Ostrowiecki 116 105 93 88,6
9 Pi czowski 17 17 14 82,4
10 Sandomierski 88 88 52 59,1
11 Skar yski 74 76 56 73,7
12 Starachowicki 74 74 40 54,1
13 Staszowski 99 98 67 68,4
14 W oszczowski 38 36 28 77,8

Ogó em 2.033 1.991 930 46,7

*Na podstawie danych z za cznika nr 4 oraz za cznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2016 rok. 

Wydatki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkole  wynios y  
6.174,0 tys. z , tj. o 11,9% mniej ni  w 2015 roku. 
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Najwi cej osób rozpocz o prace spo ecznie u yteczne w powiatach: skar yskim - 532 osoby, 
kieleckim - 207, m. Kielce - 192, ostrowieckim - 125, j drzejowskim - 96 i w oszczowskim 
- 77, natomiast najmniej w: kazimierskim - 7, pi czowskim i sandomierskim - po 14, buskim 
i staszowskim - po 20, koneckim - 26, opatowskim - 27 i starachowickim - 51. 

Wydatki z Funduszu Pracy na ten cel wynios y 956,4 tys. z , tj. o 4,1% mniej 
ni  w 2015 roku. 

4.4.7. Szkolenia i przekwalifikowania 
Organizacja szkole  nale y do podstawowych us ug realizowanych przez powiatowe 

urz dy pracy. Szkolenia to pozaszkolne zaj cia, które maj  na celu uzyskanie, uzupe nienie 
lub doskonalenie umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych 
do wykonywania pracy. 

W 2016 roku szkolenia zawodowe rozpocz y ogó em 2.033 osoby bezrobotne 
i poszukuj ce pracy, w tym 592 kobiety. Program szkole  uko czy o 1.991 osób. W trakcie lub 
po uko czeniu szkolenia prac  podj o 930 osób. Efektywno  szkole  zawodowych 
w powiatowych urz dach pracy w 2016 roku wynios a 46,7%. 

Liczba korzystaj cych ze szkole  zmniejszy a si  o 407 osób (tj. o 16,7%) 
w porównaniu do 2015 roku. 

Spo ród bezrobotnych b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy szkolenia 
rozpocz o 947 bezrobotnych do 30 roku ycia (w tym 238 osób w ramach bonu 
szkoleniowego), 243 bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz 732 d ugotrwale 
bezrobotnych. 

Liczba uczestników szkole  organizowanych w 2016 roku* 

Lp. Powiat

Liczba osób,
które

rozpocz y
szkolenie

Liczba osób,
które

uko czy y
szkolenie

Liczba osób, które podj y
prac w trakcie lub
w okresie 3 miesi cy

po uko czeniu szkolenia

Efektywno
szkole
w %

1 Buski 100 95 68 71,6
2 J drzejowski 52 52 27 51,9
3 Kazimierski 44 43 26 60,5
4 Kielecki 820 805 241 29,9
5 Miasto Kielce 336 329 108 32,8
6 Konecki 117 115 84 73,0
7 Opatowski 58 58 26 44,8
8 Ostrowiecki 116 105 93 88,6
9 Pi czowski 17 17 14 82,4
10 Sandomierski 88 88 52 59,1
11 Skar yski 74 76 56 73,7
12 Starachowicki 74 74 40 54,1
13 Staszowski 99 98 67 68,4
14 W oszczowski 38 36 28 77,8

Ogó em 2.033 1.991 930 46,7

*Na podstawie danych z za cznika nr 4 oraz za cznika nr 6 do sprawozdania MPiPS-01 za 2016 rok. 

Wydatki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkole  wynios y  
6.174,0 tys. z , tj. o 11,9% mniej ni  w 2015 roku. 

Najwi cej osób uko czy o kursy kierunkowe w nast puj cych obszarach: 
- us ugi transportowe  
  (w tym kursy prawa jazdy)    709, w ród których zatrudniono      301, 
- architektura i budownictwo    102,  - „ -       55, 
- technika i handel artyku ami  
  technicznymi        67,   - „ -       54, 
- us ugi fryzjerskie, kosmetyczne     63,  - „ -       34, 
- sprzeda , marketing, public relations, 
  handel nieruchomo ciami      59,  - „ -       18, 
- rachunkowo , ksi gowo , bankowo , 
  ubezpieczenia, analiza inwestycyjna    43,   - „ -       19, 
- prace sekretarskie i biurowe     31,  - „ -         2, 
- górnictwo i przetwórstwo przemys owe 
  (w tym: przemys  spo ywczy, 
   lekki, chemiczny)       31,  - „ -         8, 
- opieka spo eczna (w tym: opieka nad 
  osobami niepe nosprawnymi, starszymi, 
  dzie mi, wolontariat)      30,           5, 
- opieka zdrowotna       29,         19, 
- us ugi gastronomiczne      29,  - „ -       19, 
- informatyka i wykorzystanie komputerów    28,         15, 
- rozwój osobowo ciowy 
  i kariery zawodowej       23,  - „ -       22, 
- ochrona w asno ci i osób      23,  - „ -       11, 
- us ugi krawieckie, obuwnicze     23,  - „ -         7. 

4.4.8. Kszta cenie ustawiczne pracowników i pracodawców w ramach 
          Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy zosta  utworzony ze rodków Funduszu Pracy z my l  
o wsparciu kszta cenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem utworzenia 
KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracuj ce z powodu kompetencji 
nieadekwatnych do wymaga  zmieniaj cej si  gospodarki.  

Priorytety Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej wydatkowania rodków KFS w roku 
2016 obejmowa y: 

wsparcie zawodowego kszta cenia ustawicznego, tj. pozostaj cego w bezpo rednim 
zwi zku z bran  lub zawodem, maj cego na celu uzyskanie lub uaktualnienie 
kompetencji do celów zawodowych, 
wsparcie kszta cenia ustawicznego pracowników, którzy mog  udokumentowa  
wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szcze- 
gólnym charakterze, a którym nie przys uguje prawo do emerytury pomostowej, 
wsparcie m odych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których 
mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…). 

Ponadto dodatkowe rodki z rezerwy KFS, zgodnie z priorytetami Rady Rynku Pracy, 
mog y by  wydatkowane m. in. na wsparcie kszta cenia ustawicznego: w bran ach/zawodach, 
gdzie pracodawcy oferuj  miejsca pracy i jednocze nie zg aszaj  trudno ci z zatrudnianiem 
pracowników oraz w zawodach z bran y transportowej i bran y us ug opieku czych. 
Mo liwe by o równie  wsparcie kszta cenia ustawicznego w bran ach restrukturyzowanych 
(np. górnictwa w glowego) oraz osób niepe nosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia. 
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Obszary kszta cenia ustawicznego zaprezentowane na poprzedniej stronie dotycz  
grupy pracodawców i pracowników obj tych wsparciem ze rodków KFS. Je li osoba 
uczestniczy a w kilku szkoleniach/ lub innych formach kszta cenia wykazana jest w ka dym 
z obszarów tematycznych, w którym podnosi a swoje kwalifikacje. 
 
4.4.9. Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu: 

bezrobotnym i poszukuj cym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub 
miejsca zatrudnienia, planowaniu kariery zawodowej oraz przygotowaniu do lepszego 
radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególno ci: 
- udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, mo liwo ciach szkolenia  

i kszta cenia, umiej tno ciach niezb dnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy  
i samozatrudnieniu, 

- udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod u atwiaj cych wybór 
zawodu, zmian  kwalifikacji, podj cie lub zmian  pracy, w tym badaniu 
kompetencji, zainteresowa  i uzdolnie  zawodowych, 

- kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umo liwiaj ce 
wydawanie opinii o przydatno ci do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia, 

- prowadzeniu grupowych porad zawodowych, 

pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy spo ród bezrobotnych  
i poszukuj cych pracy oraz we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego 
pracowników przez udzielanie porad zawodowych. 

W 2016 roku z us ug indywidualnego poradnictwa zawodowego w powiatowych 
urz dach pracy skorzysta o 6.449 osób, w tym 6.375 bezrobotnych i poszukuj cych pracy. 
Kobiety stanowi y 50,9% ogó u (3.281 osób). Grupa osób obj tych t  us ug  zwi kszy a si  
o 27,5% w porównaniu do 2015 roku. Poradnictwem grupowym obj to 2.802 osoby, w tym 
1.564 kobiety. Liczba osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy wynios a 2.736. 
W odniesieniu do 2015 r. grupa osób, które skorzysta y z porady grupowej zwi kszy a si   
o 3,3%. 

Z bada  testowych skorzysta o ogó em 207 osób. W porównaniu do 2015 r. grupa 
badanych zmniejszy a si  o 6,8%. 

Z indywidualnej informacji zawodowej udzielanej przez doradców zawodowych 
skorzysta o 12.786 osób (w tym 6.159 kobiet), natomiast w grupowych spotkaniach 
informacyjnych uczestniczy o 2.761 osób (w tym 1.418 kobiet). 

W organizowanych przez powiatowe urz dy pracy szkoleniach z zakresu 
umiej tno ci poszukiwania pracy bra y udzia  53 osoby (w tym 39 kobiet). 
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4.5. PODSUMOWANIE 

Na przestrzeni 2016 roku pracodawcy zg osili do powiatowych urz dów pracy 41,9 tys. 
wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (o 15% wi cej ni  w roku 2015). 
Z sektora prywatnego pochodzi o 80,7% miejsc pracy (w kraju 88,7%) . 
Prawie 54% ogó u ofert to miejsca pracy subsydiowanej finansowane ze rodków 
Funduszu Pracy, PFRON, EFS (w kraju - 28,3%). 
Na 1 ofert  pracy b d c  w dyspozycji urz dów pracy przypada o redniomiesi cznie  
14 bezrobotnych (w kraju - 8), wobec 19 osób w roku poprzednim. 
Najwi cej ofert wp yn o z sektora us ugowego (67,1%), nast pnie przemys owego 
(32,1%), natomiast w niewielkim stopniu z rolniczego (0,8%). 
Ponad po owa (59,4%) wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pochodzi a 
z czterech sekcji: przetwórstwo przemys owe, handel hurtowy i detaliczny, naprawa 
pojazdów samochodowych (w czaj c motocykle); budownictwo oraz administracja 
publiczna i obrona narodowa, obowi zkowe zabezpieczenia spo eczne. 
Najwi cej propozycji zatrudnienia pracodawcy kierowali do pracowników us ug 
i  sprzedawców (26,0%), robotników przemys owych i rzemie lników (19,8%) oraz 
pracowników biurowych (12,9%). Dla wymienionych grup zawodowych zg oszono 

cznie 58,7% ogó u wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. 

W 2016 r. powiatowe urz dy pracy aktywnymi programami rynku pracy obj y niemal 
27 tys. bezrobotnych, tj. o 2,2 tys. (8,8%) wi cej ni  przed rokiem. Najwi ksz  grup  
zaktywizowanych stanowi y osoby odbywaj ce sta  u pracodawcy - 11,8 tys. (43,8%).  

Szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych i poszukuj cych pracy uko czy o 2,0 tys. 
uczestników. Najwi cej osób (35,6%) uko czy o kursy zwi zane z us ugami 
transportowymi (w tym kursy prawa jazdy). 

Ze rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego samorz dy powiatowe sfinansowa y 
kszta cenie ustawiczne w formie szkole , egzaminów oraz studiów podyplomowych dla 
211 pracodawców oraz 3,3 tys. pracowników. Wsparcie otrzyma o 666 podmiotów 
z regionu, najcz ciej ma ych firm zatrudniaj cych do 9 osób (61,3%). 

Indywidualnym poradnictwem zawodowym obj to 6,4 tys. osób, natomiast poradnictwem 
grupowym - 2,8 tys. osób. Z indywidualnej informacji zawodowej skorzysta o 12,8 tys. 
osób, natomiast w grupowych spotkaniach informacyjnych uczestniczy o 2,8 tys. osób. 
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5. REALIZACJA  WOJEWÓDZKICH  PROGRAMÓW  MAJ CYCH 
NA  CELU  TWORZENIE  NOWYCH  MIEJSC  PRACY 
I  LIKWIDACJ   NEGATYWNYCH  SKUTKÓW  BEZROBOCIA 

 
5.1. OKRE LANIE I KOORDYNOWANIE POLITYKI RYNKU PRACY  

I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONIE 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 i w zwi zku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wojewódzki Urz d Pracy 
opracowa  wi tokrzyski Plan Dzia a  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 okre laj cy 
priorytety regionalnej polityki rynku pracy oraz przyporz dkowane im zadania maj ce na celu 
promocj  zatrudnienia, powstawanie nowych miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie 
zasobów ludzkich w regionie. wi tokrzyski Plan Dzia a  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 
uzyska  rekomendacj  Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo ecznego w dniu 24 marca 2016 r., 
a nast pnie w dniu 30 marca 2016 r. zosta  pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzk  
Rad  Zatrudnienia oraz przyj ty Uchwa  Zarz du Województwa nr 1312/2016 z dnia 
6 kwietnia 2016 r. 

 
Swoje zadania do Planu zg osi y nast puj ce instytucje: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, 
Caritas Diecezji Kieleckiej, 
Fundusz Po yczkowy Województwa wi tokrzyskiego, 
Kielecki Park Technologiczny, 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsi biorczo ci, 
O rodek Promowania i Wspierania Przedsi biorczo ci Rolnej w Sandomierzu, 
Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Sandomierzu, 
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych,  
Politechnika wi tokrzyska,  
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, 

wi tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,  
wi tokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,  

Staropolska Izba Przemys owo – Handlowa,  
wi tokrzyska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy,  
wi tokrzyskie Kuratorium O wiaty,  

Urz d Marsza kowski Województwa wi tokrzyskiego - Regionalny O rodek Polityki 
Spo ecznej, 
Wszechnica wi tokrzyska,  
Wy sza Szko a Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipi skiego  
w Kielcach,   
Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 
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5. REALIZACJA  WOJEWÓDZKICH  PROGRAMÓW  MAJ CYCH 
NA  CELU  TWORZENIE  NOWYCH  MIEJSC  PRACY 
I  LIKWIDACJ   NEGATYWNYCH  SKUTKÓW  BEZROBOCIA 

 
5.1. OKRE LANIE I KOORDYNOWANIE POLITYKI RYNKU PRACY  

I ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONIE 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 4 i w zwi zku z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Wojewódzki Urz d Pracy 
opracowa  wi tokrzyski Plan Dzia a  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 okre laj cy 
priorytety regionalnej polityki rynku pracy oraz przyporz dkowane im zadania maj ce na celu 
promocj  zatrudnienia, powstawanie nowych miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie 
zasobów ludzkich w regionie. wi tokrzyski Plan Dzia a  na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 
uzyska  rekomendacj  Wojewódzkiej Rady Dialogu Spo ecznego w dniu 24 marca 2016 r., 
a nast pnie w dniu 30 marca 2016 r. zosta  pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzk  
Rad  Zatrudnienia oraz przyj ty Uchwa  Zarz du Województwa nr 1312/2016 z dnia 
6 kwietnia 2016 r. 

 
Swoje zadania do Planu zg osi y nast puj ce instytucje: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach, 
Caritas Diecezji Kieleckiej, 
Fundusz Po yczkowy Województwa wi tokrzyskiego, 
Kielecki Park Technologiczny, 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsi biorczo ci, 
O rodek Promowania i Wspierania Przedsi biorczo ci Rolnej w Sandomierzu, 
Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Sandomierzu, 
Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych,  
Politechnika wi tokrzyska,  
Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice, 

wi tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego,  
wi tokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.,  

Staropolska Izba Przemys owo – Handlowa,  
wi tokrzyska Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy,  
wi tokrzyskie Kuratorium O wiaty,  

Urz d Marsza kowski Województwa wi tokrzyskiego - Regionalny O rodek Polityki 
Spo ecznej, 
Wszechnica wi tokrzyska,  
Wy sza Szko a Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipi skiego  
w Kielcach,   
Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

Wszystkie zadania zg oszone przez powy sze instytucje, po ich zweryfikowaniu 
i uzupe nieniu o zadania realizowane przez Wojewódzki Urz d Pracy zosta y skatalogowane 
w uj ciu wyznaczonych priorytetów: 

 
Priorytet 1:  Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych i pozostaj cych bez 

zatrudnienia, ze wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka i korzystaj ce z pomocy 
spo ecznej na rynku pracy oraz profilaktyka bezrobocia. Ro nie waga problemu grup 
bezrobotnych, wobec których niewystarczaj ce okazuj  si  podstawowe dzia ania i narz dzia, 
jakimi dysponuj  urz dy pracy, dlatego wymagana jest pog biona, zindywidualizowana 
interwencja aktywizacyjna. Do tych grup zaliczaj  si  przede wszystkim osoby d ugotrwale 
bezrobotne, m odzie , osoby powy ej 50 roku ycia, osoby niepe nosprawne, bezrobotni bez 
kwalifikacji oraz do wiadczenia zawodowego. Osobom zaliczaj cym si  do powy szych 
kategorii, z uwagi na ich trudn  sytuacj  w kontek cie potrzeb rynku pracy, przys ugiwa y 
preferencje w dost pie do projektów i dzia a  aktywizacyjnych. Preferencje te przys ugiwa y 
osobom b d cym w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ramach wszystkich dzia a  
realizowanych przez publiczne s u by zatrudnienia, jak równie  jednostki zewn trzne 
realizuj ce projekty aktywizacyjne. Osi  finansow  tych dzia a  by y rodki bud etu pa stwa 
pochodz ce z Funduszu Pracy, jak  równie  rodki Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
dost pne poprzez Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (wsparcie osób do 29 roku 
ycia) oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego (aktywizacja 

osób od 30 roku ycia). Istotne znaczenie mia y dzia ania podejmowane przez Regionalny 
O rodek Polityki Spo ecznej Urz du Marsza kowskiego Województwa wi tokrzyskiego 
w oparciu o Strategi  Polityki Spo ecznej Województwa wi tokrzyskiego na lata 2012 - 2020. 
 

Priorytet 2:  Wysoko wykwalifikowane i elastyczne kadry regionalnej gospodarki. 
Wzorem lat ubieg ych, potrzeba skutecznego wspierania rozwoju kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych kadr regionalnej gospodarki wynika z za o e  globalnych. Kluczem jest w tym 
przypadku budowanie potencja u ekonomicznego regionu na gospodarce opartej na wiedzy. 
Najwi kszy nacisk w dzia aniach zaplanowanych na rok 2016 zosta  po o ony na wsparcie 
kwalifikacji niezb dnych dla rozwoju inteligentnych specjalizacji zdefiniowanych na 
potrzeby programowania 2020. Promocja innowacyjno ci, pomoc podmiotom gospodarczym 
dzia aj cym w obszarze inteligentnych specjalizacji, wymaga przede wszystkim wysokiego 
poziomu kwalifikacji kadr regionalnych przedsi biorstw. Jak podkre lono w Regionalnym 
Programie Operacyjnym, tylko przedsi biorstwa „ucz ce si ” i zdolne do sprawnej 
adaptacji do potrzeb gospodarczych s  w stanie rozwija  si  i tworzy  wysokiej jako ci 
miejsca pracy. W warunkach okresu programowania 2014 – 2020 przyj to system wsparcia 
rozwoju kwalifikacji w oparciu o model popytowy. Wsparcie zosta o skierowane wy cznie 
do przedsi biorstw sektora M P, poniewa  to one napotykaj  na najwi ksze bariery 
w dost pie do us ug rozwojowych. Pomoc koncentrowa a si  na us ugach najbardziej 
skutecznych z punktu widzenia potrzeb M P (w szczególno ci szkoleniowych i doradczych). 
Za pomoc  dodatkowych kryteriów promowana by a aktualizacja oraz podnoszenie 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych w ród pracowników wymagaj cych szczególnego 
wsparcia, w tym osób powy ej 50 roku ycia i z niskimi kwalifikacjami. Interwencja 
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uwzgl dnia a równie  mo liwo  rozwijania miejsc pracy w „bia ym sektorze” oraz „srebrnej 
i „zielonej gospodarce”.  
 

Priorytet 3:  Korzystne warunki rozwoju przedsi biorczo ci. Tu skoncentrowane 
zosta y dzia ania stymuluj ce przedsi biorczo  i samozatrudnienie, jak równie  tworz ce 
korzystny klimat funkcjonowania firm. Zarówno w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa wi tokrzyskiego, Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój oraz 
innych  programach finansowanych ze rodków krajowych i wspólnotowych przewidziano 
realizacj  dzia a  s u cych wzrostowi poziomu przedsi biorczo ci spo eczno ci regionalnej, 
z uwzgl dnieniem osób odchodz cych z rolnictwa. W 2016 r. udzielone zosta o wsparcie 
finansowe (dotacje i instrumenty finansowe) na tworzenie nowych podmiotów 
gospodarczych (w po czeniu ze wsparciem doradczo – szkoleniowym), a tak e 
wspomagaj cym we wst pnej fazie prowadzenia dzia alno ci. Realizowane dzia ania 
zapewni y kompleksowe i indywidualne podej cie do zdiagnozowanych potrzeb uczestników 
projektów. rodki przeznaczone na zak adanie dzia alno ci gospodarczej prowadz  nie tylko 
do samozatrudnienia, ale równie  do tworzenia miejsc pracy w nowych przedsi biorstwach. 
Mo na wi c mówi  o po rednim efekcie zatrudnieniowym. Rezultatem interwencji by  wzrost 
liczby nowopowsta ych przedsi biorstw i nowych miejsc pracy, wyd u enie wieku 
aktywno ci zawodowej osób po 50 roku ycia, a tak e przedsi biorczo ci kobiet. 
Priorytetowo traktowane by y projekty zak adaj ce wy sz  efektywno  zatrudnieniow  ni  
wymagany minimalny próg. 
 

Priorytet 4:  Szkolnictwo wy sze, edukacja ustawiczna i kszta cenie zawodowe 
spójne z potrzebami rynku pracy  – realizuje cele polegaj ce na zwi kszeniu spójno ci 
kierunków kszta cenia z faktycznymi potrzebami rynku pracy. Istotnym zadaniem 
przedsi wzi , jakie by y podejmowane w roku 2016 w ramach niniejszego Priorytetu by o 
tak e uelastycznienie i aktualizacja systemu kszta cenia zawodowego w wietle przygotowa  
do wdro enia systemu Krajowych Ram Kwalifikacji. Prognozowany w województwie 
wi tokrzyskim wzrost popytu na specjalistów w horyzoncie prognozy 2020 we wszystkich 

sektorach oznacza, e gospodarka regionu rozwija  si  b dzie w kierunku gospodarki opartej 
na wiedzy, a kszta cenie na poziomie wy szym b dzie coraz bardziej zyskiwa  na znaczeniu. 

 
Realizacja zada  oparta by a o wspó prac  Wojewódzkiego Urz du Pracy z samorz dami 

powiatowymi i gminnymi, publicznymi s u bami zatrudnienia, instytucjami o wiatowymi, 
uczelniami wy szymi oraz organizacjami pozarz dowymi i innymi partnerami dzia aj cymi 
w obszarze promocji zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. 
 
5.1.2   Pozyskiwanie dla województwa rodków Funduszu Pracy na aktywizacj  
           zawodow  bezrobotnych 

Dokonany podzia  rodków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie dzia a  
na rzecz promocji zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich oraz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych, uwzgl dnia  kierunki i priorytety okre lone w regionalnym planie dzia a  
na rzecz zatrudnienia. 
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 Zgodnie z rozporz dzeniem Rady Ministrów w sprawie algorytmu ustalania kwot 
rodków Funduszu Pracy na finansowanie zada  w województwie, Minister Rodziny, Pracy 

i  Polityki Spo ecznej decyzj  z dnia 4 grudnia 2015 roku przyzna  województwu 
wi tokrzyskiemu 164.619,4 tys. z  na finansowanie programów na rzecz promocji 

zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz realizacj  zada  
fakultatywnych, z czego: 

161.150,6 tys. z  do podzia u algorytmem dla powiatów na finansowanie 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej (w tym kwoty rodków na realizacj  projektów 
wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach 
priorytetów inwestycyjnych 8.i oraz 8.ii), 
3.468,8 tys. z  na realizacj  innych fakultatywnych zada . 

 Na podstawie uchwa y Sejmiku Województwa nr II/26/14 z dnia 8 grudnia 2014 r. 
w  sprawie ustalenia Kryteriów podzia u rodków Funduszu Pracy dla samorz dów 
powiatowych na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia 
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych zada  fakultatywnych, 
Zarz d Województwa dokona  podzia u kwoty przyznanej województwu, a Marsza ek w dniu 
10 grudnia 2015 r. wyst pi  do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej o przyznanie 
samorz dom powiatowym wnioskowanych kwot. Decyzje przyznaj ce rodki Funduszu Pracy 
dla samorz dów powiatowych na finansowanie powy szych zada  przekazane zosta y 
22 grudnia 2015 r. 

Kryteria podzia u... uwzgl dnia y udzia  bezrobotnych do 25 oraz powy ej 50 roku 
ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych, udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi, wska nik 

efektywno ci instrumentów rynku pracy oraz kwoty rodków Funduszu Pracy przeznaczone 
w powiecie na realizacj  projektów wspó finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego. 

Decyzj  z 10 marca 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej 
na podstawie ustawy bud etowej na rok 2016 zmieni  decyzj  z 4 grudnia 2015 r. przyznaj c 
dla województwa rodki Funduszu Pracy w wysoko ci 170.911,6 tys. z  na realizacj  
programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 
zawodowej, z których kwota: 

a) 92.720.744 z  przeznaczona zosta a na realizacj  przez samorz dy powiatowe 
programów na rzecz promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia 
i aktywizacji zawodowej, 

b) 42.217.270 z  przeznaczona zosta a na realizacj  przez powiatowe urz dy pracy 
projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014 – 2020 – priorytet inwestycyjny 8ii „Trwa a integracja na rynku 
pracy ludzi m odych, w szczególno ci tych, którzy nie pracuj , nie kszta c  si  ani 
nie szkol , w tym ludzi m odych zagro onych wykluczeniem spo ecznym 
i wywodz cych si  ze rodowisk marginalizowanych tak e poprzez wdra anie 
gwarancji dla m odzie y”, z czego:  
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 - 38.793.449 z  w cz ci EFS,  
 - 3.423.821 z  w cz ci wk adu krajowego, 

c) 26.212.586 z  przeznaczona zosta a na realizacj  przez powiatowe urz dy pracy 
projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa wi tokrzyskiego 2014 – 2020 – priorytet inwestycyjny 8i „Dost p 
do zatrudnienia dla osób poszukuj cych pracy i osób biernych zawodowo, w tym 
d ugotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, tak e poprzez lokalne 
inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilno ci pracowników”,   
z czego: 

- 22.280.698 z  w cz ci EFS, 
- 3.931.888 z  w cz ci wk adu krajowego, 

d) 9.761.000 z  na realizacj  innych zada  fakultatywnych realizowanych przez 
samorz dy powiatowe. 

 Z podzia u, w oparciu o zatwierdzone przez Sejmik Województwa wi tokrzyskiego 
„Kryteria…”, wy czono kwot  4.400.000 z , która przeznaczona zosta a na realizacj  przez 
cztery samorz dy powiatowe programu regionalnego zatwierdzonego do realizacji przez 
Zarz d Województwa wi tokrzyskiego Uchwa  Nr 793/15 z dnia 28 pa dziernika 2015 r. 
 

W podziale na samorz dy powiatowe rodki Funduszu Pracy przyznane algorytmem 
wraz z kwotami przeznaczonymi na realizacj  zada  fakultatywnych dla województwa 

przedstawiaj  si  nast puj co 
(w tys. z ) 

Powiat 
   rodki  
na zadania 

  fakultatywne 

rodki przyznane algorytmem 

Razem 

  na finansowanie 
   aktywnych form 
  przeciwdzia ania 
      bezrobociu 
(wraz z kwotami na 
program regionalny) 

   na realizacj  
     projektów 
pozakonkursowych 
w ramach POWER 

   na realizacj  
    projektów 
pozakonkursowych 
w ramach RPO W  

Busko-Zdrój        333,20            3 351,00          1 601,77             994,53           6 280,50    
J drzejów        652,30            6 062,97          2 898,10          1 799,42         11 412,79    
Kazimierza Wielka        261,90            2 195,22          1 049,28             651,50           4 157,90    
Kielce miasto     1 351,40          12 031,88          4 962,57          3 081,25         21 427,10    
Kielce powiat     1 755,80          14 836,99          7 092,07          4 403,44         28 088,30    
Ko skie        789,10            8 001,36          3 824,64          2 374,71         14 989,81    
Opatów        640,80            5 965,84          2 851,67          1 770,59         11 228,90    
Ostrowiec w.        988,00          10 173,63          4 389,77          2 725,60         18 277,00    
Pi czów        206,30            1 917,72             916,64             569,14           3 609,80    
Sandomierz        466,00            3 938,13          1 882,40          1 168,77           7 455,30    
Skar ysko-Kamienna        915,80          10 369,58          4 483,46          2 783,77         18 552,61    
Starachowice        692,50            7 792,71          3 356,84          2 084,25         13 926,30    
Staszów        445,20            3 420,16          1 634,86          1 015,08           6 515,30    
W oszczowa        262,70            2 663,56          1 273,21             790,53           4 990,00    
Województwo  9 761,00    92 720,74     42 217,27       26 212,59    170 911,60    
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 rodki Funduszu Pracy przyznane algorytmem wraz z kwotami przeznaczonymi 
na realizacj  zada  fakultatywnych w 2016 roku by y wy sze o 18 317,70 tys. z , od rodków 
otrzymanych w 2015 roku. 
 
5.1.3. Koordynowanie na terenie województwa realizacji programów aktywizacji  
 zawodowej finansowanych z rezerwy Funduszu Pracy pozostaj cej w dyspozycji  
 ministra w a ciwego do spraw pracy 
 

W 2016 roku – zgodnie z Zasadami ubiegania si  o rodki rezerwy Funduszu Pracy 
na finansowanie dzia a  aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie 
urz dy pracy w 2016 roku – rodki rezerwy mog y by  przeznaczone na finansowanie 
realizacji dzia a  aktywizacyjnych w formie programów: 

aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn 
niedotycz cych pracowników oraz pracowników obj tych zwolnieniami 
monitorowanymi, 
zwi zanych z aktywizacj  osób bezrobotnych na terenach, na których w 2016 roku 
mia y miejsce kl ski ywio owe; 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 30 roku ycia; 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku ycia; 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych powy ej 50 roku ycia; 
aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, b d cych w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, okre lonych w art. 49 ustawy; 
wspierania tworzenia i przyst powania przez bezrobotnych do spó dzielni socjalnych; 
dla bezrobotnych rodziców powracaj cych na rynek pracy oraz bezrobotnych 
sprawuj cych opiek  nad osob  zale n ; 
 realizacji robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia; 
specjalnych, na podstawie art. 66a ust. 7 ustawy; 
Aktywizacja i Integracja; 
aktywizacji zawodowej repatriantów, 
aktywizacji zawodowej cudzoziemców obj tych ochron  mi dzynarodow , 

  oraz 
projektów pilota owych, na podstawie art. 109 ust. 7d ustawy, 
zlecania dzia a  aktywizacyjnych na podstawie art. 109 ust. 2c ustawy, 
aktywizacji zawodowej cudzoziemców obj tych ochron  mi dzynarodow , 
w tym przyj tych w ramach unijnego programu przesiedle  i relokacji, 
innych programów, których realizacja wynika  b dzie z diagnozy bie cych potrzeb 
rynku pracy. 

  

1. W wyniku konkursów og oszonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Spo ecznej w 2016 r. samorz dy powiatowe pozyska y cznie kwot  25.478,8 tys. z  
ze rodków rezerwy Funduszu Pracy na realizacj  programów skierowanych do osób 
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bezrobotnych w wieku poni ej 30 roku ycia, w wieku 30-50 lat, powy ej 50 roku ycia, 
b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, przyst puj cych lub zak adaj cych 
spó dzielnie socjalne, aktywizacj  piel gniarek powy ej 30 roku ycia oraz na realizacj  
programu regionalnego, robót publicznych w regionach wysokiego bezrobocia 
i zwi zanych z aktywizacj  zawodow  bezrobotnych na terenach na których w 2016 r. 
mia y miejsce kl ski ywio owe. 

2. Dodatkowo Powiatowy Urz d Pracy w Kielcach pozyska  rodki FP w kwocie 
1.000,0tys. z  na aktywizacj  zawodow  bezrobotnych zwolnionych z pracy z przyczyn 
niedotycz cych pracowników. 

czna warto  pozyskanych w 2016 r. rodków z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Spo ecznej wynios a 26.478,8 tys. z . 

 

Podzia  dodatkowych rodków Funduszu Pracy na realizacj  w 2016 r. programów 
dla poszczególnych samorz dów powiatowych obrazuje tabela 
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Busko-Zdrój 206,00 375,00  581,00  
J drzejów 300,00 650,00  950,00  
Kazimierza 
Wielka      -  

Kielce miasto 450,00 502,50 4,90  957,40  
Kielce powiat 2 849,20 800,00 7 674,50 1 000,00 586,60  12 910,30  
Ko skie 757,00 493,00 1 220,40 250,00 259,00 65,00  3 044,40  
Opatów 203,70 425,00 230,00  858,70  
Ostrowiec 

wi tokrzyski   
650,00 150,00 

  800,00
Pi czów 359,50  359,50  
Sandomierz 917,00  917,00  
Skar ysko-
Kamienna   

1 119,30 300,00 140,70 
  1 560,00  

Starachowice  -  
Staszów 565,00 702,70 313,00 1 400,00  2 980,70  
W oszczowa 98,40 461,40  559,80  

Województwo 4 773,30 1 358,70 2 108,50 15 252,10 300,00 1 000,00 250,00 1 366,30 4,90 65,00 26 478,80  
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Wojewódzki Urz d Pracy ka dorazowo dokonywa  weryfikacji z o onych programów 
i przekazywa  wyniki ocen do MRPiPS celem przyznania rodków na ich realizacj . 

 
cznie w 2016 roku na aktywizacj  zawodow  bezrobotnych województwo 

dysponowa o rodkami Funduszu Pracy w kwocie 187.629,4 tys. z , która w podziale 
na poszczególne samorz dy powiatowe przedstawia si  nast puj co: 

         (w tys. z ) 

Powiat  Algorytm razem Rezerwa razem 
rodki Funduszu 

      Pracy  
    (algorytm + 
     rezerwa) 

Busko-Zdrój      5 947,30        581,00       6 528,30  
J drzejów     10 760,50        950,00      11 710,50  
Kazimierza Wielka      3 896,00               -       3 896,00  
Kielce miasto     20 075,70        957,40      21 033,10  
Kielce powiat     26 332,50    12 910,30      39 242,80  
Ko skie     14 200,70     3 044,40      17 245,10  
Opatów     10 588,10        858,70      11 446,80  
Ostrowiec wi tokrzyski     17 289,00        800,00      18 089,00  
Pi czów      3 403,50        359,50       3 763,00  
Sandomierz      6 989,30        917,00       7 906,30  
Skar ysko-Kamienna     17 636,80     1 560,00      19 196,80  
Starachowice     13 233,80               -      13 233,80  
Staszów      6 070,10     2 980,70       9 050,80  
W oszczowa      4 727,30        559,80       5 287,10  

Województwo   161 150,60    26 478,80    187 629,40  

 
rodki Funduszu Pracy, jakimi dysponowa o województwo na aktywne formy 

wsparcia w 2016 r. by y wy sze od przyznanych na rok 2015 o 5.215,10 tys. z . 
 
 
5.1.4. Programowanie i wykonywanie zada  realizowanych przy wspó finansowaniu 
          Europejskiego Funduszu Spo ecznego 
 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 
 

Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach pe ni funkcj  Instytucji Po rednicz cej w ramach 
nast puj cych Dzia a  Osi Priorytetowej I „Osoby m ode na rynku pracy” 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) wdra anego w ramach 
perspektywy finansowej 2014 – 2020: 

Dzia anie 1.1. Wsparcie osób m odych pozostaj cych bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Dzia anie 1.2 Wsparcie osób m odych pozostaj cych bez pracy na regionalnym 
rynku pracy – projekty konkursowe. 
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Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 powierzaj ce Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy w Kielcach funkcj  
Instytucji Po rednicz cej dla Dzia a  1.1 oraz 1.2 podpisane zosta o w dniu 13 stycznia 
2015 r. 
Program skierowany jest do pozostaj cych bez zatrudnienia osób m odych do 29 roku 
ycia i w przypadku Osi Priorytetowej I wdra any b dzie w ramach procedury 

pozakonkursowej przez powiatowe urz dy pracy i konkursowej – przez wszystkie 
uprawnione podmioty.  
Na realizacj  Dzia a  w ramach programu przewidziana zosta a kwota 90.196.987 euro,  
w tym: 

na realizacj  projektów pozakonkursowych w ramach Dzia ania 1.1   
– 76.667.439 euro, 
na wdra anie projektów konkursowych w ramach Dzia ania 1.2   
– 13.529.548 euro. 

 

 Wojewódzki Urz d Pracy kontynuowa  w 2016 roku wdra anie Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
 

W kwietniu 2016 r. rozstrzygni ty zosta , og oszony jeszcze w 2015 r., konkurs na realizacj  
projektów w ramach Dzia ania 1.2 „Wsparcie osób m odych pozostaj cych bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”, Poddzia ania 1.2.2 
POWER „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m odych”, 
w odpowiedzi na który Wnioskodawcy z o yli 224 wnioski o cznej warto ci 
przekraczaj cej 277 mln z . W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej oraz 
merytorycznej do dofinansowania rekomendowano 18 projektów, natomiast podpisanych 
zosta o 17 umów o warto ci blisko 24 mln z .   
  W wyniku realizacji projektów z kompleksowego wsparcia obejmuj cego 
m.in. szkolenia podnosz ce kwalifikacje, sta e maj ce na celu nabycie praktycznych 
umiej tno ci wykonywania danego zawodu, subsydiowane zatrudnienie, mo liwo  
uzyskania rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, a tak e po rednictwo pracy 
i poradnictwo zawodowe korzysta ponad 1.500 pozostaj cych bez pracy m odych 
mieszka ców województwa wi tokrzyskiego.   
W czerwcu 2016 r. og oszony zosta  kolejny konkurs, tym razem w ramach Poddzia ania 
1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego”, w odpowiedzi na 
który z o onych zosta o 120 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. W wyniku 
dokonanej oceny do dofinansowania przyj tych zosta o 16 projektów na kwot  blisko 
21 mln z . Do ko ca 2016 roku zawartych zosta o 11 umów, podpisanie pozosta ych 
nast pi w I kwartale 2017 roku.  
  Dzi ki podpisanym umowom wsparciem umo liwiaj cym trwa y powrót na rynek 
pracy obj tych zostanie blisko 1.200 osób bezrobotnych poni ej 30 roku ycia, 
w szczególno ci niezarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy.  

 

Wojewódzki Urz d Pracy realizowa  zadania zwi zane z rozliczaniem wniosków 
Beneficjentów o p atno  w ramach podpisanych umów. W 2016 roku WUP rozliczy  
111 wniosków o p atno . Kwota rozliczonych rodków w 2016 r. w zatwierdzonych 
wnioskach o p atno  wynios a 50.332.617 z .  
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Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014 – 2020 powierzaj ce Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy w Kielcach funkcj  
Instytucji Po rednicz cej dla Dzia a  1.1 oraz 1.2 podpisane zosta o w dniu 13 stycznia 
2015 r. 
Program skierowany jest do pozostaj cych bez zatrudnienia osób m odych do 29 roku 
ycia i w przypadku Osi Priorytetowej I wdra any b dzie w ramach procedury 

pozakonkursowej przez powiatowe urz dy pracy i konkursowej – przez wszystkie 
uprawnione podmioty.  
Na realizacj  Dzia a  w ramach programu przewidziana zosta a kwota 90.196.987 euro,  
w tym: 

na realizacj  projektów pozakonkursowych w ramach Dzia ania 1.1   
– 76.667.439 euro, 
na wdra anie projektów konkursowych w ramach Dzia ania 1.2   
– 13.529.548 euro. 

 

 Wojewódzki Urz d Pracy kontynuowa  w 2016 roku wdra anie Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. 
 

W kwietniu 2016 r. rozstrzygni ty zosta , og oszony jeszcze w 2015 r., konkurs na realizacj  
projektów w ramach Dzia ania 1.2 „Wsparcie osób m odych pozostaj cych bez 
zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe”, Poddzia ania 1.2.2 
POWER „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi m odych”, 
w odpowiedzi na który Wnioskodawcy z o yli 224 wnioski o cznej warto ci 
przekraczaj cej 277 mln z . W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej oraz 
merytorycznej do dofinansowania rekomendowano 18 projektów, natomiast podpisanych 
zosta o 17 umów o warto ci blisko 24 mln z .   
  W wyniku realizacji projektów z kompleksowego wsparcia obejmuj cego 
m.in. szkolenia podnosz ce kwalifikacje, sta e maj ce na celu nabycie praktycznych 
umiej tno ci wykonywania danego zawodu, subsydiowane zatrudnienie, mo liwo  
uzyskania rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej, a tak e po rednictwo pracy 
i poradnictwo zawodowe korzysta ponad 1.500 pozostaj cych bez pracy m odych 
mieszka ców województwa wi tokrzyskiego.   
W czerwcu 2016 r. og oszony zosta  kolejny konkurs, tym razem w ramach Poddzia ania 
1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego”, w odpowiedzi na 
który z o onych zosta o 120 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów. W wyniku 
dokonanej oceny do dofinansowania przyj tych zosta o 16 projektów na kwot  blisko 
21 mln z . Do ko ca 2016 roku zawartych zosta o 11 umów, podpisanie pozosta ych 
nast pi w I kwartale 2017 roku.  
  Dzi ki podpisanym umowom wsparciem umo liwiaj cym trwa y powrót na rynek 
pracy obj tych zostanie blisko 1.200 osób bezrobotnych poni ej 30 roku ycia, 
w szczególno ci niezarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy.  

 

Wojewódzki Urz d Pracy realizowa  zadania zwi zane z rozliczaniem wniosków 
Beneficjentów o p atno  w ramach podpisanych umów. W 2016 roku WUP rozliczy  
111 wniosków o p atno . Kwota rozliczonych rodków w 2016 r. w zatwierdzonych 
wnioskach o p atno  wynios a 50.332.617 z .  

Wojewódzki Urz d Pracy realizowa  bie ce zadania w zakresie kontroli prawid owo ci 
realizacji podpisanych umów. Ogó em w 2016 roku w ramach POWER przeprowadzono 
20 kontroli projektów(w tym 1 kontrol  dora n ) oraz 19 wizyt monitoringowych. 
Oznacza to pe ne osi gni cie wska ników dotycz cych liczby projektów poddawanych 
kontroli, uj tych w Rocznym Planie Kontroli na rok 2016.  
 
W 2016 r. kontynuowana by a tak e realizacja projektów pozakonkursowych w ramach 
POWER. 

Powiatowe Urz dy Pracy doko czy y w 2016 roku wdra anie projektów 
pozakonkursowych w ramach POWER, na realizacj  których umowy podpisane 
zosta y jeszcze w roku 2015.  
W kwietniu 2016 r. ze wszystkimi powiatowymi urz dami pracy zawarte zosta y 
kolejne umowy o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach 
Poddzia ania 1.1.2 "Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 
m odych" POWER na czn  kwot  dofinansowania 41.594.405 z . Dzi ki realizacji 
projektów blisko 4,9 tys. osób bezrobotnych do 29 roku ycia korzysta  
z kompleksowego wsparcia, m.in. w postaci sta y, przygotowania zawodowego, 
prac interwencyjnych oraz rodków na podj cie dzia alno ci gospodarczej.  

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
 

Zarz d Województwa wi tokrzyskiego powierzy  Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy  
w Kielcach funkcj  Instytucji Po rednicz cej dla nast puj cych Dzia a  Osi 
Priorytetowej 10 „Otwarty rynek pracy” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 – 2020: 

10.1 Dzia ania publicznych s u b zatrudnienia na rzecz podniesienia 
aktywno ci zawodowej osób powy ej 29 roku ycia (projekty pozakonkursowe), 
10.2 Dzia ania na rzecz podniesienia aktywno ci zawodowej osób  
powy ej 29 roku ycia, 
10.3 Mobilno  zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures wspierana przez 
publiczne s u by zatrudnienia, WK OHP oraz podmioty akredytowane przez MPiPS, 
10.4 Rozwój przedsi biorczo ci i tworzenie nowych miejsc pracy, 
10.5 Przystosowanie pracowników, przedsi biorstw i przedsi biorców do zmian 
(projekty konkursowe). 

Na wdra anie powy szych Dzia a  w latach 2014 – 2020 Wojewódzki Urz d Pracy 
dysponuje kwot  ponad 147 mln euro. 

 Wojewódzki Urz d Pracy kontynuowa  w 2016 roku wdra anie Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego na lata 2014 – 2020.  

W I kwartale 2016 roku rozstrzygni to konkursy og oszone w ramach RPOW  w roku 
2015, w wyniku czego podpisanych zosta o 40 umów o cznej warto ci przekraczaj cej  
66 mln z , w tym: 

22 umowy na realizacj  projektów w ramach Poddzia ania 10.2.1  o warto ci blisko 
25 mln z , dzi ki którym kompleksowym wsparciem w zakresie m.in. szkole  
podnosz cych kwalifikacje, sta y oraz przygotowania zawodowego maj cych na 
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celu przyuczenie do zawodu, a tak e poradnictwa zawodowego i po rednictwa 
pracy obj tych zosta o ponad 1.600 osób bezrobotnych powy ej 30 roku ycia, 
które znajduj  si  w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

18 umów na wdra anie projektów w ramach Poddzia ania 10.4.1 na kwot  
przekraczaj c  41,3 mln, dzi ki którym szans  na otwarcie w asnej dzia alno ci 
gospodarczej otrzyma 1.273 bezrobotnych mieszka ców województwa.  

W kwietniu 2016 r. przeprowadzony zosta  nabór wniosków na realizacj  projektów  
w ramach nast puj cych poddzia a  RPO W : 

10.2.1 "Wsparcie aktywno ci zawodowej osób powy ej 29 roku ycia 
pozostaj cych bez zatrudnienia (projekty konkursowe)", 
10.4.1 "Wsparcie rozwoju przedsi biorczo ci poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe)".  

 Do Wojewódzkiego Urz du Pracy wp yn o ogó em 276 wniosków na realizacj  
projektów w tym w ramach poddzia a : 

10.2.1 – 176 wniosków, 
10.4.1 – 100 projektów. 

 W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej oraz merytorycznej z o onych wniosków 
podpisanych zosta o ogó em 38 umów o cznej warto ci przekraczaj cej 80 mln z , 
w tym: 

20 umów w ramach Poddzia ania 10.2.1 o warto ci blisko 31,2 mln z , dzi ki 
którym kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym obj tych zostanie ok. 1.600 
osób pozostaj cych bez pracy, które zaliczaj  si  do grup do wiadczaj cych 
szczególnych trudno ci zwi zanych z powrotem na rynek pracy.  
18 umów na realizacj  projektów w ramach Poddzia ania 10.4.1, dzi ki którym 
spo ród 1.462 osób obj tych wsparciem w zakresie zak adania w asnej 
dzia alno ci gospodarczej, ponad 1.150 tak  dzia alno  podejmie. czna warto  
podpisanych umów przekracza 49,5 mln z .  

W sierpniu 2016 r. og oszone zosta y kolejne 2 konkursy (Poddzia anie 10.2.2 oraz 10.4.2) 
na realizacj  projektów skierowanych do pozostaj cych bez pracy mieszka ców 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (projekty ZIT) oraz dwa konkursy w ramach 
Dzia ania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsi biorstw i przedsi biorców do zmian 
(projekty konkursowe)” na realizacj  projektów adresowanych do pracowników 
przedsi biorstw i zak adaj cych udzielenie im wsparcia doradczo – szkoleniowego 
w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. 
 Do WUP wp yn y ogó em 92 wnioski, w tym 85 na realizacj  projektów ZIT oraz  
7 w ramach Dzia ania 10.5.  
 W 2016 roku zako czono proces wyboru projektów w ramach Dzia ania 10.5. 
Podpisane zostan  2 umowy o cznej warto ci ok. 25 mln z .  

 
W maju 2016 r. z powiatowymi urz dami pracy podpisane zosta y umowy 
o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Dzia ania 10.1 
"Dzia ania publicznych s u b zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywno ci zawodowej 
osób powy ej 29 roku ycia (projekty pozakonkursowe)" RPO W  na czn  kwot  
dofinansowania 23.035.876 z .   
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10.2.1 – 176 wniosków, 
10.4.1 – 100 projektów. 
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podpisanych zosta o ogó em 38 umów o cznej warto ci przekraczaj cej 80 mln z , 
w tym: 

20 umów w ramach Poddzia ania 10.2.1 o warto ci blisko 31,2 mln z , dzi ki 
którym kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym obj tych zostanie ok. 1.600 
osób pozostaj cych bez pracy, które zaliczaj  si  do grup do wiadczaj cych 
szczególnych trudno ci zwi zanych z powrotem na rynek pracy.  
18 umów na realizacj  projektów w ramach Poddzia ania 10.4.1, dzi ki którym 
spo ród 1.462 osób obj tych wsparciem w zakresie zak adania w asnej 
dzia alno ci gospodarczej, ponad 1.150 tak  dzia alno  podejmie. czna warto  
podpisanych umów przekracza 49,5 mln z .  

W sierpniu 2016 r. og oszone zosta y kolejne 2 konkursy (Poddzia anie 10.2.2 oraz 10.4.2) 
na realizacj  projektów skierowanych do pozostaj cych bez pracy mieszka ców 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego (projekty ZIT) oraz dwa konkursy w ramach 
Dzia ania 10.5 „Przystosowanie pracowników, przedsi biorstw i przedsi biorców do zmian 
(projekty konkursowe)” na realizacj  projektów adresowanych do pracowników 
przedsi biorstw i zak adaj cych udzielenie im wsparcia doradczo – szkoleniowego 
w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania. 
 Do WUP wp yn y ogó em 92 wnioski, w tym 85 na realizacj  projektów ZIT oraz  
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W maju 2016 r. z powiatowymi urz dami pracy podpisane zosta y umowy 
o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych w ramach Dzia ania 10.1 
"Dzia ania publicznych s u b zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywno ci zawodowej 
osób powy ej 29 roku ycia (projekty pozakonkursowe)" RPO W  na czn  kwot  
dofinansowania 23.035.876 z .   

W wyniku ich realizacji wsparciem, maj cym na celu powrót na rynek pracy, obj tych 
zostanie ponad 2,5 tys. osób bezrobotnych powy ej 29 roku ycia.   
 

Wojewódzki Urz d Pracy na bie co dokonywa  weryfikacji wniosków Beneficjentów  
o p atno  w ramach podpisanych umów. W 2016 roku rozliczonych zosta o 
191 wniosków o p atno  na kwot  przekraczaj c  46,7 mln z .
 

Pracownicy Wojewódzkiego Urz du Pracy dokonywali kontroli prawid owo ci realizacji 
zawartych umów. Ogó em w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa wi tokrzyskiego przeprowadzono 47 kontroli projektów, w tym 1 kontrol  
dora n  oraz 59 wizyt monitoringowych. W pe ni zrealizowane zosta y za o enia 
okre lone w planie kontroli na rok 2016. 

 
5.2.   PODZIA  RODKÓW  
         KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO 
 

Wspieranie podnoszenia kwalifikacji przez osoby pracuj ce z wykorzystaniem 
rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego kontynuowane by o w roku 2016. 

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Spo ecznej przyzna  dla województwa wi tokrzyskiego 
kwot  5.438,0 tys. z . Wojewódzki Urz d Pracy, na podstawie zapotrzebowania 
poszczególnych samorz dów powiatowych, dokona  podzia u rodków, które Minister 
przyzna  stosownymi decyzjami. 

 

Podzia  rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2016 dla 
poszczególnych samorz dów powiatowych kszta towa  si  nast puj co: 

         (w tys. z ) 

Lp. Powiatowy Urz d Pracy Kwota rodków KFS  

1. Busko - Zdrój 334,0 
2. J drzejów 133,6 
3. Kazimierza Wielka 133,6 
4. Kielce miasto 1.189,1 
5. Kielce powiat 1.336,1 
6. Ko skie 334,0 
7. Opatów 233,8 
8 Ostrowiec wi tokrzyski 534,5 
9. Pi czów 40,2 
10. Sandomierz 133,6 
11. Skar ysko-Kamienna 334,0 
12. Starachowice 200,5 
13. Staszów 334,0 
14. W oszczowa 167,0 
 Ogó em 5.438,0 
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 W 2016 roku przedsi biorstwa wykazywa y wi ksze zainteresowanie podnoszeniem 
kwalifikacji pracowników z wykorzystaniem rodków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. 
PUP nie zg asza y problemów z wydatkowaniem rodków KFS, a poszczególne z nich 
pozyska y dodatkowe kwoty wyst puj c z wnioskami o przyznanie rodków z rezerwy KFS. 
Po ich pozytywnym zaopiniowaniu zarówno przez WUP oraz MRPiPS, Powiatowe Urz dy 
Pracy otrzyma y dodatkowe rodki w cznej kwocie 1.493,2 tys. z . 
 W 2016 roku wsparcie szkoleniowe w ramach rodków Krajowego Funduszu 
Szkoleniowego otrzyma o blisko 3.600 osób. 

 
5.3. INICJOWANIE  PROGRAMÓW  REGIONALNYCH 

I  ICH  REALIZOWANIE  W  POROZUMIENIU 
Z  POWIATOWYMI  URZ DAMI  PRACY 

Z podzia u rodków Funduszu Pracy w oparciu o „Kryteria…” wy czono kwot  
4.400,0 tys. z , która przeznaczona zosta a na realizacj  programu regionalnego 
zatwierdzonego do realizacji przez Zarz d Województwa wi tokrzyskiego Uchwa   
Nr 793/15 z dnia 28 pa dziernika 2015 r.  

W dniu 5 stycznia 2016 roku Wojewódzki Urz d Pracy podpisa  z czterema 
powiatowymi urz dami pracy z terenu województwa porozumienie w sprawie realizacji 
Programu regionalnego na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 50+. 
   

Lp. 
          Powiatowy  
         Urz d Pracy 

Liczba 
uczestników programu 

      Koszt programu  
(Fundusz Pracy) w tys. z  

 1 Kielce (miasto)            150 1.650,00 
 2 Ostrowiec wi tokrzyski            100 990,00 
 3 Skar ysko - Kamienna              90 990,00 
 4 Starachowice              70 770,00 

RAZEM            410 4.400,00 
 
Program skierowany by  do 410 bezrobotnych osób w wieku powy ej 50 roku ycia 

z powiatów obj tych wsparciem. Na realizacj  programu przeznaczona zosta a kwota  
4.400,00 tys. z  ze rodków Funduszu Pracy, z której sfinansowane zosta y m.in.: dotacje 
na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, sta e, szkolenia, poradnictwo zawodowe oraz 
koszty doposa enia lub wyposa enia miejsca pracy. 
 

Efekty realizacji programu przedstawia poni sza tabela: 

Powiatowy 
Urz d Pracy 

Liczba  
uczestników 

Osoby, które 
zako czy y udzia  
w programie 

Podj y 
prac  

Wska nik 
efektywno ci 

Kielce (miasto) 149 149 132 88,6 
Ostrowiec wi tokrzyski 105 105 77 73,3 
Skar ysko - Kamienna 145 109 48 44,0 
Starachowice 30 30 25 83,3 
Razem 429 393 282 71,8 
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 W 2016 roku przedsi biorstwa wykazywa y wi ksze zainteresowanie podnoszeniem 
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Lp. 
          Powiatowy  
         Urz d Pracy 

Liczba 
uczestników programu 

      Koszt programu  
(Fundusz Pracy) w tys. z  

 1 Kielce (miasto)            150 1.650,00 
 2 Ostrowiec wi tokrzyski            100 990,00 
 3 Skar ysko - Kamienna              90 990,00 
 4 Starachowice              70 770,00 
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Program skierowany by  do 410 bezrobotnych osób w wieku powy ej 50 roku ycia 

z powiatów obj tych wsparciem. Na realizacj  programu przeznaczona zosta a kwota  
4.400,00 tys. z  ze rodków Funduszu Pracy, z której sfinansowane zosta y m.in.: dotacje 
na rozpocz cie dzia alno ci gospodarczej, sta e, szkolenia, poradnictwo zawodowe oraz 
koszty doposa enia lub wyposa enia miejsca pracy. 
 

Efekty realizacji programu przedstawia poni sza tabela: 

Powiatowy 
Urz d Pracy 

Liczba  
uczestników 

Osoby, które 
zako czy y udzia  
w programie 

Podj y 
prac  

Wska nik 
efektywno ci 

Kielce (miasto) 149 149 132 88,6 
Ostrowiec wi tokrzyski 105 105 77 73,3 
Skar ysko - Kamienna 145 109 48 44,0 
Starachowice 30 30 25 83,3 
Razem 429 393 282 71,8 

 

5.4. ZLECANIE  DZIA A   AKTYWIZACYJNYCH 

Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach przeprowadzi  post powanie przetargowe 
dotycz ce zlecania dzia a  aktywizacyjnych na podstawie art. 66d, ust 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W dniu 24 marca 2015 r. pomi dzy Województwem 

wi tokrzyskim - Wojewódzkim Urz dem Pracy w Kielcach a INDUSTRY PERSONNEL 
SERVICES Sp. z o.o., zosta a podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego.  

Przedmiotem zamówienia by a realizacja przez Wykonawc  – na rzecz 800 osób 
d ugotrwale bezrobotnych, dla których ustalony zosta  II albo III profil pomocy, 
skierowanych do Wykonawcy przez Powiatowy Urz d Pracy w Sandomierzu (300 osób), 
w Staszowie (250 osób) i we W oszczowie (250 osób) – us ugi w zakresie realizacji dzia a  
aktywizacyjnych maj cych na celu doprowadzenie do podj cia i utrzymania przez osoby 
bezrobotne odpowiedniej pracy lub dzia alno ci gospodarczej.  

Wykonawca zadeklarowa  uzyskanie wska nika skuteczno ci zatrudnieniowej 
na poziomie 50% oraz uzyskanie wska nika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie 40%. 
 Powiatowe Urz dy Pracy skutecznie skierowa y do Wykonawcy pe n  planowan  
liczb  Klientów, tj. 800 osób. Dodatkowo w ramach rekrutacji uzupe niaj cej do Wykonawcy 
skierowanych zosta o 541 osób. 
 
 Zestawienie przedstawiaj ce dane w rozbiciu na poszczególne powiaty, na terenie 
których prowadzone by y dzia ania aktywizacyjne przedstawia si  nast puj co: 

 

Wyszczególnienie Powiat 
sandomierski 

Powiat 
staszowski 

Powiat 
w oszczowski Razem 

Liczba Klientów skierowanych przez PUP 
do Wykonawcy 300 250 250 800 

Liczba Klientów, którzy podj li i utrzymali 
odpowiedni  prac / dzia alno  gospodarcz  
przez okres 14 dni 

152 143 140 435 

Liczba Klientów, którzy podj li i utrzymali 
odpowiedni  prac / dzia alno  gospodarcz  
przez okres 90 dni 

66 75 50 191 

Liczba Klientów, którzy podj li i utrzymali 
odpowiedni  prac / dzia alno  gospodarcz  
przez okres 180 dni 

53 54 43 150 

Osi gni ta warto  wska nika skuteczno ci 
zatrudnieniowej 50,67% 57,20% 56,00% 54,38% 

Osi gni ta warto  wska nika utrzymania  
w zatrudnieniu 43,42% 52,45% 35,71% 43,91% 

 
 Spo ród 435 Klientów, którzy podj li i utrzymali odpowiedni  prac /dzia alno  
gospodarcz  przez okres 14 dni: 152 osoby pracowa y na podstawie umowy o prac , 203 
osoby pracowa y na podstawie umowy zlecenia a 80 osób prowadzi o w asn  dzia alno  
gospodarcz . 
 Spo ród 191 Klientów, którzy podj li i utrzymali odpowiedni  prac /dzia alno  
gospodarcz  przez okres 90 dni: 91 osób pracowa o na podstawie umowy o prac , 22 osoby 
pracowa y na podstawie umowy zlecenia a 78 osób prowadzi o w asn  dzia alno  
gospodarcz . 
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 Spo ród 150 Klientów, którzy podj li i utrzymali odpowiedni  prac /dzia alno  
gospodarcz  przez okres 180 dni: 63 osoby pracowa y na podstawie umowy o prac , 10 osób 
pracowa o na podstawie umowy zlecenia a 77 osób prowadzi o w asn  dzia alno  
gospodarcz . 

 
Ca kowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytu u realizacji Umowy wynios o 

4.079,58 tys. z  i by o uzale nione od skuteczno ci w zakresie doprowadzenia 
bezrobotnych do podj cia odpowiedniej pracy lub dzia alno ci gospodarczej. 

Faktyczne wska niki uzyskane przez Wykonawc  to: 
Wska nik skuteczno ci zatrudnieniowej (osi gni ty wg stanu na pierwszy dzie  
po up ywie 14 dni od dnia zako czenia realizacji dzia a  aktywizacyjnych, tj. 15 maja 
2016 r.) wyniós  54,38%. 
Wska nik utrzymania w zatrudnieniu (osi gni ty wg stanu na pierwszy dzie  
po up ywie 90 dni od dnia zako czenia realizacji dzia a  aktywizacyjnych, tj. 30 lipca 
2016 r.) wyniós  43,91%. 

 

Realizacja dzia a  aktywizacyjnych w województwie wi tokrzyskim – druga edycja 
 
 W wyniku przeprowadzonego przez Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach 
post powania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 29 wrze nia 2016 roku podpisana 
zosta a umowa pomi dzy  Województwem wi tokrzyskim - Wojewódzkim Urz dem 
Pracy w Kielcach a Krajowym Centrum Pracy Sp z o. o.  Wroc aw oraz DHR GLOBAL 
HUMAN RESOURCES SL. 

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Realizatora - na rzecz 1.000 osób 
d ugotrwale bezrobotnych, dla których ustalony zosta  II albo III profil pomocy, 
skierowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Kielcach – 380 osób, J drzejowie – 200 osób, 
Opatowie – 220 osób i Skar ysku Kamiennej – 200 osób - us ugi w zakresie realizacji dzia a  
aktywizacyjnych maj cych na celu doprowadzenie do podj cia i utrzymania przez osoby 
bezrobotne odpowiedniej pracy lub dzia alno ci gospodarczej.  
Wykonawca zadeklarowa  uzyskanie wska nika skuteczno ci zatrudnieniowej 
na poziomie 50 % i wska nika utrzymania w zatrudnieniu na poziomie 50%. 

Umow  zawarto si  na czas okre lony do dnia 30 wrze nia 2018 roku - ca kowite 
wynagrodzenie Wykonawcy z tytu u realizacji umowy nie przekroczy 11.999.880,00 z  
brutto.  

Na dzie  31 grudnia 2016 r. dla 668 uczestników opracowano Diagnoz  Sytuacji 
Zawodowej oraz zaprojektowano Plany Dzia a  Aktywizacyjnych. 
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5.5. PODSUMOWANIE 
 
Fundusz Pracy 

Województwo wi tokrzyskie na realizacj  programów na rzecz promocji 
zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 
roku dysponowa o kwot  161.150,6 tys. z , przyznan  algorytmem, z której 
68.429,8 tys. z  przeznaczono na finansowanie projektów wspó finansowanych 
ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

Dodatkowe rodki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy 
i Polityki Spo ecznej wynios y 26.478,8 tys. z . 

Ogó em w 2016 roku województwo dysponowa o rodkami Funduszu Pracy  
w wysoko ci 187.629,4 tys. z , tj. o 5.215,1 tys. z  (o 3%) wy szymi w stosunku 
do 2015 roku. 

 

Wojewódzkie programy rynku pracy 

Wojewódzki Urz d Pracy w Kielcach kontynuowa  w 2016 roku realizacj  
programów w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020, tj. Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa wi tokrzyskiego (RPOW ).  

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w wyniku 
konkursów og oszonych w roku 2015 i 2016 podpisane zosta y ogó em 
33 umowy ( cznie z podpisanymi na pocz tku 2017 r.) o dofinansowanie 
projektów o cznej warto ci blisko 45 mln z . Pozwoli to na obj cie 
kompleksowym wsparciem aktywizacyjnym prawie 2.700 pozostaj cych bez 
pracy m odych mieszka ców województwa. 

W przypadku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
wi tokrzyskiego w wyniku rozstrzygni tych w 2016 roku konkursów 

podpisanych zosta o ogó em 78 umów o dofinansowanie projektów na kwot  
ok. 146 mln z , dzi ki której kompleksowe wsparcie, w tym na rozpocz cie 
w asnej dzia alno ci gospodarczej, otrzyma blisko 6.000 pozostaj cych bez 
pracy osób powy ej 30 roku ycia. 

W 2016 roku powiatowe urz dy pracy kontynuowa y realizacj  projektów 
pozakonkursowych w ramach POWER i RPOW . Kwota przeznaczona na ich 
wdra anie wynios a 64,6 mln z , a wsparciem maj cym na celu powrót na 
rynek pracy obj tych zosta o ponad 7,3 tys. bezrobotnych mieszka ców 
województwa.  
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6. SZKOLNICTWO  WY SZE W  ROKU  AKADEMICKIM  2016/201733 
 

W roku akademickim 2016/2017 na 12 wi tokrzyskich uczelniach34 ( cznie z 
filiami, wydzia ami zamiejscowymi i zamiejscowymi o rodkami dydaktycznymi) studiuje 
prawie 27 tys. osób35, w tym 59,6% w systemie stacjonarnym. W ostatnich latach liczba 
studentów znacznie si  obni y a. Uczelnie wy sze rozszerzaj  swoj  ofert  edukacyjn  jednak 
nie wp ywa to bezpo rednio na zwi kszenie liczby studentów, co wynika w du ej mierze 
z procesu demograficznego starzenia si  spo ecze stwa, tj. zmniejszania si  liczby dzieci 
i m odzie y. 

Studenci w województwie wi tokrzyskim 

Wyszczególnienie
Rok akademicki

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Ogó em 54.519 52.957 50.915 46.585 42.342 38.046 33.639 30.109 26.763
stacjonarne 20.315 20.123 20.073 20.223 20.151 19.709 18.244 17.239 15.950
niestacjonarne 34.204 32.834 30.842 26.362 22.191 18.337 15.395 12.870 10.813

Liczba studentów w województwie jest obecnie ponad 2-krotnie mniejsza ni  8 lat 
wcze niej. wi tokrzyscy studenci stanowi  2% ich ogólnej liczby w Polsce. Udzia  kobiet 
wynosi 60,4% i jest nieznacznie wy szy ni  w Polsce (57,6%). Wi kszo  studentów pobiera 
nauk  na studiach stacjonarnych, podobnie jak i w kraju, przy czym w regionie odsetek 
studiuj cych w tej formie jest o prawie 7 punktów procentowych mniejszy. 

Studenci w roku akademickim 2016/2017 w wi tokrzyskiem i kraju 

Wyszczególnienie wi tokrzyskie Polska

Ogó em 26.763 1.348.822
w tym kobiety % 60,4 57,6
w tym na studiach stacjonarnych w % 59,6 66,4

W ród studiuj cych przewa aj  studenci uczelni publicznych - 19.031 osób, tj. 71,1% 
ogó u. Wi kszo  s uchaczy uczelni publicznych (75,6%) uczy si  na studiach stacjonarnych. 
Studenci uczelni niepublicznych zdecydowanie cz ciej studiuj  w systemie niestacjonarnym 
- z tej formy korzysta 79,7% studiuj cych. 

 
Dwie najwi ksze uczelnie wy sze w województwie to dzia aj ce w Kielcach 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, w którym kszta ci si  42% ogó u studiuj cych (11.247 
osób) i Politechnika wi tokrzyska, któr  wybra o 28,6% studiuj cych (7.645 osób). Spo ród 
uczelni prywatnych najwi cej studentów uczy si  w Wy szej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych - 3.055 osób, tj. 11,4% s uchaczy oraz w Staropolskiej Szkole Wy szej - 1.821 
osób, czyli 6,8% ogó u, równie  mieszcz cych si  w stolicy województwa. Najwi ksz  
uczelni  dzia aj ca poza stolic  regionu jest Wy sza Szko a Biznesu i Przedsi biorczo ci 
w Ostrowcu wi tokrzyskim, z liczb  studentów 1.233 osoby (4,6%). 

                                           
33 „Dane wst pne dotycz ce szkolnictwa wy szego w roku akademickim 2016/2017 - stan w dniu 30.11.2016r.”,  
    GUS, 5 kwietnia 2017 r. 
34  Od 1 stycznia 2017 r. w miejsce Pa stwowej Wy szej Szko y Zawodowej powsta  w Sandomierzu Wydzia  
   Zamiejscowy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
35  Instytut Teologiczny im. B . Wincentego Kad ubka w Sandomierzu wykaza  wy cznie absolwentów. 
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STOPA BEZROBOCIA WED UG WOJEWÓDZTW 
 

       stan na 31.12.2015 r.* 

 
* stopa bezrobocia na koniec 2015r. po korekcie GUS. 
 

       stan na 31.12.2016 r. 
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STOPA BEZROBOCIA WED UG POWIATÓW 
 
 

stan na 31.12.2015 r.* 

* stopa bezrobocia na koniec 2015 r. po korekcie GUS 

stan na 31.12.2016 r. 
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