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UWAGI METODYCZNE 

1. Dane o liczbie bezrobotnych obejmuj  osoby zarejestrowane w urz dach pracy, 
zgodnie z definicj  zawart  w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415  
z pó n. zm.). 

2. Bezrobotni b d cy w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby w stosunku do 
których powiatowy urz d pracy w okresie 6 miesi cy od dnia rejestracji, powinien 
przedstawi  propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta u, odbycia 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy (po nowelizacji ustawy - przygotowania 
zawodowego doros ych) lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót 
publicznych. Do osób b d cych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zgodnie 
z art. 49 ustawy, zalicza si :

- bezrobotnych do 25 roku ycia, 
- bezrobotnych d ugotrwale lub kobiety, które nie podj y zatrudnienia 

po urodzeniu dziecka, 
- bezrobotnych powy ej 50 roku ycia, 
- bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez do wiadczenia zawodowego

lub bez wykszta cenia redniego, 
- bezrobotnych samotnie wychowuj cych co najmniej jedno dziecko 

do 18 roku ycia,
- bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj li

zatrudnienia, 
- bezrobotnych niepe nosprawnych. 

3. Dane o liczbie bezrobotnych sporz dzane s  na podstawie sprawozdania MPiPS-01 
o rynku pracy oraz: 

- Za cznika 1 „Bezrobotni wed ug czasu pozostawania bez pracy, wieku, poziomu 
  wykszta cenia i sta u pracy”, 
- Za cznika 4 „Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym 
  poszukiwaniu pracy, szkolenie bezrobotnych i poszukuj cych pracy, sta
  i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy”, 
- Za cznika 5 „Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug czasu pozostawania bez pracy, 
   wieku, poziomu wykszta cenia i sta u pracy”, 
   sporz dzany jest od 2000 roku raz w roku, 
- Za cznika 6 „Aktywne programy rynku pracy”. 

4. Przez „nap yw” bezrobotnych nale y rozumie  liczb  nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych w urz dach pracy w danym okresie sprawozdawczym. 

5. Przez „odp yw” bezrobotnych nale y rozumie  liczb  bezrobotnych 
wyrejestrowanych z urz dów pracy w danym okresie sprawozdawczym. 

6. Przez „Wska nik p ynno ci rynku pracy” nale y rozumie  wyra ony w procentach 
stosunek liczby bezrobotnych, którzy podj li prac  w danym okresie 
sprawozdawczym, do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w tym okresie. 

                                           
 Zgodnie z nowelizacj  ustawy, od dnia 01.02.2009r., do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczani 

   s  ponadto bezrobotni po zako czeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2.
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7. Przez „Ludno  aktywn  zawodowo” (cywilna si a robocza) nale y rozumie
zbiorowo  sk adaj c  si  z osób uznanych wed ug klasyfikacji GUS za pracuj ce
oraz osoby bezrobotne, o których mowa w pkt. 1. 

8. Przez „stop  bezrobocia” nale y rozumie  procentowy udzia  liczby bezrobotnych 
w liczbie ludno ci aktywnej zawodowo (tzn. pracuj cej i bezrobotnej). 
a) W przypadku bezrobocia rejestrowanego definicja dotyczy osób bezrobotnych  

zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy (opisanych w pkt. 1) i aktywnych 
zawodowo b d cych sum  zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz pracuj cych 
w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. 

b) W przypadku BAEL definicja bezrobotnych, dotyczy osób w wieku 15-74 lata, 
które spe niaj  jednocze nie trzy warunki: 
w okresie badanego tygodnia nie by y osobami pracuj cymi, 
aktywnie poszukiwa y pracy, tzn. podj y konkretne dzia ania w ci gu 4 tygodni 
(wliczaj c jako ostatni tydzie  badany) zmierzaj ce do podj cia pracy, 
by y gotowe (zdolne) podj  prac  w okresie: wed ug BAEL - w ci gu 2 tygodni 
nast puj cych po tygodniu badanym lub nast pnym.
Do bezrobotnych zosta y zaliczone tak e osoby, które nie poszukiwa y pracy, 
poniewa  mia y prac  za atwion  i oczekiwa y na jej podj cie przez okres nie 
d u szy ni  3 miesi ce i by y gotowe j  podj .

9. Przez „pracuj cych wed ug BAEL” nale y rozumie  osoby w wieku 15 lat i wi cej, 
które w okresie badanego tygodnia: 

wykonywa y jak kolwiek prac  przynosz c  zarobek lub dochód jako pracownik 
najemny, pracuj cy na w asny rachunek lub pomagaj cy cz onek rodziny, 
mia y prac , ale jej nie wykonywa y:

       a) z powodu choroby, urlopu macierzy skiego lub wypoczynkowego, 
      b) z innych powodów, przy czym d ugo  przerwy w pracy wynosi a:

           - do 3 miesi cy. 
           - powy ej 3 miesi cy, ale osoby te by y pracownikami najemnymi 
             i w tym czasie otrzymywa y co najmniej 50% dotychczasowego wynagrodzenia. 

 Przez „jak kolwiek prac ” nale y rozumie  prac  wykonywan  przez przynajmniej 
 1 godzin .

10. Przez „biernych zawodowo wed ug BAEL” nale y rozumie  osoby w wieku 15 lat  
i wi cej, które w badanym tygodniu: 

nie pracowa y, nie mia y pracy i jej nie poszukiwa y,
nie pracowa y, poszukiwa y pracy, ale nie by y gotowe do jej podj cia w okresie 
2  tygodni nast puj cych po tygodniu badanym, 
nie pracowa y i nie poszukiwa y pracy, poniewa  mia y prac  za atwion
i oczekiwa y na jej podj cie w okresie:
- d u szym ni  3 miesi ce,  
- do 3 miesi cy, ale nie by y gotowe tej pracy podj .
W ród biernych zawodowo wyró nia si  grup  zniech conych, do której nale
osoby nieposzukuj ce pracy, poniewa  s  przekonane, e jej nie znajd .
Ludno  „bierna zawodowo” to osoby w wieku 15 lat i wi cej, które nie zosta y
zaklasyfikowane jako „pracuj ce” lub „bezrobotne”. 
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11. Zgodnie z ustaw  z dn. 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 439) wprowadzono rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000r. 
(Dz. U. Nr 58, poz. 685) Nomenklatur  Jednostek Terytorialnych do Celów 
Statystycznych (NTS), która zosta a opracowana na podstawie Nomenclature 
of Territorial Units for Statistics (NUTS), obowi zuj cej w krajach Unii Europejskiej. 
NTS dzieli Polsk  na hierarchicznie powi zane jednostki terytorialne z uwzgl dnieniem 
pi ciu poziomów, z czego trzy okre lamy jako poziomy regionalne, a dwa - lokalne. 
Rozporz dzenie z 2000r. zosta o skorygowane rozporz dzeniem Rady Ministrów 
z  dn. 27 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 98, poz. 998), które wesz o w ycie z dniem 
uzyskania przez Polsk  cz onkostwa w Unii Europejskiej. Zmiany dotyczy y poziomu 
NTS1, który do tej pory oznacza  obszar ca ego pa stwa, a obecnie obejmuje swym 
zasi giem 6 nowo wyodr bnionych regionów. 
Powy sze rozporz dzenia zosta y zast pione rozporz dzeniem Rady Ministrów z dnia 
14 listopada 2007r. (Dz. U. Nr 214, poz. 1573) w sprawie wprowadzenia 
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Zmiany, 
które wesz y w ycie 1 stycznia 2008r. dotyczy y poziomu podregionów (NTS3), 
zwi kszaj c ich liczb  z 45 do 66 jednostek. 
Powy sze rozporz dzenie podzieli o dotychczasowy podregion (NTS3) 

wi tokrzyski na dwa podregiony (NTS3): kielecki i sandomiersko-j drzejowski. 
12. Gospodarstwa rolne - samodzielne jednostki produkcyjne w rolnictwie; 

rozporz dzaj ce rodkami produkcji (ziemia, narz dzia) oraz si  robocz ;
zró nicowane w zakresie w asno ci, organizacji i sposobów produkcji. Do ogólnej 
powierzchni gospodarstw rolnych wlicza si  powierzchni  u ytków rolnych oraz 
powierzchnie socjalno - infrastrukturaln  siedliska i zaplecza technicznego 
gospodarstwa. 

13. Gospodarstwa domowe - zespó  osób razem zamieszkuj cych i wspólnie 
utrzymuj cych si . Osoby samotne, utrzymuj ce si  samodzielnie to jednoosobowe 
gospodarstwa domowe.

14. U ytki rolne (UR) - grunty u ytkowane rolniczo; dziel  si  na grunty orne, trwa e
u ytki zielone ( ki, pastwiska), sady i inne plantacje trwa e (np. truskawkowe, 
winnice, chmielniki), warzywniki.

15. Grunty orne (GO) - w ekonomice rolnej i geografii gospodarczej cz  u ytków
rolnych poddawana systematycznej uprawie mechanicznej, g ównie p ugiem; 
na gruntach ornych uprawia si  ro liny tzw. polowe.

16. U ytki zielone (UZ) - cz  u ytków rolnych, tereny stale pokryte ro linno ci
z o on  z ró nych gatunków traw, zió  i ro lin motylkowatych i u ytkowane jako 
u ytki zielone trwa e ( ka, pastwisko).
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PRZEDMOWA 

Wojewódzki Urz d Pracy, realizuj c zadania z zakresu opracowywania 

analiz rynku pracy, przedk ada materia  analityczno - statystyczny 

pt.  „Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie wi tokrzyskim 

w 2008 roku”.

Celem opracowania jest przybli enie instytucjom zajmuj cym si

problemami rynku pracy sytuacji osób bezrobotnych zamieszka ych na wsi, 

jak równie  wskazanie trudno ci na jakie napotykaj  w dost pie do pracy. 

W materiale przedstawiono ogóln  charakterystyk  obszarów 

wiejskich  w  uj ciu demograficznym, spo eczno-ekonomicznym i zawodowym, 

z uwzgl dnieniem zmian jakie nast pi y po akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Ponadto, dokonano charakterystyki zasobów si y roboczej na wsi 

na podstawie Badania Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci. W oparciu o dane 

statystyczne z powiatowych urz dów pracy przeprowadzono analiz

porównawcz  struktury bezrobocia na wsi i w mie cie wed ug: p ci, wieku, 

poziomu wykszta cenia, sta u pracy i czasu pozostawania bez pracy. 

Scharakteryzowano tak e zadania podejmowane przez urz dy pracy 

w zakresie promocji zatrudnienia, agodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji 

zawodowej mieszka ców wsi. 

Zaprezentowano efekty dzia a  podejmowanych przez Wojewódzki 

Urz d Pracy w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 

Regionalnego, w obszarze którego wdro one zosta o Dzia anie 2.1 „Rozwój

umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i mo liwo ci

kszta cenia ustawicznego w regionie” i Dzia anie 2.3 „Reorientacja zawodowa 

osób odchodz cych z rolnictwa” oraz Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich, w ramach Dzia ania 1.2 „Perspektywy dla 

m odzie y” i Dzia ania 1.3 „Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego

bezrobocia”.
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W opracowaniu omówiono mo liwo ci wykorzystania rodków

Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapita  Ludzki przeznaczonych na aktywizacj  zawodow  i zwi kszenie

poziomu zatrudnienia w ród mieszka ców regionu, w tym osób zamieszka ych

na wsi. 

Ponadto, przedstawiono prognoz  kierunków przemian zachodz cych

na polskiej wsi do 2025 roku w wymiarze ekonomicznym i spo ecznym. 

Wyra am nadziej , i  niniejsza publikacja b dzie pomocna 

w  wyznaczaniu kierunków szkolenia bezrobotnych zamieszka ych na wsi, 

wp ynie na usprawnienie poradnictwa zawodowego oraz u atwi realizacj

programów aktywizuj cych osoby bezrobotne. 

       Andrzej Lato 
           Dyrektor 

Wojewódzkiego Urz du Pracy 
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1. WIE  POLSKA PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ 

Zmiany spo eczno - ekonomiczne 

Spo ecze stwo wiejskie w Polsce, a zw aszcza grupa spo eczno - zawodowa 

jak  stanowi  rolnicy, by o najbardziej sceptycznie nastawione do akcesji Polski 

do UE. Niepokój producentów rolnych budzi a przede wszystkim wizja 

konkurencji z wysoko rozwini tym rolnictwem Europy Zachodniej oraz kosztów 

zwi zanych z wysokimi standardami rodowiskowymi i instytucjonalnymi1.

Grupa ta w przeddzie  wst pienia Polski do UE charakteryzowa a si

najwy szym poziomem niezadowolenia ze swojej sytuacji yciowej.

Badanie „Warunki yciowe spo ecze stwa polskiego: problemy 

i  strategie” realizowane przez CBOS od wrze nia do listopada 2007 roku 

pokaza o jak zmieni a si  sytuacja i nastroje polskich rolników w czwartym roku 

po akcesji2. Autorzy badania zaobserwowali pozytywne efekty unijnej polityki 

rolnej w czterech wymiarach: 

zmiana struktury spo eczno - zawodowej wsi (deagraryzacja), 

zmiana struktury agrarnej, 

zmiana poziomu dochodów w gospodarstwach domowych na wsi, 

zmiana w nastrojach spo ecznych na wsi. 

Zmiana struktury spo eczno - zawodowej 

Wbrew obawom nie potwierdzi y si  przewidywania negatywnych 

skutków dop at bezpo rednich (trwania wi kszo ci mieszka ców wsi 

w  gospodarstwach rolnych). Pomimo, e od momentu przyst pienia Polski 

do  Wspólnoty Europejskiej czna kwota dop at do rolnictwa zwi kszy a si

11-krotnie (z 0,9 mld z  w 2004 roku do 9,9 mld z  w 20083), system unijnych 

p atno ci nie zatrzyma , ale wr cz przy pieszy  proces odchodzenia 

                                           
1 Por. Guba W. i Purga  P. „Rolnictwo i obszary wiejskie - 5 lat po akcesji Polski do Unii Europejskiej”

- Wnioski z debaty, Departament Programowania i Analiz MRiRW, 2009. 
2 CBOS „Jak si yje rolnikom? - komunikat z bada ”, Warszawa 2008. 
3„Rolnictwo polskie pi  lat po akcesji”, Pomorski Przegl d Gospodarczy Nr 3/2009 (42). 
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mieszka ców wsi od produkcji rolnej. Zmniejszeniu uleg a liczba u ytków 

rolnych (UR) o oko o 700 tys. ha, przy czym jednocze nie przyby o

ok. 300 tys. ha nowych UR4.

U ytki rolne b d ce w asno ci
mieszka ców wsi 2002 2007 

Powy ej 1 ha 52,0% 31,4% 
Poni ej 1 ha 14,0% 8,4% 
Brak 34,0% 60,2% 

Ponadto, nie wszyscy posiadacze ziemi to osoby rzeczywi cie pracuj ce

w gospodarstwie rolnym. Wed ug danych zebranych przez CBOS stale, 

systematycznie lub co najmniej cz sto pracuje b d  pomaga w posiadanym 

przez rodzin  gospodarstwie rolnym 66% w a cicieli ziemi, rzadko - 9%, 

natomiast pozostali (25%) pracuj  b d  pomagaj  tylko w wyj tkowych

przypadkach lub w ogóle tego nie robi 5. Obecnie w a ciciele ziemi cz sto nie 

uwa aj  si  za rolników, a inne ni  rolnicze grupy zawodowe staj  si  na wsi 

grup  coraz liczniejsz .

Deklaracje przynale no ci mieszka ców wsi 
do grup zawodowych
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9,5 11,0

36,0
39,5
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w %
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4 Tam e. 
5 CBOS „Jak si yje rolnikom? - komunikat z bada ”, Warszawa 2008. 
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Jak wynika z bada  z 2007 roku, w strukturze zawodowej wsi, zwi kszy

si  odsetek osób pracuj cych jako kadra kierownicza oraz specjalistów, 

pracowników administracji i pracowników fizyczno - umys owych. Po cz ci

mo e by  to t umaczone wzrostem migracji rezydencjonalnej mieszka ców 

miast na wie .

Zmiana struktury agrarnej 

Zmiany w tej dziedzinie zachodz  najwolniej. Nadal na polskiej wsi 

dominuj  gospodarstwa ma e do 5 ha, pod wzgl dem wydajno ci ekonomicznej 

b d ce na poziomie 4 ESU6, stanowi  one ok. 80% wszystkich gospodarstw 

w kraju. Niemniej od czasu akcesji do UE nast pi  spadek liczby gospodarstw 

najmniejszych - poni ej 1 ha, wzros a natomiast ilo  gospodarstw du ych

powy ej 20 ha7. Jednocze nie systematycznie zwi ksza si  przeci tna

powierzchnia gospodarstwa rolnego z 7,41 ha w 2002 roku do 9,91 ha 

w 2007 roku8. Szczegó owe zmiany w strukturze agrarnej wsi polskiej 

przedstawia tabela: 

Powierzchnia gospodarstwa rolnego 1999 2002 2007 

Do 2 ha 34,0% 35,0% 33,0% 

3 - 5 ha 28,0% 28,0% 28,0% 

6 - 10 ha 23,0% 19,0% 18,0% 

11 ha i wi cej 15,0% 18,0% 20,0% 

Dane: ISP/CBOS 1999, ISP/CBOS 2002, CBOS 2007. 

Na podstawie powy szych danych mo na wnioskowa , e w polskim 

rolnictwie nast puje polaryzacja gospodarstw na ma e (do 5 ha) i du e (powy ej

11 ha). W przypadku tych pierwszych cz sto praca w gospodarstwie jest czona

z inn  prac  zarobkow , a dochody z rolnictwa nie s  g ównym ród em 

                                           
6 ESU (ang. European Size Unit) Europejska Jednostka Wielko ci, 1 ESU = 1200 Euro. 
7 Por. Poczta Walenty ”Rolnictwo polskie pi  lat po akcesji”, Pomorski Przegl d Gospodarczy Nr 3/2009(42). 
8 CBOS „Jak si yje rolnikom? - komunikat z bada ”, Warszawa 2008. 
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utrzymania rodziny. W przypadku gospodarstw najwi kszych mo emy mówi

o wyspecjalizowanych przedsi biorstwach rolniczych typu farmerskiego, które 

niejednokrotnie korzystaj  z pomocy pracowników najemnych. 

Zmiana poziomu dochodów w gospodarstwach domowych 

Nieznaczny, ale systematyczny wzrost dochodów od czasu przyst pienia

Polski do UE mo na zaobserwowa  w wi kszo ci gospodarstw domowych 

w  Polsce. Przy porównywaniu przeci tnych dochodów mieszka ców wsi z roku 

2002 z tymi w roku 2007 mo na dostrzec wyra ny wzrost. Zdecydowanie spad a

(z 42% do 10%) liczba gospodarstw rolnych, w których miesi czny dochód 

netto na rodzin  nie przekracza 1.500 z , prawie trzykrotnie wzros a za

(z 10% do 28%) liczba gospodarstw domowych rolników, w których ten dochód 

przekracza 2.251 z 9. Szczegó owo obrazuje to tabela: 

Miesi czny dochód netto na rodzin  2002 2007 

Do 750 z 14,0% 2,0% 

751 - 1.500 z 28,0% 8,0% 

1.501 - 2.250 z 11,0% 11,0% 

2.251z  i wi cej 10,0% 28,0% 

Brak danych 37,0% 51,0% 

Dane: ISP/CBOS 2002, CBOS 2007. 

Niestety wzrostu dochodów w gospodarstwach rolnych, nale y upatrywa

w wi kszej mierze we w czeniu polskiego rolnictwa do obszaru obj tego unijn

polityk  roln , ni  we wzro cie dochodów z produkcji rolniczej. Ponadto, 

wzrost dochodu dotyczy równie  innych mieszka ców wsi, st d rolnicy nadal 

zajmuj  nisk  pozycj  w strukturze dochodów na wsi (powy ej emerytów, 

rencistów i niewykwalifikowanych robotników). 

                                           
9 Por. tam e.
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Zmiany w nastrojach spo ecznych na wsi 

Poprawa nastrojów spo ecznych w rodowisku wiejskim jest najlepiej 

obserwowaln  zmian  w tej grupie. Mimo, e wy szy poziom zadowolenia 

ze  zmian zwi zanych z przyst pieniem do UE deklaruj  grupy spo eczno 

- zawodowe mieszkaj ce w miastach, poziom zadowolenia na wsi jest obecnie 

wyra nie wy szy ni  przed akcesj . Przed przyst pieniem do Wspólnoty 

Europejskiej bardzo dobre warunki ycia deklarowa o poni ej 1% badanych 

mieszka ców wsi, podczas gdy pod koniec 2007 roku deklaracj  tak  z o y o

ponad 13% badanych. Jednocze nie trzeba zaznaczy , e w ród rolników 

odsetek zadowolonych jest nieco ni szy od pozosta ych mieszka ców wsi. 

W ród rolników obecnie ponad po owa ocenia swoj  sytuacj

jako  niezmienn  od momentu akcesji, niemniej dwukrotnie wi cej jest osób 

deklaruj cych popraw  swoich warunków bytowych ni  tych, których 

warunki uleg y pogorszeniu (patrz wykres10).

Jak zmieni y si  materialne warunki bytu w Pana(i) 
gospodarstwie domowym od 2004 roku?

Bardzo
si  poprawi y

3%

Troch  si
poprawi y

29%

Nie zmieni y
si
52%

Pogorszy y si
16%

Trudno 
powiedzie

0,2%

Dane te s  znamienne w obliczu wyników badania przeprowadzonego 

w 2002 roku, w którym a  43% badanych przewidywa o pogorszenie swojej 

sytuacji ekonomicznej w perspektywie 4-5 lat11.

                                           
10 ród o: CBOS „Jak si yje rolnikom? - komunikat z bada ”, Warszawa 2008. 
11 Por. CBOS „Jak si yje rolnikom? - komunikat z bada ”, Warszawa 2008. 
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Pomimo polepszaj cych si  nastrojów spo ecznych w ród mieszka ców 

wsi, nie mo na zauwa y  znacz cych zmian w podej ciu do prowadzenia 

gospodarstwa rolnego. O ile odsetek rolników pozytywnie oceniaj cych stan 

ekonomiczny swojego gospodarstwa znacznie wzrós  w porównaniu do lat 

ubieg ych, o tyle nadal po owa badanych ocenia swoje gospodarstwo jako 

przeci tne, najcz ciej nie przynosz ce dochodu pozwalaj cego na utrzymanie 

rodziny. Rolnikom brakuje równie  jednolitej wizji na przezwyci enie trudnej 

sytuacji ekonomicznej swoich gospodarstw. 

Strategia radzenia sobie 
z niedochodowym gospodarstwem 1999 2002 2007 

Nic nie planuj , spróbuj  przetrwa
ten trudny okres 60,0% 37,0% 56,0%

Zwi kszy  efektywno  gospodarstwa 
(obni y  koszty, zmiana produkcji, zbytu, 
wej cie w sk ad grupy producenckiej, etc.) 

16,0% 36,1% 19,0% 

Poszuka  dochodów poza gospodarstwem 
(dodatkowa praca, w asna firma) 40,0% 56,0% 25,0% 

Odej  z rolnictwa 
(sprzeda , wydzier awi  ziemi ,
opu ci  wie  - cznie) 

13,0% 9,0% 11,0% 

Nastawi  si  na agroturystyk  3,0% 3,0% 4,0% 

Trudno powiedzie  0,3% 3,0% 23,5% 
* Badanie przewidywa o wybranie wi cej ni  jednej odpowiedzi. 

Dane: ISP/CBOS 1999, ISP/CBOS 2002, CBOS 2007. 

Niepokoj cym jest fakt, e w obliczu pogarszaj cej si  sytuacji 

ekonomicznej w rolnictwie wzrasta liczba rolników nie maj cych pomys u

na aktywne jej przezwyci enie. Ponad po owa z nich nie zamierza podejmowa

adnych dzia a . Jednocze nie w stosunku do okresu przedakcesyjnego 

zmniejszy  si  odsetek osób próbuj cych znale  dodatkowy dochód poza 

rolnictwem.
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Przyczyn problemów, le cych po stronie rolników, z prze amaniem

niekorzystnej sytuacji gospodarczej mo na dopatrywa  si  w wysokim poziomie 

ich przywi zania do pracy, ziemi i w asnej miejscowo ci. Te trzy elementy 

okre laj  to samo  spo eczno - kulturow  rolników. Praca we w asnym

gospodarstwie wi e si  z historycznie uwarunkowanym etosem „Gospodarza”, 

a funkcjonowanie w regionalnej przestrzeni spo ecznej daje poczucie 

bezpiecze stwa i autonomii (patrz wykres12).

Poziom identyfikacji i si a zwi zku

84%
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52%

14%16%
26%
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17%22%
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Z zawodem rolnika Z gospodarstwem Z w asn  miejscowo ci

Silne lub bardzo silne poczucie zwi zku S abe poczucie zwi zku Brak poczucia zwi zku

 Dane: CBOS 2007 

W wietle wy ej przytoczonych wyników bada  nale y stwierdzi ,

e  w  cztery lata po akcesji do Unii Europejskiej pozytywne przemiany 

na polskiej wsi, a w szczególno ci w ród rolników zauwa y  mo na w wi kszym

stopniu w poprawie nastrojów i wzgl dnym wzro cie przeci tnych dochodów, 

ni  w faktycznym przeobra eniu tradycyjnych gospodarstw w przedsi biorstwa

produkcyjne. 

                                           
12 Por. tam e.



18

2. ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM 

Powierzchnia ogólna województwa wi tokrzyskiego wynosi 11.710 km2..

Z ogólnej powierzchni (wed ug siedziby u ytkownika) wynosz cej 1.149,2 tys. ha 

u ytki rolne zajmuj  577,3 tys. ha, czyli 50,2%. Ponad po ow  (58,4%) ogólnej 

powierzchni województwa stanowi  grunty gospodarstw rolnych. 

wi tokrzyskie jest regionem o znacznym, jednak e s abo

wykorzystywanym potencjale rolnictwa. Wzrost konkurencyjno ci wymaga 

zmiany struktury agrarnej gospodarstw rolnych, w kierunku zwi kszenia udzia u

gospodarstw du ych (powy ej 25 ha przy typowej produkcji rolniczej), 

uzyskuj cych dochody umo liwiaj ce rozwój i wprowadzenie post pu

technologicznego, sprzyjaj cego specjalizacji i orientacji na produkcj

towarow .

Uwarunkowania wi tokrzyskiego rolnictwa, takie jak: rednio wy szy

(na tle kraju) wska nik jako ci bonitacyjnej gleb w klasach od I do III, 

stosunkowo niewielki redni obszar gospodarstwa rolnego (75,8% gospodarstw 

o powierzchni do 5 ha oraz 24,2% o areale powy ej 5 ha) oraz du a liczba 

ludno ci utrzymuj cej si  z pracy w rolnictwie (odsetek pracuj cych w rolnictwie 

wyniós  30,2%) determinuj  kierunki rozwoju produkcji rolnej i obszarów 

wiejskich. Przeci tna powierzchnia gospodarstwa rolnego wynios a 4,84 ha. 

Spo ród wszystkich u ytków rolnych w województwie wi tokrzyskim

a   98,1% zalicza si  do u ytkowanych w tzw. „dobrej kulturze” , tj. zgodnie 

z normami UE, przy czym rednia dla Polski to 97,9%13. W ród nich przewa aj

grunty orne, które stanowi  nieco ponad 60% ogólnej powierzchni UR. U ytki

zielone stanowi  niemal 17%, a sady prawie 5% powierzchni. 

                                           
 Uprawy w „dobrej kulturze rolniczej” - zgodnie z wymogami unijnej polityki rolnej wyznaczaj cej standardy 

   gospodarowania dotycz ce wymogów zwi zanych z racjonaln  gospodark  nawozami, ochron  wód i gleb, 
   zachowaniem cennych siedlisk i gatunków wyst puj cych na obszarach rolnych oraz ochron  krajobrazu. 
13 „Rolnictwo w województwie wi tokrzyskim w 2008r.”, Urz d Statystyczny w Kielcach, Kielce 2009. 
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Struktura powierzchniowa u ytków rolnych 
na koniec 2008 roku

Grunty orne
61,0%

Sady
 4,6%

Trwa e u ytki 
zielone
16,8%

Pozosta e
17,6%

Z wy ej przedstawionej struktury wykorzystywania gruntów 

w  gospodarstwach wynika nieznaczny udzia  wyspecjalizowanej hodowli 

i  chowu zwierz t na wsi wi tokrzyskiej. G ównie jest to chów przydomowy 

nie stanowi cy podstawowego produktu gospodarstwa, a jedynie dodatek 

do produkcji ro linnej. Najliczniej w ród zwierz t gospodarskich reprezentowany

jest drób, którego pog owie na koniec 2008 roku oceniano na ponad 5 mln sztuk. 

W ród zwierz t kopytnych dominuje trzoda chlewna i byd o, których liczb

szacuje si  na odpowiednio 370 i 170 tys. sztuk. 

Po wej ciu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku, w rolnictwie ca ego

kraju nast pi y zmiany spowodowane w czeniem polskiej wsi w obszar 

dzia ania unijnej polityki rolnej. Po czterech latach od akcesji zmiany takie 

mo na zaobserwowa  równie  w woj. wi tokrzyskim. W okresie bezpo rednio

poprzedzaj cym wst pienie do UE oraz w pierwszych 3 latach cz onkostwa

liczba gospodarstw najmniejszych 1-2 ha zmniejszy a si  o 19,4%. Natomiast 

o 29,4% wzros a liczba rednich gospodarstw 20-50 ha. 
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Jednocze nie zwi kszy a si  ilo  gospodarstw prowadz cych dzia alno

rolnicz  co obrazuje poni szy wykres14:

Odsetek gospodarstw rolnych 
prowadz cych dzia alno  rolnicz  w latach 2002-2007
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Porównuj c struktur  u ytkowania ziemi w gospodarstwach 

woj. wi tokrzyskiego w latach 2004-2008 zauwa alny jest nieznaczny spadek 

odsetka gruntów ornych o 5,2%. Nast pi o równie  ilo ciowe przesuni cie

powierzchni u ytków zielonych na rzecz sadów o oko o 13%. Pozosta e grunty 

zwi kszy y swój procentowy udzia  w ogólnej powierzchni UR o 5,1%15.

Zmiana w strukturze u ytkowania u ytków rolnych 
w latach 2004-2008
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14 Urz d Statystyczny w Kielcach, Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych 
    w województwie wi tokrzyskim w 2007r., Kielce 2008. 
15 Urz d Statystyczny w Kielcach, Rolnictwo w województwie wi tokrzyskim 2008, Kielce 2009  
    oraz Rolnictwo w województwie wi tokrzyskim 2004, Kielce 2005. 
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Nieznaczne przesuni cia nast pi y równie , w strukturze rodzaju 

u ytkowników UR w województwie. W 2004 roku w sektorze prywatnym 

pozostawa o ok. 627,2 tys. ha UR z czego 98,1% stanowi y gospodarstwa 

indywidualne. W sektorze publicznym u ytkowano 6,4 tys. ha co stanowi o

1,1% ogólnej powierzchni UR województwa wi tokrzyskiego16. Cztery lata 

pó niej w sektorze prywatnym pozostawa o 584,2 tys. ha UR (mniej o 6,9%), 

z  czego nadal zdecydowan  wi kszo  stanowi y gospodarstwa indywidualne 

(97,2%). Sektor publiczny powi kszy  natomiast powierzchni  wykorzystywanych 

przez siebie UR do 11,8 tys. ha (wi cej o 5,4 tys. ha), przez co jego procentowy 

udzia  w ogólnej powierzchni wzrós  do 2%17.

Od czasu akcesji do UE zanotowano równie  wyra ny spadek ilo ci

zwierz t hodowlanych. W ród drobiu, w odniesieniu do 2004 roku, odnotowano 

spadek o 15% co stanowi o 0,9 mln sztuk18.

Pog owie drobiu w gospodarstwach rolnych 
w latach 2004 - 2008 (w mln sztuk)
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Podobn  tendencj  zaobserwowa  mo na na podstawie danych 

dotycz cych pog owia zwierz t kopytnych. Najliczniej reprezentowana w ród

kopytnych - trzoda chlewna, zmniejszy a si  o niemal 50 tys. sztuk (spadek 

o 12%). Ilo  byd a spad a o ponad 16 tys. sztuk (spadek o 9%). W pog owiu

                                           
16 Urz d Statystyczny w Kielcach, Rolnictwo w województwie wi tokrzyskim w 2004r., Kielce 2005. 
17 Urz d Statystyczny w Kielcach, Rolnictwo w województwie wi tokrzyskim w 2008r., Kielce 2009. 
18 Bank Danych Regionalnych, Pog owie Zwierz t - dane za lata 1999-2009. 
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kóz i owiec oraz pog owiu koni odnotowano podobny spadek o oko o 27% 

w stosunku do liczebno ci z roku 200419.

Pog owie zwierz t kopytnych w gospodarstwach rolnych 
w latach 2004-2008 (w tys. sztuk)
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byd o owce i kozy konie trzoda chlewna

Z waha  ilo ci zwierz t gospodarskich nie nale y jednak wyci ga  zbyt 

daleko id cych wniosków, gdy  s  one spowodowane zmianami 

koniunkturalnymi (np. cen  skupu ywca) oraz mo liwo ci atwej zmiany 

profilu produkcyjnego gospodarstwa w zakresie chowu.

Do zmian w rolnictwie, wi zanych z wej ciem w obszar europejskiej 

polityki rolnej, zaliczy  nale y równie  poziom mechanizacji gospodarstw 

rolnych. Od 2002 roku wzrasta liczba gospodarstw posiadaj cych ci gnik

rolniczy, w zwi zku z czym obni a si redni area  ziemi przypadaj cy na jeden 

ci gnik. Liczba gospodarstw posiadaj cych ci gniki w 2007 roku ukszta towa a

si  na poziomie 74,6 tys. i by a wy sza o 12,1% ni  w 2002 roku oraz o 6,2% 

w porównaniu do 2005 roku20.

Kolejn  zmian  jako ciow  w rolnictwie regionu wi tokrzyskiego jest 

powolna, ale post puj ca polaryzacja róde  dochodów w gospodarstwach 

domowych rolników, powi zana z area em UR. Im wi ksza powierzchnia UR, 

                                           
19 Tam e. 
20 Urz d Statystyczny w Kielcach, Wyniki badania struktury gospodarstw rolnych w województwie 

wi tokrzyskim w 2007 r., Kielce 2008. 
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tym wi kszy odsetek gospodarstw, w których g ównym ród em utrzymania jest 

dzia alno  rolnicza21. W najmniejszych gospodarstwach (do 1 ha) natomiast 

najcz stszym ród em utrzymania s wiadczenia spo eczne oraz inne 

niezarobkowe ród a utrzymania. Przemiany te wiadcz  o powolnej 

specjalizacji produkcji rolniczej, w kierunku du ych gospodarstw typu 

farmerskiego i zmniejszaniu liczby nieproduktywnych, ma ych gospodarstw. 

Gospodarstwa utrzymuj ce si  przede wszystkim z dzia alno ci rolniczej 

posiadaj  UR o redniej powierzchni 7,38 ha, podczas gdy rednia powierzchnia 

ziemi uprawnej w gospodarstwach utrzymuj cych si  ze wiadcze  spo ecznych 

wynosi a 2,13 ha22.

G ówne ród o utrzymania gospodarstw domowych w latach 2005-2007
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Zmiany te maj  zwi zek z przeobra eniami w strukturze gospodarstw, 

których efektem s  przesuni cia si y roboczej na lokalnym rynku pracy. W ci gu

trzech pierwszych lat obecno ci Polski w strukturach Unii Europejskiej, na wsi 

wi tokrzyskiej nast pi y zmiany w strukturze g ównych róde  dochodów 

w  gospodarstwach domowych. Uby o gospodarstw utrzymuj cych si  przede 

wszystkim z dzia alno ci rolniczej oraz beneficjentów systemu pomocy 

spo ecznej. Jednocze nie nast pi  wzrost udzia u w bud etach domowych 

dochodów uzyskiwanych z pracy najemnej oraz pozarolniczej. 

                                           
21 Tam e. 
22 Tam e. 
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Dane te nie daj  pe nego obrazu g ównych róde  dochodu gospodarstw 

wiejskich, ze wzgl du na stosunkowo du y odsetek gospodarstw nie 

ujawniaj cych róde  swojego utrzymania. Obrazuj  one jednak tendencj

odchodzenia od pracy wy cznie w swoich (zwykle ma ych) gospodarstwach 

na rzecz pracy najemnej w gospodarstwach wi kszych lub poszukiwania innych, 

pozarolniczych róde  dochodu. Zmiany te dotycz  w wi kszym stopniu, lepiej 

uprzemys owionego, podregionu kieleckiego (pokrywaj cego si  w znacznej 

cz ci z obszarem Zag bia Staropolskiego), ani eli typowo rolniczych 

obszarów podregionu sandomiersko-j drzejowskiego.

Dodatkowo zaobserwowa  mo na zale no  pomi dzy wykszta ceniem 

kierunkowym rolnika kieruj cego gospodarstwem, a ród em jego utrzymania. 

Gospodarstwa utrzymuj ce si  g ównie z dzia alno ci rolniczej kierowane s

w 47,8% przypadków przez osob  z wykszta ceniem rolniczym. W przypadku 

gospodarstw utrzymuj cych si  g ównie z niezarobkowych róde  cz stotliwo

wyst powania takiego wykszta cenia u gospodarza spada do 10,5% przypadków23.

Udzia  kieruj cych z wykszta ceniem rolniczym 
w zale no ci od g ównego ród a utrzymania gospodarstwa w 2007 roku
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W zakresie wykszta cenia rolników, sytuacja nie zmieni a si  zasadniczo 

od 2002 roku. Odsetek gospodarzy legitymuj cych si  wykszta ceniem 

kierunkowym wzrós  zaledwie o 1,4%, przy czym najcz ciej jest to kurs 

rolniczy. Jedynie 5,4%, na koniec 2007 roku, posiada o wykszta cenie wy sze,
                                           
23 Tam e. 
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spotykane przede wszystkim w ród rolników kieruj cych gospodarstwami 

najwi kszymi24.

Wykszta cenie rolnicze w ród kieruj cych gospodarstwem rolnym 
w 2007 roku (w tys.)
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Struktura wsi i rolnictwa w województwie ukszta towana zosta a nie tylko 

przez po o enie przyrodniczo - geograficzne, ale równie  poprzez procesy 

historyczno - kulturowe. Powierzchniowe i w asno ciowe rozdrobnienie 

gospodarstw rolnych na tym terenie nie sprzyja procesom restrukturyzacji 

rolnictwa w kierunku zgodnym z europejsk  polityk  roln , maj c  na celu 

stworzenie mniej licznych, ale wi kszych i bardziej wydajnych jednostek 

produkcji ywno ci. Mimo to w okresie ostatnich kilku lat nast pi y jako ciowe

zmiany w produkcji rolniczej województwa. Powoli, ale systematycznie 

zwi ksza si  odsetek gospodarstw prowadz cych dzia alno  rolnicz .

Rolnicy coraz lepiej reaguj  na wahania koniunkturalne poprzez zmiany 

profilu produkcji (np. przyrost gospodarstw prowadz cych produkcj

sadownicz , spadek produkcji ywca). Poprawi o si  równie  wyposa enie 

gospodarstw w maszyny rolnicze, a powolny wzrost poziomu wykszta cenia

gospodarzy przek ada si  na wydajno  produkcyjn  gospodarstw. 

                                           
24 Tam e. 
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3. RYNEK PRACY NA WSI 

W Polsce, jak i w województwie, rozwój obszarów wiejskich jest ci le

zwi zany z sytuacj  rolnictwa i kierunkami jego przekszta ce .

wi tokrzyskie ma charakter przemys owo - rolniczy, o wysokim stopniu 

koncentracji tradycyjnych dzia ów przemys u, zwi zanych z produkcj

i  obróbk  metali, wydobyciem i przetwórstwem surowców mineralnych 

oraz produkcj  artyku ów spo ywczych. Charakterystyczny jest bardzo wyra ny

podzia  na przemys ow  pó noc (podregion kielecki) i rolnicze po udnie 

(podregion sandomiersko - j drzejowski), stanowi ce zaplecze dla produkcji 

ekologicznej ywno ci.

Wi kszo  o rodków miejskich, skupiaj cych znacz c  w skali 

województwa liczb  miejsc pracy w przemy le, koncentruje si  na obszarze 

dawnego Staropolskiego Okr gu Przemys owego usytuowanego w dolinie rzeki 

Kamiennej. Ma on bogate tradycje zwi zane g ównie z przemys em

wydobywczym i przetwórczym surowców mineralnych (rud elaza, miedzi, 

o owiu). 

Po udniowo - wschodnia cz  województwa ma rolniczy charakter 

zwi zany z wyst powaniem dobrych gleb r dzinowych, wykszta conych

na  w glanowych ska ach kredowych oraz gleb lessowych Wy yny Kielecko 

- Sandomierskiej. Obszar ten, mimo dobrze rozmieszczonej sieci miast, jest 

znacznie gorzej zurbanizowany ze wzgl du na ni sz  przeci tn  liczb

mieszka ców w poszczególnych o rodkach, mniejsz  koncentracj

przedsi biorczo ci, w tym przemys u, a zatem mniejsz  si  ich oddzia ywania

na otoczenie25.

                                           
25 Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020, Zarz d Województwa wi tokrzyskiego, 
    Kielce 2006, str. 6, 33. 
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Województwo terytorialnie obejmuje 2 podregiony: kielecki (powiaty: 

kielecki, konecki, ostrowiecki, skar yski, starachowicki oraz miasto Kielce) 

i sandomiersko - j drzejowski (powiaty: buski, j drzejowski, kazimierski, 

opatowski, pi czowski, sandomierski, staszowski oraz w oszczowski).

Z 14 powiatów 13 ma status powiatów ziemskich, a 1 grodzki. Z cznej liczby 

102 gmin, a  71 s  to gminy wiejskie, 26 - miejsko-wiejskie i 5 - miejskie. 

3.1. Sytuacja demograficzna26

W kraju, w ród 38.135,9 tys. ludno ci, przewa ali zamieszkali 

w mie cie - 61,1% (23.288,2 tys. osób), natomiast mieszka cy wsi stanowili 

38,9% (14.847,7 tys. osób). 

Ludno  Polski charakteryzuje si  wy sz  liczb  i udzia em kobiet 

(51,7%) ni  m czyzn (48,3%), przy równowadze p ci na wsi (kobiety - 50,3%, 

m czy ni - 49,7%) i przewadze liczby kobiet w miastach (odpowiednio: 52,6% 

i 47,4%). 

Najwy szy udzia  ludno ci wiejskiej wyst pi  w województwach: 

podkarpackim - 59,1%, wi tokrzyskim - 54,7%, lubelskim - 53,5% oraz 

ma opolskim - 50,8%. 

Udzia  kobiet zamieszka ych na wsi niemal we wszystkich 

województwach (z wyj tkiem: zachodniopomorskiego - 49,8%, pomorskiego  

- 49,7%, podlaskiego i warmi sko-mazurskiego - po 49,5%) przekroczy  50%. 

Najwy szy wyst pi  w województwach: l skim - 51,0%, opolskim - 50,9% 

oraz lubelskim - 50,5%. 

Najwy szy udzia  zamieszka ych w miastach posiada y województwa: 

l skie - 78,2%, dolno l skie - 70,5%, zachodniopomorskie - 68,8%, pomorskie 

- 66,5%, mazowieckie - 64,6% oraz ódzkie - 64,3%. 

                                           
26 Ludno . Stan i struktura w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31.XII.2008 r.),
    G ówny Urz d Statystyczny, Warszawa 2009. 
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Z najnowszej prognozy ludno ci Polski na lata 2008 - 2035 

przeprowadzonej przez G ówny Urz d Statystyczny wynika, e obserwowany 

od kilku lat proces przemieszczania si  ludno ci z miast na obszary podmiejskie 

b dzie stanowi  dodatkowy czynnik wp ywaj cy na przebieg procesów 

demograficznych w miastach i na wsi. W miastach do 2035 roku b dzie

nast powa  nieustanny ubytek ludno ci, podczas gdy na terenach wiejskich 

do 2022 roku liczebno  zamieszkuj cej tam populacji osi gnie 102,6% stanu 

z ko ca 2007 roku. 

Na koniec 2008 roku województwo liczy o 1.272,8 tys. mieszka ców,

tj.  o 2,8 tys. osób mniej ni  w 2007 roku. Ludno  województwa stanowi a

3,3% mieszka ców kraju. 

Wi kszo  ludno ci stanowi  mieszka cy wsi - 696,6 tys. osób. Udzia

ludno ci wiejskiej w populacji ogó em zwi ksza  si  sukcesywnie od 54,1% 

w  2001 roku do 54,7% w 2008 roku (w kraju 38,9%). Opisana tendencja 

wynika z wielu przyczyn, jak np. osiedlania si  na wsi ludno ci miejskiej, 

zahamowania odp ywu mieszka ców wsi do pracy w miastach, powrotu na wie

osób trac cych prac  lub zmiany statusu niektórych miejscowo ci.

Najwy szy udzia  ludno ci wiejskiej wyst pi  w powiecie kieleckim 

(93,4%) i koneckim (68,5%) oraz w powiatach nale cych do podregionu 

sandomiersko - j drzejowskiego: kazimierskim (80,2%), opatowskim (79,4%), 

w oszczowskim (77,2%), buskim (76,8%), j drzejowskim i pi czowskim 

(po 69,6%), staszowskim (65,2%) oraz sandomierskim (64,2%). 

W mie cie mieszka o 576,2 tys. ludno ci województwa - 45,3%

(w kraju 61,1%). Udzia  ludno ci miejskiej by  najwy szy w wi kszo ci 

powiatów podregionu kieleckiego, g ównie dzi ki lokalizacji w tym terenie 

najwi kszych miast (Kielce, Skar ysko - Kam., Ostrowiec w. i Starachowice). 

Demograficzna struktura ludno ci wed ug wieku i miejsca zamieszkania 

decyduje o zró nicowaniu terytorialnym zasobów si y roboczej na lokalnych 

rynkach pracy. 
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Potencjalne zasoby pracy tworzy ludno w wieku produkcyjnym, której 

udzia  w ogólnej populacji wyniós  63,4%. 

Poni ej zaprezentowano struktur  wiekow  ludno ci zamieszka ej

w  mie cie i na wsi wed ug tzw. ekonomicznych grup wieku, tj. ludno ci

w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym.

Struktura ludno ci wed ug wieku w 2008 roku 

Wyszczególnienie Ogó em Miasto Struktura 
w % Wie Struktura 

w % 

Ogó em
w wieku

1.272.784 576.232 100,0 696.552 100,0 

przedprodukcyjnym 
(0-17 lat) 

241.550 96.651 16,8 144.899 20,8 

produkcyjnym 806.450 380.130 66,0 426.320 61,2 

mobilnym
(18-44 lata) 490.981 223.421 38,8 267.560 38,4 

niemobilnym
      (45-64 lata m czy ni,

45-59 lat kobiety) 
315.469 156.709 27,2 158.760 22,8 

poprodukcyjnym 
(65 lat i wi cej
 m czy ni,
 60 lat i wi cej kobiety) 

224.784 99.451 17,2 125.333 18,0 

Wie  charakteryzuje si  wy szym ni  miasto udzia em ludno ci w wieku 

przedprodukcyjnym (o 4 punkty procentowe) i poprodukcyjnym (o 0,8 pkt.). 

Miasto oferuj c wi ksze mo liwo ci podj cia pracy i rozwoju zawodowego 

dominuje nad wsi  w strukturze ludno ci w wieku produkcyjnym (o 4,8 pkt.), 

w tym mobilnym (o 0,4 pkt.) i niemobilnym (o 4,4 pkt.). 

Obecnie praca w rolnictwie bardzo rzadko jest jedynym ród em

utrzymania mieszka ców wsi. Wi kszo  z nich czy prac  we w asnym

gospodarstwie z prac  najemn  u innych rolników lub inn  pozarolnicz

dzia alno ci . Do miast najcz ciej migruj  kobiety, co wynika z tradycji 

dziedziczenia gospodarstwa rolnego przez m czyzn.



30

3.2. Pracuj cy

W kraju liczba pracuj cych w 2008 roku, z uwzgl dnieniem pracuj cych

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, wynios a 13.711.043 osoby

i by a wy sza o 254.070 osób (o 1,9%) ni  w 2007 roku. W sekcji rolnictwo, 

owiectwo, le nictwo i rybactwo pracowa o 2.145.377 osób, w tym w rolnictwie 

2.092.193 osoby (97,5% tej sekcji). 

W województwie pracowa o 468.937 osób, tj. o 11.836 osób wi cej

(o 2,6%) w porównaniu do 2007 roku. W rolnictwie, owiectwie, le nictwie

i  rybactwie pracowa y 143.534 osoby, w tym w rolnictwie 141.987 osób 

(98,9% ca ej sekcji). 

W strukturze pracuj cych wed ug sektorach gospodarki wyst puj

dysproporcje pomi dzy województwem a krajem. 

W sektorze I gospodarki (g ównie w rolnictwie) pracowa o 30,6%

ogó u pracuj cych (w kraju 15,6%), w sektorze II (przemys  i budownictwo)

- 23,8% (w kraju 28,7%), za w sektorze III (us ugi) - 45,6% (w kraju 55,7%).

Pod wzgl dem liczby pracuj cych w rolnictwie województwo 

wi tokrzyskie zajmowa o 3 miejsce w kraju po lubelskim i podlaskim. 

Konsekwencj  ekonomicznej i demograficznej struktury wieku ludno ci 

jest okre lony potencja  zasobów ludzkich, zró nicowany w zale no ci

od miejsca zamieszkania i p ci.

Z uwagi na specyfik  prowadzonych bada  nad struktur  pracuj cych

wed ug p ci, wieku i poziomu wykszta cenia dane w tym zakresie pozyskiwane 

s  wy cznie przy okazji przeprowadzania Narodowych Spisów Powszechnych. 

W zwi zku z tym najbardziej aktualne informacje pochodz  z Narodowego 

Spisu Powszechnego Ludno ci i Mieszka  2002. 

W kraju, z ogó u pracuj cych osób - 61,6% mieszka o w miastach. 

Wi kszo  pracuj cych (54,1%) stanowili m czy ni, a ich udzia  w ród

pracuj cych mieszka ców wsi by  wy szy (56,9%) ni  w miastach (52,3%). 



31

Odsetek ludno ci wiejskiej w ogólnej populacji pracuj cych

w województwie wyniós  57,9% (w kraju 38,4%). Wi kszo  (54,0%) stanowili 

m czy ni, a kobiety 46,0%. Udzia  m czyzn by  wy szy w ród pracuj cych 

mieszka ców wsi (55,7%) ni  miast (51,6%). 

Istotn  cech  decyduj c  o zaanga owaniu zawodowym i sytuacji osób 

na rynku pracy jest poziom uzyskanego wykszta cenia, który w ród pracuj cych 

mieszka ców wsi by  niski. 

Najliczniejsz  grup  stanowi y osoby z wykszta ceniem zasadniczym 

zawodowym (34,6%) oraz podstawowym uko czonym i nieuko czonym

(30,3%). W ród mieszka ców miast najwi cej osób posiada o wykszta cenie

rednie zawodowe (30,7%) i wy sze (28,2%). Odsetek pracuj cych 

zamieszka ych na wsi z wy szym wykszta ceniem (6,9%) by  czterokrotnie 

ni szy ni  w miastach. 

Poziom wska nika zatrudnienia27 dla mieszka ców wsi by  wy szy

- 47,5% (w kraju 45,2%) ni  dla ludno ci miejskiej - 39,5% (w kraju 42,9%).

P e  i wiek, to cechy demograficzne, w znacz cym stopniu wp ywaj ce

na kszta towanie si  wska nika zatrudnienia.

Ni szy wska nik zatrudnienia wyst pi  w grupie kobiet (39,1%) 

ni   m czyzn (48,8%). 

Najwy szy poziom wska nika zatrudnienia wyst pi  w grupie ludno ci 

w wieku produkcyjnym mobilnym i wyniós  56,8%, nast pnie produkcyjnym 

niemobilnym - 54,5%. Znacznie ni szy wska nik wyst pi  w grupie 

ludno ci  w  wieku poprodukcyjnym i wyniós  12,5%, a najni szy w wieku 

przedprodukcyjnym i osi gn  warto  5,4%. 

                                           
27 Udzia  osób pracuj cych w ogólnej liczbie ludno ci w wieku 15 lat i wi cej w danej kategorii. 
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3.3. Rynek pracy na wsi wed ug BAEL28

Najwi ksze zastosowanie w prowadzeniu bada  nad zasobami si y

roboczej na wsi ma Badanie Aktywno ci Ekonomicznej Ludno ci (BAEL), 

gdy  uwzgl dnia ludno  faktycznie zamieszka  na wsi i dostarcza informacji 

o  jej sytuacji na rynku pracy. Ponadto na podstawie BAEL mo na wyodr bni

wszystkie kategorie ludno ci wa ne dla diagnozy wiejskiego rynku pracy, czyli: 

ludno  aktywn , pracuj cych, bezrobotnych oraz biernych zawodowo29.

W IV kwartale 2008 roku w ród ogó u ludno ci w wieku 15 lat i wi cej 

(1.156 tys. osób) 57,0% stanowili aktywni zawodowo, z tego 51,6% pracuj cy,

5,4% bezrobotni, a 43,0% bierni zawodowo. 

Aktywni zawodowo 

W omawianym kwartale grupa aktywnych zawodowo (pracuj cych 

i bezrobotnych) liczy a 659 tys. osób i w porównaniu z IV kwarta em 2007 roku 

zmniejszy a si  o 0,9%. 

Istotne ró nice odnotowano w zale no ci od miejsca zamieszkania. 

Liczba aktywnych zawodowo mieszka ców miast wzros a w porównaniu 

do  IV  kwarta u 2007 roku o 10,7%, natomiast na wsi zmniejszy a si  o 8,0%. 

Udzia  aktywnych zawodowo mieszka ców wsi ukszta towa  si  na poziomie 

57,5%.

W ród ogó u ludno ci w wieku 15 lat i wi cej osoby aktywne zawodowo 

stanowi y 57,0%, przy czym wi ksz  aktywno  wykazywali mieszka cy wsi 

ni  miast. Wska nik aktywno ci zawodowej w miastach wyniós  53,8% i by

ni szy ni  na wsi, gdzie ukszta towa  si  na poziomie 59,6%.  

                                           
28 Rynek pracy w IV kwartale 2006r. na podstawie BAEL, Informacja Sygnalna, Urz d Statystyczny 
    w Kielcach. 
29 Janusz Witkowski „Specyfika wiejskiego rynku pracy w Polsce” w materiale z Kontroli Pa stwowej NIK, 
    Warszawa, 2005r., str. 41. 
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Wspó czynnik aktywno ci zawodowej w wieku 15 lat i wi cej w 2008 roku 

Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw. 
w % 

Ogó em 56,4 56,2 56,6 57,0 
miasto 54,5 55,1 54,7 53,8 
wie  58,0 57,2 58,0 59,6 

Wspó czynnik aktywno ci zawodowej w województwie, przeci tnie

w  2008 roku, ukszta towa  si  na poziomie 56,6%. 

Pracuj cy 

W IV kwartale 2008 roku populacja pracuj cych w wieku 15 lat i wi cej 

liczy a 596 tys. osób i w porównaniu do IV kwarta u 2007 roku zmniejszy a si

o 0,5%. W skali roku zwi kszy a si  o 13,2% liczba pracuj cych zamieszka ych

w miastach, podczas gdy na wsi zmniejszy a si  o 8,2%. 

Miernikiem zaanga owania ludno ci w procesie pracy jest wska nik

zatrudnienia. W omawianym kwartale pracuj cy stanowili 51,6% ogó u ludno ci

w wieku 15 lat i wi cej.

Odsetek zatrudnionych mieszka ców miast by  ni szy ni  ludno ci

wiejskiej (47,7% wobec 54,7%). 

W 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, wi ksza stabilno

wska nika zatrudnienia wyst pi a w mie cie ni  na wsi, co jest w cz ci 

wynikiem sezonowego charakteru pracy w rolnictwie. 

Wspó czynnik zatrudnienia w 2008 roku 

Wyszczególnienie I kw. II kw. III kw. IV kw. 
w % 

Ogó em 50,8 52,1 51,8 51,6 
miasto 48,4 50,1 49,2 47,7 
wie  52,7 53,7 54,2 54,7 

Przeci tny roczny wska nik zatrudnienia w województwie wyniós  51,6%. 
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Bezrobotni 

Wed ug BAEL w IV kwartale 2008 roku liczba bezrobotnych 

ukszta towa a si  na poziomie 63 tys. osób i by a mniejsza w porównaniu 

do  IV  kwarta u 2007 roku o 6,0%. Wi kszo  stanowili mieszka cy miast  

- 32 tys. (50,8%), w mniejszo ci pozostawali niepracuj cy mieszka cy wsi  

- 31 tys. (49,2%). W porównaniu do IV kwarta u 2007 roku bezrobocie 

w miastach zmniejszy o si  o 5,9%, za  na wsi o 6,1%. 

Stopa bezrobocia 

W omawianym kwartale stopa bezrobocia wed ug BAEL ukszta towa a

si  na poziomie 9,6% i obni y a si  o 0,5 punktu procentowego w porównaniu 

do IV kwarta u 2007 roku. Wyra nie wy szy poziom bezrobocia utrzymywa  si

w mie cie, gdzie wska nik wyniós  11,4%, podczas gdy na wsi - 8,2%. 

Na przestrzeni 2008 roku najwi ksze dysproporcje w poziomie stopy bezrobocia 

w  mie cie i na wsi uwidoczni y si  w III i IV kwartale (o 3,5 i 3,2 punktu 

procentowego).

Stopa bezrobocia w 2008 roku 

Wyszczególnienie
I kw. II kw. III kw. IV kw. 

w % 
Ogó em 9,8 7,5 8,3 9,6 
miasto 11,2 9,0 10,1 11,4 
wie  8,8 6,2 6,6 8,2 

Bierni zawodowo 

Grupa biernych zawodowo (nie posiadaj cych i nie poszukuj cych

zatrudnienia) w IV kwartale 2008 roku liczy a 497 tys. osób, tj. 43,0% ogó u

badanej zbiorowo ci, czyli wi cej o 0,2% w porównaniu do IV kwarta u

2007  roku. W skali roku zbiorowo  biernych zawodowo mieszka ców wsi 

zmniejszy a si  o 13,5%, podczas gdy w miastach odnotowano wzrost o 20,6%. 

W konsekwencji udzia  biernych zawodowo mieszka ców obszarów wiejskich 

zmniejszy  si  do 51,7%. 
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Struktura biernych zawodowo w 2008 roku 

Wyszczególnienie
I kw. II kw. III kw. IV kw. 

w % 
Ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 
miasto 45,8 48,9 48,7 48,3 
wie  54,2 51,1 51,3 51,7 

Aktywno  ekonomiczna ludno ci w wieku 15 lat i wi cej na wsi jest 

wi ksza ni  w miastach. Wy szy jest tak e wska nik zatrudnienia. Wed ug

BAEL wynika to z faktu zaliczania osób, w tym tak e z gospodarstw rolnych 

do aktywnych i pracuj cych, nawet w przypadku bardzo niewielkiego wymiaru 

czasu pracy w gospodarstwach rolnych (przez przynamniej 1 godzin  w okresie 

badanego tygodnia). 

3.4. Bezrobotni zamieszkali na wsi w kraju 

Obszary wiejskie w Polsce zajmuj  93,2% powierzchni. Zamieszkuje 

na nich 14,8 mln osób, tj. 38,8% ogó u ludno ci. Na 1 mieszka ca przypada 

0,82 ha ogólnej powierzchni, w tym w miastach 0,09 ha i na wsi 1,97 ha. 

Miejscowo ci wiejskich jest 53 tys., na jedn  przypada rednio 278 osób. 

Najbardziej zaludnione s  miejscowo ci wiejskie w województwach: 

ma opolskim (844 osoby na 1 miejscowo ), l skim (767) i podkarpackim (746), 

za  najmniej ludno ci zamieszkuje miejscowo ci wiejskie w województwach: 

podlaskim (124 osoby), warmi sko-mazurskim (151), zachodniopomorskim 

(171) i ódzkim (181). Rozproszona sie  osadnicza oraz ma a liczba 

mieszka ców przypadaj ca na 1 miejscowo  wiejsk  utrudniaj  rozwój 

obszarów wiejskich, podnosz  koszty budowy infrastruktury i cz sto wykluczaj

podejmowanie dzia alno ci pozarolniczej. W ostatnich latach nast pi o

przyspieszenie procesu zmniejszania liczby ludno ci utrzymuj cej si

z rolnictwa. Ludno  wiejska uzyskuje dochody z wielu róde , g ównie z pracy 

najemnej. Znaczna liczba ludno ci uzyskuje dochody z emerytur i rent, szczególnie 

w gospodarstwach domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego. 
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Wykorzystuj c walory przyrodnicze i rodowiskowe na obszarach 

wiejskich rozwija si  agroturystyka, a tak e zwi ksza si  rola tych terenów jako 

miejsca zamieszkania dla ludno ci miejskiej. 

Charakterystyczne dla polskiego rolnictwa jest du e zró nicowanie 

wielko ci gospodarstw rolnych - od jednohektarowych do kilkutysi cznohektarowych. 

Powierzchnia gospodarstw rolnych w Polsce wynios a 18,7 mln ha i stanowi a

59,7% ogólnej powierzchni kraju (wynosz cej 31,3 mln ha). Powierzchnia 

ogólna gruntów nale cych do gospodarstw rolnych zwi kszy a si  w 2007 roku 

o 319 tys. ha w porównaniu do 2006 roku. W u ytkowaniu gruntów rolnych 

przewa a  sektor prywatny, do którego nale a o 17,9 mln ha. Powierzchnia 

u ytków rolnych w gospodarstwach rolnych wynios a blisko 16,2 mln ha. 

Najwi ksze gospodarstwa powsta y na bazie by ych pa stwowych gospodarstw 

rolnych. rednia wielko indywidualnego gospodarstwa rolnego wynosi a

7,8 ha u ytków rolnych, przy czym ponad po owa z nich produkowa a

wy cznie lub g ównie na w asne potrzeby, ograniczaj c wydatki na zakup 

ywno ci i koszty utrzymania rodziny. Gospodarstw o areale powy ej 1 ha 

u ytków rolnych by o 1.808 tys. W porównaniu z wynikami Powszechnego 

Spisu Rolnego z 2002 roku liczba gospodarstw rolnych zmniejszy a si  o 354 tys., 

tj. o 12,1%. Najwi ksza dynamika spadku wyst pi a w grupie obszarowej  

do 1 ha w cznie, gdzie liczba gospodarstw zmniejszy a si  w porównaniu 

do 2002 roku o 21,1%. Wzros a natomiast liczba gospodarstw o powierzchni 

50 ha i wi cej u ytków rolnych (o 21,6%) do 24,1 tys. Liczba gospodarstw 

o  areale powy ej 1 ha u ytków rolnych zmniejszy a si  o 7,6%, przy 

równoczesnym wzro cie grupy 50 i wi cej hektarowej o 25,5%30.

rednia wielko  gospodarstw indywidualnych w Polsce jest w du ym 

stopniu zró nicowana regionalnie. Na po udniu Polski rednia powierzchnia 

gospodarstwa wynios a 3,3 ha (woj. ma opolskie), za  na pó nocnym zachodzie 

                                           
30 „Rolnictwo i gospodarka ywno ciowa w Polsce”, MRiRW, Warszawa 2008, str.36-38. 
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ponad 26 ha (woj. zachodniopomorskie). W krajach Unii Europejskiej rednia

powierzchnia gospodarstwa by a ponad dwukrotnie wi ksza ni  przeci tna

w Polsce i wynios a 18,7 ha. W Polsce po 1990 roku systematycznie zmniejsza 

si  liczba gospodarstw rolnych, w czym znacz cy udzia  maj  gospodarstwa 

rednie, natomiast wzrasta liczba najmniejszych i najwi kszych. 

Rolnictwo na obszarze po udniowej cz ci Polski, obejmuj cej tereny 

by ych województw: bielskiego, nowos deckiego, krakowskiego, tarnowskiego, 

kro nie skiego, rzeszowskiego i przemyskiego, od reszty kraju odró nia y

szczególne cechy spo eczno - ekonomiczne, m.in.: dominacja prywatnych 

gospodarstw rolnych; znaczne rozdrobnienie rolnictwa (dzia ki rolne stanowi y

24% krajowej liczby, a ich rednia powierzchnia wynios a niewiele ponad 3 ha); 

znikomy udzia  gospodarstw du ych, powy ej 15 ha (nieco ponad 1% krajowej 

liczby); niewielki udzia  gospodarstw produkuj cych na rynek; bardzo wysokie 

zatrudnienie w rolnictwie; du e przeludnienie agrarne oraz du y i wci

powi kszaj cy si  odsetek ludno ci zwi zanej z prac  na roli. Niska wydajno

pracy na tym obszarze wskazuje na znaczne bezrobocie ukryte. 

Problemy rolnictwa stanowi  jedno z najpowa niejszych wyzwa

rozwojowych polskiej gospodarki. Udzia  pracuj cych w rolnictwie w Polsce 

si ga 28% ogó u pracuj cych, podczas gdy udzia  warto ci dodanej w tym 

sektorze nieznacznie przekracza 3%. Ta dysproporcja, wiadcz ca o bardzo niskiej 

wydajno ci pracy, obrazuje skal  koniecznych przemian. Polskie rolnictwo, 

w porównaniu z innymi sektorami gospodarki, w niewielkim stopniu obj  proces 

transformacji, a tak e - trwaj cy latami w krajach o ugruntowanej gospodarce 

rynkowej - proces spadku liczby pracuj cych w rolnictwie, zwi zany ze wzrostem 

wydajno ci pracy. Konieczne przemiany prowadzi  b d  do uwalniania nadwy ek

si y roboczej z rolnictwa, dla której konieczne b dzie zaproponowanie 

alternatywnego ród a dochodu. 
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Na wsi notuje si  dwa rodzaje bezrobocia: 

rejestrowane,
nie rejestrowane bezrobocie utajone (ukryte). 

Bezrobocie rejestrowane dotyczy g ównie ludno ci bezrolnej, za  ukryte 

zwi zane jest z rolnictwem ch opskim (osobami utrzymuj cymi si  wy cznie

z  pracy w rolnictwie indywidualnym). Zasadniczym problemem gospodarstw 

ch opskich jest nadmierny poziom (zb dnych31) zasobów pracy, co wi e si

ze zjawiskiem ukrytego bezrobocia. Ponad po ow  osób uznanych za „zb dne”

w gospodarstwach rolnych stanowi ludno  gospodaruj ca w I i II grupie 

obszarowej (o powierzchni gospodarstwa 1-5 ha), przesz o 30% to osoby 

z  III  i  IV grupy (o powierzchni 5-15 ha), a pozosta y odsetek z grupy V 

(o powierzchni powy ej 15 ha). 

Bezrobocie ukryte dotyczy osób nie uj tych w statystykach, poniewa

s   one zatrudnione w niepe nym wymiarze godzin, pomimo wyra enia

gotowo ci do pracy w pe nym wymiarze, albo te  pracuj  na stanowiskach 

nie  wymagaj cych posiadanych przez nich kwalifikacji, lub zniech cili si

do poszukiwania pracy po d ugim okresie bezskutecznych prób jej podj cia32.

Czynnikami, które wp ywaj  na poziom bezrobocia ukrytego w rolnictwie 

ch opskim s :

rozdrobniona struktura agrarna, 
ma a mobilno  ludno ci wiejskiej, 
wzrost demograficzny i powrót na wie  absolwentów szkó ,
ograniczona mo liwo  rejestrowania si  w urz dach pracy jako bezrobotni, 
niewystarczaj ca liczba miejsc pracy poza rolnictwem. 

Ocena rozmiarów bezrobocia ukrytego jest niezwykle trudna, wymagaj ca

zastosowania jednolitych kryteriów kwalifikowania osób pracuj cych jako 

„zb dne”. Od wyznaczenia tych kryteriów zale y rezultat szacunku. 

                                           
31 Za osob  zb dn  uznaje si  tak , która w gospodarstwie pracuje mniej ni  3 miesi ce w roku a dla pozosta ych 
   pracuj cych mniej ni  3 godziny dziennie. 
32 M. i . G sicki, S ownik terminów ekonomiczno-prawnych, Warszawa 1995.  
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Bezrobocie ukryte w Polsce szacowane jest na ponad milion osób, 

zwi kszaj c poziom bezrobocia na wsi o ok. 20%. 

Bezrobocie ukryte w rolnictwie ch opskim wyst puje w dwóch 

przypadkach, gdy dotyczy: 

ludno ci formalnie biernej zawodowo, która nie ma szans na znalezienie 
pracy,

osób, które w gospodarstwie nie s  w pe ni zatrudnione, wykonuj
z braku innych zaj  prace pomocnicze i zaj cia dorywcze. 

Polskie rolnictwo charakteryzuje si  du ym udzia em zatrudnionych, 

jednocze nie posiadaj c niski udzia  w tworzeniu PKB (nieco ponad 4%). 

Brak   równowagi pomi dzy zasobami pracy w rolnictwie ch opskim 

a  ograniczonymi mo liwo ciami ich racjonalnego wykorzystania sprawia, 

e  wydajno  pracy w tym sektorze jest niska, co ujemnie wp ywa na wzrost 

gospodarczy oraz sytuacj  materialn  gospodarstw domowych33.

W kraju liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2008 roku 

wynios a 1.473,8 tys. osób, w tym 670.434 osoby zamieszka e na wsi (45,5%

ogó u zarejestrowanych). 

W porównaniu do 2007 roku nast pi o zmniejszenie liczby bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi o 115,3 tys. osób (o 14,7%), jak równie  mieszka ców

miast o 157,5 tys. osób (o 16,4%). 

Recesja gospodarcza, w wyniku której nast pi  spadek popytu na si

robocz  z uwagi na likwidacj  lub ograniczenie produkcji w wielu zak adach

produkcyjnych i us ugowych, doprowadzi a do utraty pracy znacznej liczby 

zatrudnionych, m.in. doje d aj cych z gmin rolniczych do du ych zak adów

przemys owych w miastach. 

                                           
33 Janusz Myszczyszyn, Problemy bezrobocia ukrytego w rolnictwie ch opskim, referat wyg oszony na 
   Uniwersytecie Szczeci skim, marzec 2004. 
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Szans  rozwoju obszarów wiejskich jest tworzenie nowych, 

alternatywnych róde  dochodu ludno ci zamieszka ej na obszarach wiejskich. 

Cel ten mo e by  osi gni ty poprzez stworzenie lepszych warunków 

dla  rozwoju agroturystyki oraz us ug zwi zanych z obs ug  produkcji rolnej. 

Warunkiem wykorzystania tej szansy jest poprawa zaplecza technicznego 

wsi  (drogi, kanalizacja itp.). Szczególne znaczenie maj  tak e procesy 

edukacyjne dostosowuj ce kwalifikacje zawodowe rolników, ich rodzin oraz 

innych osób zatrudnionych w rolnictwie do funkcjonowania w zmieniaj cych 

si  warunkach spo eczno - ekonomicznych oraz przygotowuj ce ich 

do  wykorzystania szans zwi zanych z powstawaniem nowych miejsc pracy 

na obszarach wiejskich. 

W przypadkach, w których konieczne jest zaprzestanie dzia alno ci 

rolniczej nale y stworzy  warunki u atwiaj ce takim osobom znalezienie 

zatrudnienia poza rolnictwem. Wówczas szczególny nacisk nale y po o y

na   dost p do edukacji, tak na poziomie rednim, jak i wy szym, u atwi

podnoszenie kwalifikacji zawodowych niezb dnych do zmiany profesji 

bezrobotnych mieszka ców wsi oraz zwi kszy  dost p tych osób do doradztwa 

zawodowego i psychologicznego. 

3.5. Bezrobotni zamieszkali na wsi w województwie 

G ównymi czynnikami, które determinuj  bezrobocie na wsi s :

niedostosowanie kierunków kszta cenia do mo liwo ci i potrzeb pracodawcy, 

brak odpowiednich praktyk zawodowych, nieumiej tno  planowania 

alternatywnej kariery zawodowej oraz ma a mobilno  zawodowa. Ponadto 

mieszka cy wsi maj  cz sto problemy w poruszaniu si  po lokalnym rynku 

pracy. Nie znaj  potrzeb i wymaga  stawianych kandydatom do pracy przez 

potencjalnych pracodawców, nie potrafi  skutecznie zaprezentowa  swojej 

wiedzy i umiej tno ci podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz nie orientuj  si

w formach pomocy dost pnej za po rednictwem urz dów pracy i innych 
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instytucji rynku pracy. Cz sto nie posiadaj  te  odpowiednich kwalifikacji 

i wykszta cenia wymaganych na rynku pracy. Wi kszo  osób zamieszka ych

na  wsi nie posiada adnego do wiadczenia zawodowego, a jak wynika z analiz 

ostatnich lat, pracodawcy coraz cz ciej wymagaj ci le okre lonych

kwalifikacji i uprawnie 34.

W ko cu grudnia 2008 roku w powiatowych urz dach pracy 

zarejestrowanych by o 77.716 osób, w tym 43.725 bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi. W porównaniu do grudnia 2007 roku omawiana grupa 

bezrobotnych zmniejszy a si  o 3.067 osób (tj. o 6,6%). 

Bezrobotni pochodz cy z terenów wiejskich stanowili 56,3% ogó u

zarejestrowanych (w kraju 45,5%). Oznacza to, e woj. wi tokrzyskie

po podkarpackim (62,8%) posiada o najwy szy udzia  analizowanej populacji. 

Stopa bezrobocia na koniec 2008 roku w województwie wynios a

13,7% (w kraju 9,5%) i by a ni sza o 1,2 punktu procentowego w porównaniu 

do grudnia 2007 roku (w kraju o 1,7  pkt.). W podregionie kieleckim 

ukszta towa a si  na poziomie 15,7%, a dla podregionu sandomiersko 

- j drzejowskiego wynios a 11,0%. 

Tworzenie warunków do powstawania na obszarach wiejskich 

pozarolniczych miejsc pracy jest jednym z najpowa niejszych wyzwa

dla polityki rozwoju województwa. 

Istotn  barier  wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich stanowi 

niedostatecznie rozwini ta infrastruktura techniczna i spo eczna na wsi. 

Niedofinansowane obszary wiejskie nie s  atrakcyjne dla potencjalnych 

inwestorów.

                                           
34 Bo ena K os, „Bezrobocie na wsi”, Informacja nr 591. 
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Wzrost aktywno ci zawodowej przynosz cej dochód mieszka com wsi 

powinien by  ukierunkowany na ró ne formy dzia alno ci pozarolniczej, takie 

jak agroturystyka, wst pne przetwórstwo produktów rolnych czy rzemios o.

Województwo dysponuje du ym potencja em w zakresie ekologicznej produkcji 

rolnej, gdy  zajmuje drugie miejsce (po ma opolskim) w rankingu dotycz cym 

liczby zarejestrowanych gospodarstw ekologicznych i szóste pod wzgl dem 

powierzchni u ytków rolnych nale cych do tego typu gospodarstw. Wsparcia 

wymagaj  ma e firmy anga uj ce kapita  prywatny w dzia alno  gospodarcz

na wsi - produkcyjn , us ugow  i handlow .

D ugofalowym celem dla obszarów wiejskich jest ich zrównowa ony

rozwój, który mo na osi gn  poprzez zintegrowanie dzia a  gospodarczych 

z  dzia aniami spo ecznymi i rodowiskowymi. Istotne jest ograniczenie 

bezrobocia, stanowi cego podstawowy problem spo eczny wsi, jak te  poprawa 

warunków ycia ludno ci wiejskiej, przy zachowaniu równowagi ekologicznej. 

Szczególn  warto  maj  dzia ania w zakresie zachowania ró norodno ci 

przyrodniczej i kulturowej wsi35.

                                           
35 Strategia Rozwoju Województwa wi tokrzyskiego do roku 2020, Zarz d Województwa wi tokrzyskiego, 
    Kielce 2006, str. 35,102. 
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4. POZIOM I STRUKTURA BEZROBOCIA NA WSI 

4.1. Poziom bezrobocia 

Na koniec 2008 roku liczba bezrobotnych zamieszka ych na wsi wynios a

43.725 osób, tj. 56,3% ogó u zarejestrowanych (w kraju - 45,5%).

Gospodarstwa rolne posiada o 6.398 bezrobotnych zamieszka ych na wsi, 

tj. 14,6%. 

Poziom bezrobocia w ród zamieszka ych na wsi i w mie cie w województwie 

w latach 1999 - 2008 obrazuje poni sza tabela. 

Stan na koniec roku

Lata Bezrobotni 
ogó em

w tym: Bezrobotni
zamieszkali

na wsi 
w kraju (w %)

zamieszkali 
w mie cie

udzia
%

zamieszkali 
na wsi 

udzia
%

1999 107.472 47.836 44,5 59.636 55,5 44,9 
2000 118.469 53.150 44,9 65.319 55,1 43,7 
2001 131.129 59.663 45,5 71.466 54,5 42,7 
2002 131.266 59.956 45,7 71.310 54,3 41,7 
2003 126.538 57.452 45,4 69.086 54,6 41,7 
2004 126.322 57.132 45,2 69.190 54,8 42,1 
2005 117.754 52.898 44,9 64.856 55,1 42,6 
2006   99.406 44.216 44,5 55.190 55,5 43,5 
2007   83.339 36.547 43,9 46.792 56,1 45,0 
2008   77.716 33.991 43,7 43.725 56,3 45,5 

W latach 1999 - 2002 udzia  mieszka ców wsi w ogólnej liczbie 

zarejestrowanych bezrobotnych systematycznie mala . Tendencje te uleg y

zmianie w 2003 roku, od kiedy to notowany by  wzrost udzia u analizowanej 

populacji.

Na koniec 2008 roku udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi by

o  12,6 punktu procentowego wy szy od udzia u pozostaj cych bez pracy 

mieszka ców miast (43,7%) i jednocze nie o 2 punkty wy szy od najni szego

poziomu wska nika w 2002 roku. 
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Charakterystycznym zjawiskiem jest utrzymuj cy si  znacznie wy szy

odsetek zamieszka ych na wsi w populacji bezrobotnych w województwie 

w  porównaniu z krajem. Ró nica w udziale waha a si  od 10,6 punktu 

procentowego w 1999 roku do 12,9 punktu w 2003 roku. Natomiast na koniec 

grudnia 2008 roku udzia  bezrobotnych mieszka ców wsi w wi tokrzyskim 

pozostawa  o 10,8 punktu wy szy od analogicznego udzia u w kraju. 

Liczba bezrobotnych na wsi i w mie cie w latach 1999-2008
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W analizowanym okresie w obu populacjach wyst pi y podobne 

tendencje w zakresie wzrostu i spadku bezrobocia, jednak bezrobocie 

mieszka ców wsi pozostaje na znacznie wy szym poziomie ni  osób 

zamieszka ych w mie cie. Notowane w latach 2003 - 2008 zmniejszenie liczby 

bezrobotnych w województwie (o 53.550 osób, tj. o 40,8%) charakteryzowa o

si  ni sz  dynamik  spadku w ród mieszka ców wsi - o 38,7% (wobec 43,3% 

w mie cie), co wp yn o na zwi kszenie udzia u ludno ci wiejskiej w populacji 

bezrobotnych ogó em.
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Rejestrowane bezrobocie na wsi w 2008 roku

Kwarta

Liczba bezrobotnych 
zamieszka ych na wsi 
na koniec kwarta u

Wzrost / spadek 
bezrobocia
w liczbach 

bezwzgl dnych

Dynamika
wzrostu / spadku 
bezrobocia (w %) 

ogó em w tym 
kobiety

   IV 2007 46.792 25.710 x x

   I 2008 45.811 24.741   - 981 - 2,1 

   II 2008 41.312 22.983 - 4.499 - 9,8 

   III 2008 40.804 23.230   - 508 - 1,2 

   IV 2008 43.725 24.186  2.921   7,2 

Na przestrzeni trzech pierwszych kwarta ów 2008 roku poziom 

bezrobocia na wsi systematycznie zmniejsza  si  (w tym najwi cej w II kwartale, 

o 4,5 tys. osób). Nap yw rodków unijnych na inwestycje i infrastruktur ,

rozwój przedsi biorczo ci i kapita u ludzkiego oraz rozwój obszarów wiejskich 

i ochron rodowiska, jak równie  zwi kszone rodki Funduszu Pracy na aktywne 

programy rynku pracy przyczyni y si  do znacznego spadku poziomu bezrobocia 

w tym okresie. Tempo spadku by o wysokie zarówno w ród bezrobotnych 

mieszka ców wsi (o 12,8%), jak i miast (o 10,9%). 

Pogorszenie koniunktury gospodarczej w IV kwartale 2008 roku, 

ograniczanie przez przedsi biorstwa planów popytowych, inwestycyjnych, 

eksportowych i zatrudnieniowych spowodowa o wzrost liczby osób 

pozostaj cych bez pracy. Ogó em populacja bezrobotnych w województwie 

zwi kszy a si  w analizowanym kwartale o 4,3 tys. osób (o 5,9%). Wzrost 

w  grupie zamieszka ych na wsi wyniós  2,9 tys. (7,2%), natomiast w grupie 

zamieszka ych w miastach - 1,4 tys. (4,4%). Ponadto, ostatnie miesi ce roku 

charakteryzuj  si  zwi kszonym nap ywem do ewidencji urz dów pracy osób, 

które utraci y zatrudnienie w wyniku zako czenia prac w rolnictwie, 

budownictwie, turystyce i innych sekcjach gospodarki, zwi zanych

z sezonowo ci  produkcji, jak równie  powrotami osób po zako czeniu udzia u

w aktywnych formach przeciwdzia ania bezrobociu. 
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W powiatach województwa wyst puje znaczne zró nicowanie poziomu 

bezrobocia mieszka ców wsi, co wynika ze struktury demograficznej ludno ci.

Najwy szy udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi wyst puje w powiatach, 

w których dominuje ludno  wiejska. 

Podregion sandomiersko-j drzejowski, obejmuj cy osiem powiatów 

o  charakterze rolniczym po o onych w po udniowej cz ci województwa, 

odnotowa  wysoki udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi - 70,5% ogó u

zarejestrowanych z tych terenów. We wszystkich powiatach analizowany udzia

by  wy szy od redniego wska nika w województwie (56,3%), przy czym 

najwy szy wyst pi  w powiecie w oszczowskim (79,2%), a najni szy 

w j drzejowskim (62,4%). W pozosta ych powiatach kszta towa  si  nast puj co: 

opatowski (77,6%), buski (73,9%), kazimierski (73,2%), staszowski (68,0%), 

sandomierski (65,9%) i pi czowski (63,5%). 

Podregion kielecki, z sze cioma powiatami o tradycjach przemys owych,

charakteryzuje si  ni szym udzia em osób zamieszka ych na wsi - 49,2% ogó u

bezrobotnych z tych terenów. O niskim wska niku decyduje fakt, i  podregion 

ten obejmuje cztery powiaty z du ymi aglomeracjami miejskimi 

(w  tym   m. Kielce na prawach powiatu). Najni szy odsetek bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi odnotowano w powiatach: ostrowieckim (31,3%), 

skar yskim (33,8%) i starachowickim (41,0%), i s  to jednocze nie najni sze 

wska niki w województwie. W dwóch pozosta ych powiatach udzia  osób 

zamieszka ych na wsi by wysoki i wynosi : 92,1% w kieleckim oraz 71,7% 

w koneckim. Sytuacja ta wynika z faktu, i  ludno  zamieszka a w miastach 

stanowi niski odsetek ogó u mieszka ców w tych powiatach. 

Ponadto, wielu bezrobotnych w podregionie kieleckim to osoby, które 

utraci y zatrudnienie w wyniku restrukturyzacji przedsi biorstw przemys u

maszynowego, metalurgicznego, zbrojeniowego i hutnictwa. W grupie tej 

znaczn  cz  stanowi  mieszka cy wsi, dla których podstawowym ród em

dochodu by a praca w tych przedsi biorstwach. 
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W porównaniu do grudnia 2007 roku bezrobocie na wsi by o ni sze

o  3.067 osób. Spadek liczby bezrobotnych odnotowano w 12 powiatach, 

natomiast niewielki wzrost mia  miejsce tylko w powiecie buskim (o 13 osób). 

Najwy szy spadek bezrobocia na wsi wyst pi  w powiatach: sandomierskim 

o 718 osób, staszowskim o 518, ostrowieckim o 476 i skar yskim o 435, 

natomiast najni szy w: starachowickim o 44 i opatowskim o 47. 

4.2. Zmiany w poziomie bezrobocia osób zamieszka ych na wsi 

4.2.1. Nowo zarejestrowani bezrobotni „nap yw” 

W 2008 roku w powiatowych urz dach pracy zarejestrowa o si 50.784 

bezrobotnych zamieszka ych na wsi, tj. 50,9% ogó u nowo zarejestrowanych 

w województwie. W porównaniu do 2007 roku „nap yw” tej kategorii 

bezrobotnych zwi kszy  si  o 2.056 osób, tj. o 4,2%. Najwi cej bezrobotnych 

(29,0%) zarejestrowano w IV kwartale. 

W ród nowo zarejestrowanych zamieszka ych na wsi: 

19,7% stanowili rejestruj cy si  po raz pierwszy, tj. 10.007 osób, 

(w 2007 roku - 19,8%, tj. 9.626 osób), 

80,3% powracaj cy do rejestracji po raz drugi i kolejny, tj. 40.777 osób, 

(w 2007 roku - 80,2%, tj. 39.102 osoby). 

Jednocze nie z ogó u nowo zarejestrowanych bezrobotnych zamieszka ych

na wsi 26.060 osób to kobiety, tj. 51,3%, a 24.724 to m czy ni, tj. 48,7% 

(w 2007r. odpowiednio: 47,8% i 52,2%). 
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Z analizy „nap ywu” bezrobotnych zamieszka ych na wsi w 2008 roku 

wynika, e najwi cej nowo zarejestrowanych z omawianej kategorii 

zanotowano w powiatach: kieleckim - 14.270 osób, koneckim - 6.345, 

staszowskim - 3.639 i starachowickim - 3.508, natomiast najmniej

w  kazimierskim - 1.040 osób i pi czowskim - 1.156.  

W odniesieniu do 2007 roku, tylko w powiecie pi czowskim liczba nowo 

zarejestrowanych nieznacznie zmniejszy a si , natomiast w pozosta ych

powiatach odnotowano wzrost rejestruj cych si .

4.2.2. Bezrobotni wyrejestrowani „odp yw” 

Na przestrzeni 2008 roku wy czono z ewidencji urz dów pracy 53.851

bezrobotnych zamieszka ych na wsi, czyli 51,1% ogó u wyrejestrowanych, 

tj. o 3.275 osób mniej (o 5,7%) ni  w 2007 roku. 

Najwi cej wyrejestrowanych bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

pochodzi o z powiatów: kieleckiego - 14.392 osoby, koneckiego - 6.600, 

staszowskiego - 4.157, sandomierskiego - 3.883 oraz ostrowieckiego - 3.860, 

natomiast najmniej z kazimierskiego - 1.130 osób i pi czowskiego - 1.302. 

Podstawow  przyczyn  wy czenia z ewidencji bezrobotnych

zamieszka ych na wsi by o podj cie pracy przez 21.244 osoby, tj. 39,5%

wyrejestrowanych (w 2007 roku - 24.693 osoby),

z tego: 

zatrudnienie niesubsydiowane podj y - 16.862 osoby, tj. 79,4% ogó u

zamieszka ych na wsi podejmuj cych prac  (o 3.319 osób mniej 

w porównaniu do 2007r.), 

w tym: praca sezonowa - 477 osób,  

zatrudnienie subsydiowane podj y - 4.382 osoby, tj. 20,6% (o 130 osób 

mniej w porównaniu do 2007r.). 
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Najwi cej osób podj o prac  w II kwartale - 6.517 bezrobotnych 

(30,7%). Korzystn  sytuacj  odzwierciedla odnotowany w tym okresie 

najwy szy wska nik p ynno ci rynku pracy - 56,8% (w II kw. 2007r. - 72,8%). 

Dla porównania w IV kwartale prac  podj y 4.403 osoby, a wska nik p ynno ci

rynku pracy wyniós  29,9% i by  najni szy na przestrzeni ca ego roku 

(w IV kw. 2007r. - 38,6%). 

Liczba wyrejestrowanych z powodu podj cia pracy w I i III kwartale by a

na  zbli onym poziomie: 5.074 i 5.250 osób, natomiast wska nik p ynno ci

rynku wynosi  odpowiednio: 45,8% i 38,9%.

W porównaniu z 2007 rokiem nast pi o zmniejszenie poziomu 

analizowanego wska nika w poszczególnych kwarta ach, w wyniku wi kszego

„nap ywu” osób do bezrobocia i jednoczesnego spadku liczby podejmuj cych 

prac .

Podobnie jak w latach poprzednich, najwi cej osób podj o zatrudnienie 

w  okresie od kwietnia do wrze nia, co zwi zane jest z sezonowo ci  pracy w: 

rolnictwie, ogrodnictwie, le nictwie i budownictwie. 

Drug , co do wielko ci sk adow  odp ywu stanowili wy czeni 

z powodu nie potwierdzenia gotowo ci do pracy - 13.021 osób, tj. 24,2%.

Ponadto 19.586 bezrobotnych zamieszka ych na wsi (36,3%) 

wy czonych zosta o z powodu rozpocz cia:

sta u - 6.029 osób, tj. 11,2% wy cze ,
szkolenia - 2.481 osób, tj. 4,6%, 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy - 2.455 osób, tj. 4,6%, 
prac spo ecznie u ytecznych - 620 osób, tj. 1,2% 

oraz
dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego - 2.602 osoby, tj. 4,8%, 
nabycia  praw emerytalnych lub rentowych - 242 osoby, tj. 0,4%, 
innych przyczyn, podj cia nauki, nabycia praw do wiadczenia 

przedemerytalnego, uko czenia 60/65 lat - 5.157 osób, tj. 9,5%. 
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Bezrobotni nowo zarejestrowani i wyrejestrowani zamieszkali na wsi 
w latach 1999 - 2008 

Lata „Nap yw” „Odp yw” Wzrost / spadek
bezrobocia 

1999 55.153 43.477 11.676 
2000 45.875 40.192 5.683 
2001 44.405 38.258 6.147 
2002 46.108 46.264 - 156 
2003 47.249 49.473 - 2.224 
2004 49.525 49.421 104 
2005 50.829 55.163 - 4.334 
2006 50.184 59.850 - 9.666 
2007 48.728 57.126 - 8.398 
2008 50.784 53.851 - 3.067 

Na przestrzeni lat 1999 - 2001 nap yw do bezrobocia osób zamieszka ych 

na wsi by  wy szy ni  odp yw, co zadecydowa o o wzro cie liczby analizowanej 

populacji. Od 2002 roku poziom bezrobocia w ród zamieszka ych na wsi 

zmniejsza  si  (przy niewielkim wzro cie w 2004 roku), a najwi kszy spadek 

o 9.666 osób (o 14,9%) odnotowano w 2006 roku. 

4.3. Bezrobotni z prawem i bez prawa do zasi ku 

Prawo do zasi ku na koniec 2008 roku posiada o 6.500 osób, tj. 14,9%

ogó u bezrobotnych mieszka ców wsi (w kraju 18,4%). Bez prawa do zasi ku 

pozostawa o 37.225 osób, tj. 85,1% ogó u zarejestrowanych na wsi 

(w kraju 81,6%).

W porównaniu do 2007 roku odsetek bezrobotnych uprawnionych 

do pobierania zasi ku wzrós  o 4 punkty procentowe. 

W trudniejszej sytuacji znajdowa y si  kobiety, spo ród których prawo 

do  zasi ku posiada o 11,6%, natomiast analogiczny udzia  w ród m czyzn 

wynosi  18,9%. 
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W ród zarejestrowanych mieszka ców wsi odsetek osób uprawnionych 

do otrzymywania zasi ku dla bezrobotnych by  ni szy o 0,4 punktu procentowego 

w porównaniu z mieszka cami miast. 

W mie cie prawo do zasi ku posiada o 5.213 osób (15,3%), a bez prawa 

do zasi ku pozostawa o 28.778 osób, tj. 84,7% bezrobotnych. Podobnie jak 

na  wsi, ni szy by  udzia  uprawnionych do pobierania zasi ku w ród kobiet 

(13,9%) ni  m czyzn (17,1%).

Bezrobotni mieszka cy wsi z prawem i bez prawa do zasi ku 
w latach 1999 - 2008 

Lata 
Bezrobotni zamieszkali na wsi 

ogó em z prawem 
do zasi ku udzia  % bez prawa 

do zasi ku udzia  % 

1999 59.636 13.471 22,6 46.165 77,4 

2000 65.319 12.077 18,5 53.242 81,5 

2001 71.466 12.459 17,4 59.007 82,6 

2002 71.310 10.208 14,3 61.102 85,7 

2003 69.086   9.591 13,9 59.495 86,1 

2004 69.190   9.116 13,2 60.074 86,8 

2005 64.856   6.509 10,0 58.347 90,0 

2006 55.190   5.432   9,8 49.758 90,2 

2007 46.792   5.092 10,9 41.700 89,1 

2008 43.725   6.500 14,9 37.225 85,1 

W latach 1999 - 2006 w populacji zamieszka ych na wsi zmniejsza  si

udzia  osób z prawem do zasi ku, przy jednoczesnym wzro cie udzia u

bezrobotnych bez prawa do zasi ku. W ostatnich latach nast pi o odwrócenie tej 

tendencji: zwi kszy  si  odsetek bezrobotnych zasi kobiorców, natomiast 

zmniejszeniu uleg  odsetek osób bez prawa do zasi ku (w ci gu ostatnich 2 lat 

odpowiednio o 5,1 punktu procentowego). 
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Udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi posiadaj cych prawo 

do zasi ku by :

- najwy szy w powiatach: starachowickim - 30,9%, koneckim - 20,2%, 

ostrowieckim - 19,5% i skar yskim - 18,5%, 

- najni szy w powiatach: kazimierskim - 4,3%, sandomierskim - 8,0%, 

opatowskim - 9,6%, j drzejowskim - 9,7% i pi czowskim - 9,8%. 

Wysoki udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi bez prawa 

do  zasi ku (powy ej redniej wojewódzkiej - 85,1%) posiada o dziewi

powiatów: kazimierski - 95,7%, sandomierski - 92,0%, opatowski - 90,4%, 

j drzejowski - 90,3%, pi czowski - 90,2%, buski - 88,9%, w oszczowski

- 85,7%, kielecki - 85,6% oraz staszowski - 85,2%. 

4.4. Bezrobotne kobiety i m czy ni zamieszkali na wsi 

Na koniec 2008 roku w powiatowych urz dach pracy województwa 

zarejestrowanych by o 24.186 kobiet, tj. 55,3% i 19.539 m czyzn, tj. 44,7%

zamieszka ych na wsi. W porównaniu do 2007 roku populacja zarejestrowanych 

kobiet zmniejszy a si  o 1.524 osoby (o 5,9%), natomiast m czyzn o 1.543 

(o 7,3%). 

W ród zamieszka ych w mie cie udzia  bezrobotnych kobiet by

nieznacznie wy szy i wynosi 54,4% (m czy ni stanowili 45,6%).

W 2008 roku zarejestrowano 26.060 kobiet (tj. 51,3% ogó u

zarejestrowanych na wsi), natomiast wyrejestrowano 27.584 kobiety

(tj. 51,2%).

Podobne tendencje wyst pi y równie  w ród zamieszka ych w mie cie,

udzia  kobiet by  wy szy ni  m czyzn zarówno w ród zarejestrowanych 

(50,2%), jak i wy czonych (51,2%). 
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Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi przewa a y w grupach:

rozpoczynaj cych przygotowanie zawodowe w miejscu pracy (81,3%), 

podejmuj cych nauk  (77,0%), skierowanych na sta  (75,0%), dobrowolnie 

rezygnuj cych ze statusu bezrobotnego (71,0%) oraz wykonuj cych prac

spo ecznie u yteczn  (68,2%). 

Ni szy udzia  kobiet ni  m czyzn odnotowano w ród aktywizowanych 

w ramach szkole  (33,3%), nie potwierdzaj cych gotowo ci do pracy (41,1%) 

oraz w grupie bezrobotnych mieszka ców wsi podejmuj cych prac  (45,4%). 

W mie cie kobiety stanowi y 49,2% wyrejestrowanych do pracy. 

Bezrobotne kobiety i m czy ni zamieszkali na wsi w 2008 roku 
wed ug powiatów 

Powiaty  
Liczba bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

Ogó em
w tym: 

kobiety udzia  % m czy ni udzia  % 

Buski 2.374 1.215 51,2 1.159 48,8 

J drzejowski 2.672 1.760 65,9 912 34,1 

Kazimierski 1.233 684 55,5 549 44,5 

Kielecki 13.162 7.082 53,8 6.080 46,2 

Konecki 5.715 3.301 57,8 2.414 42,2 

Opatowski 3.483 1.685 48,4 1.798 51,6 

Ostrowiecki 2.292 1.223 53,4 1.069 46,6 

Pi czowski 1.000 591 59,1 409 40,9 

Sandomierski 2.553 1.304 51,1 1.249 48,9 

Skar yski 2.221 1.221 55,0 1.000 45,0 

Starachowicki 2.197 1.328 60,4 869 39,6 

Staszowski 2.438 1.403 57,5 1.035 42,5 

W oszczowski 2.385 1.389 58,2 996 41,8 

Województwo 43.725 24.186 55,3 19.539 44,7 
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W populacji bezrobotnych zamieszka ych na wsi prawie we wszystkich 

powiatach przewa a y kobiety, przy czym najwy szy udzia wyst pi

w j drzejowskim (65,9%) i starachowickim (60,4%). Bezrobotni m czy ni

stanowili wi kszo  tylko w powiecie opatowskim (51,6%). 

Najwi kszy udzia  kobiet zamieszka ych na wsi w ogólnej liczbie 

bezrobotnych kobiet wyst pi  w powiatach: kieleckim (92,8%), w oszczowskim

(80,0%), opatowskim (76,1%) i buskim (75,4%), najmniejszy w powiatach: 

ostrowieckim (30,2%), skar yskim (34,7%) i starachowickim (42,8%). 

Struktura bezrobotnych kobiet wed ug wieku oraz miejsca zamieszkania 

   Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  %

Bezrobotne kobiety 
wed ug wieku 18.477   100,0 24.186   100,0 42.663   100,0 

18 - 24 3.088  16,7   6.193 25,6   9.281 21,7 

25 - 34 5.851  31,7   8.175 33,8 14.026 32,9 

35 - 44 3.617  19,6   4.822 19,9   8.439 19,8 

45 - 54 4.932  26,7   4.296 17,8   9.228 21,6 

55 - 59 989    5,3      700   2,9   1.689   4,0 

Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi to najcz ciej osoby m ode,

59,4% z nich nie uko czy o 35 roku ycia. Dwie najliczniejsze grupy 

zarejestrowanych kobiet w wieku 25-34 lata i 18-24 lata stanowi y odpowiednio 

33,8% i 25,6% ogó u. 

W ród bezrobotnych kobiet zamieszka ych w mie cie, podobnie jak 

na wsi, najliczniejsz  grup  stanowi y kobiety w wieku 25-34 lata (31,7%). 

Natomiast drugie miejsce zaj y osoby w wieku 45-54 lata (26,7%). Znacznie 

ni szy ni  na wsi pozostawa  udzia  kobiet w wieku 18-24 lata (16,7%). 
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Struktura bezrobotnych m czyzn wed ug wieku oraz miejsca 
zamieszkania 

   Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  %

Bezrobotni m czy ni
wed ug wieku   15.514   100,0 19.539   100,0 35.053   100,0 

18 - 24 2.567  16,5   4.386 22,4   6.953 19,8 
25 - 34 3.918  25,2   5.114 26,2   9.032 25,8 
35 - 44 2.757  17,8   3.411 17,5   6.168 17,6 
45 - 54 3.950  25,5   4.369 22,4   8.319 23,7 
55 - 59 1.862  12,0   1.799   9,2   3.661 10,5 

      60 - 64 lata    460    3,0      460   2,3      920   2,6 

Podobne tendencje wyst pi y w ród bezrobotnych m czyzn 

zamieszka ych na wsi. Dwie najliczniejsze grupy zarejestrowanych to osoby 

w wieku 25-34 lata (26,2%) i 18-24 lata (22,4%). Ponadto, liczn  grup

stanowili m czy ni w wieku 45-54 lata (22,4%) 

W ród m czyzn zamieszka ych w mie cie najwi cej by o bezrobotnych 

w wieku 45-54 lata (25,5%) oraz 25-34 lata (25,2%). 

W populacji zamieszka ych na wsi, zarówno kobiet, jak i m czyzn, 

udzia  najm odszej grupy bezrobotnych w wieku 18-24 lata pozostawa

na znacznie wy szym poziomie ni  w ród zamieszka ych w mie cie. 

Struktura bezrobotnych kobiet wed ug poziomu wykszta cenia
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  %

Bezrobotne kobiety 
wed ug wykszta cenia 18.477   100,0 24.186    100,0 42.663   100,0 

  - wy sze   3.096 16,8   2.568   10,6   5.664 13,3 

  - policealne i rednie zawodowe   5.228 28,3   6.328   26,2 11.556 27,1 

  - rednie ogólnokszta c ce   2.999 16,2   3.338   13,8   6.337 14,8 

  - zasadnicze zawodowe   3.814 20,6   6.545   27,1 10.359 24,3 

  - gimnazjalne i poni ej   3.340 18,1   5.407   22,3 8.747 20,5 
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Cech  charakterystyczn  bezrobotnych kobiet zamieszka ych na wsi, 

jak i w mie cie, jest redni poziom wykszta cenia. Na wsi 40,0% ogó u kobiet 

posiada o wykszta cenie rednie, w tym: ogólnokszta c ce - 13,8% a policealne 

i rednie zawodowe - 26,2%. Natomiast w mie cie z analogicznym poziomem 

wykszta cenia by o 44,5% kobiet (odpowiednio: 16,2% i 28,3%). 

Wykszta cenie zasadnicze zawodowe posiada o 27,1% kobiet 

zamieszka ych na wsi i 20,6% zamieszka ych w mie cie.

Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi, podobnie jak w mie cie, cz ciej 

ni  m czy ni legitymowa y si  wy szym i rednim poziomem wykszta cenia.

Struktura bezrobotnych m czyzn wed ug poziomu wykszta cenia
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  %

Bezrobotni m czy ni
wed ug wykszta cenia 15.514 100,0  19.539 100,0   35.053 100,0  

  - wy sze 1.598 10,3  834 4,3   2.432 6,9  

  - policealne i rednie zawodowe 3.747 24,2  3.808 19,5   7.555 21,5  

  - rednie ogólnokszta c ce 1.215 7,8  1.047 5,3   2.262 6,5  

  - zasadnicze zawodowe 5.089 32,8  7.320 37,5   12.409 35,4  

  - gimnazjalne i poni ej 3.865 24,9  6.530 33,4   10.395 29,7  

Jak wynika z danych, struktura wykszta cenia bezrobotnych kobiet 

zamieszka ych na wsi, jak i w mie cie, zasadniczo ró ni si  od struktury 

wykszta cenia bezrobotnych m czyzn.

Bezrobotni m czy ni zamieszkali na wsi znacznie cz ciej (70,9%), 

w  porównaniu do kobiet, posiadali wykszta cenie zasadnicze zawodowe 

(37,5%) lub gimnazjalne i poni ej (33,4%). Udzia  kobiet z analogicznym 

poziomem wykszta ceniem wynosi  49,4% (odpowiednio: 27,1% i 22,3%). 
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Niski poziom wykszta cenia bezrobotnych na wsi, zw aszcza m czyzn,

wynika z wi kszego zapotrzebowania na wsi, w porównaniu do miasta, 

na niewykwalifikowan  si  robocz .

Najmniej liczn  populacj  stanowili bezrobotni m czy ni legitymuj cy

si  dyplomem wy szej uczelni (4,3%), dla kobiet udzia  ten wynosi  10,6%. 

Natomiast w mie cie wykszta cenie zasadnicze zawodowe posiada o

32,8% m czyzn, a gimnazjalne i poni ej - 24,9% ( cznie 57,7%). Analogiczny 

udzia  w ród kobiet wynosi  38,7%. Najmniej liczne grupy m czyzn to osoby 

z wykszta ceniem rednim ogólnokszta c cym (7,8%) i wy szym (10,3%). 

Struktura bezrobotnych kobiet wed ug sta u pracy 
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie 
Miasto Wie  Ogó em

Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  %

Bezrobotne kobiety 
wed ug sta u pracy 18.477   100,0 24.186   100,0 42.663 100,0 

          do 1 roku   2.739   14,8   3.633 15,0   6.372   14,9 

               1 - 5   3.528   19,1   4.603 19,0   8.131   19,1 

               5 - 10   2.609   14,1   3.060 12,7   5.669   13,3 

             10 - 20   3.048   16,5   3.060 12,7   6.108   14,3 

             20 - 30   1.904   10,3   1.149   4,7   3.053     7,1 

             30 lat i wi cej      262     1,4      147   0,6      409     1,0 

             bez sta u    4.387   23,8   8.534 35,3 12.921   30,3 

Wi kszo  bezrobotnych kobiet zamieszka ych na wsi (64,7%), 

jak  i  w  mie cie (76,2%), pracowa a przed zarejestrowaniem si  w urz dzie

pracy. Jednak ró nica w udziale wynios a 11,5 punktu procentowego, 

co  oznacza, i  na wsi notuje si  wy szy udzia  kobiet bez sta u pracy (35,3%), 

w porównaniu do zamieszka ych w mie cie (23,8%). 
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Struktura bezrobotnych m czyzn wed ug sta u pracy 
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  %

Bezrobotni m czy ni
wed ug sta u pracy 15.514 100,0 19.539 100,0 35.053 100,0 

          do 1 roku   2.133   13,8   2.402 12,3   4.535   13,0 

               1 - 5   3.101   20,0   4.341 22,2   7.442   21,2 

               5 - 10   1.943   12,5   2.539 13,0   4.482   12,8 

             10 - 20   2.319   14,9   2.688 13,8   5.007   14,3 

             20 - 30   2.170   14,0   2.013 10,3   4.183   11,9 

             30 lat i wi cej      617     4,0      447   2,3   1.064     3,0 

             bez sta u    3.231   20,8   5.109 26,1   8.340   23,8 

Spo ród bezrobotnych mieszka ców wsi ze sta em pracy najwi cej kobiet 

(19,0%), jak i m czyzn (22,2%) przepracowa o od 1 roku do 5 lat. Najmniej 

liczne by y grupy kobiet i m czyzn, które przed zarejestrowaniem si

w  urz dzie pracowa y 20-30 lat i wi cej. Znaczna grupa kobiet (35,3%), 

jak  i  m czyzn (26,1%) nie posiada a udokumentowanego sta u zawodowego, 

co oznacza o trudno ci w podj ciu pracy. 

W przypadku osób zamieszka ych w mie cie struktura bezrobocia wed ug

sta u pracy ukszta towa a si  podobnie jak na wsi. Najwi cej kobiet (19,1%) 

i  m czyzn (20,0%) przepracowa o od 1 roku do 5 lat. Liczna pod wzgl dem

omawianego zjawiska pozostawa a grupa kobiet (23,8%) i m czyzn (20,8%) 

nie posiadaj cych do wiadczenia zawodowego. Natomiast udzia  osób z d ugim 

sta em pracy 20-30 lat i wi cej (w ród kobiet - 11,7%, a m czyzn - 18,0%) 

by   wy szy w porównaniu do mieszka ców wsi (w grupie kobiet - 5,3%, 

a m czyzn - 12,6%). 
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Struktura bezrobotnych kobiet wed ug czasu pozostawania bez pracy 
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie 
Miasto Wie  Ogó em

Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  % Kobiety Udzia  %

Bezrobotne kobiety 
wed ug czasu pozostawania 

bez pracy w miesi cach
18.477   100,0 24.186   100,0 42.663   100,0 

           do 1 miesi ca   1.336   7,2   1.583    6,5  2.919  6,9 

                1 - 3   3.405 18,4   3.931 16,3  7.336 17,2 

                3 - 6   2.800 15,2   3.484 14,4  6.284 14,7 

                6 - 12   2.772 15,0   3.172 13,1  5.944 13,9 

              12 - 24   2.813 15,2   3.599 14,9  6.412 15,0 

              pow. 24   5.351 29,0   8.417 34,8 13.768 32,3 

Pomimo korzystnych zmian w strukturze bezrobotnych pod wzgl dem

czasu pozostawania bez pracy, nadal najwi cej bezrobotnych poszukiwa o

zatrudnienia powy ej 12 miesi cy. W ród bezrobotnych kobiet zamieszka ych

na wsi odsetek ten wyniós 49,7% (12.016 osób), natomiast w mie cie 44,2%

(8.164 osoby). Najmniej liczn  kategori  by y bezrobotne kobiety pozostaj ce

w ewidencji urz dów pracy do 1 miesi ca (odpowiednio: 6,5% i 7,2%). 

Struktura bezrobotnych m czyzn wed ug czasu pozostawania bez pracy 
oraz miejsca zamieszkania 

            Stan na 31.12.2008 roku

Wyszczególnienie
Miasto Wie  Ogó em

M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  % M czy ni Udzia  %

Bezrobotni m czy ni
wed ug czasu pozostawania 

bez pracy w miesi cach
15.514   100,0 19.539   100,0 35.053   100,0 

           do 1 miesi ca   1.903 12,3   2.204 11,3  4.107 11,7 

                1 - 3   3.551 22,9   4.029 20,6  7.580 21,6 

                3 - 6   2.319 14,9   2.508 12,9  4.827 13,8 

                6 - 12   2.309 14,9   2.823 14,4  5.132 14,7 

              12 - 24   2.323 15,0   2.772 14,2  5.095 14,5 

              pow. 24   3.109 20,0   5.203 26,6  8.312 23,7 
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Analiza struktury bezrobotnych m czyzn wed ug czasu pozostawania 

bez pracy wskazuje, i  tak jak w grupie kobiet, najliczniej zarejestrowane 

pozostaj  osoby oczekuj ce na podj cie zatrudnienia ponad rok. W ród

m czyzn zamieszka ych na wsi udzia  ten wyniós 40,8%, natomiast w mie cie

- 35,0%. W dalszej kolejno ci uplasowali si  m czy ni pozostaj cy bez pracy 

od 1 do 3 miesi cy (na wsi - 20,6%, w mie cie - 22,9%). Najmniej liczna by a

grupa m czyzn niepracuj cych przez okres do 1 miesi ca (na wsi - 11,3%, 

w mie cie - 12,3%). 

W ród bezrobotnych m czyzn zamieszka ych zarówno na wsi, jak 

i w mie cie udzia  d ugotrwale oczekuj cych na prac  powy ej roku by  ni szy, 

w porównaniu do kobiet. 

Odmiennie przedstawia si  struktura bezrobotnych kobiet i m czyzn 

zamieszka ych na wsi w porównaniu do mieszkaj cych w mie cie, wed ug

wieku, wykszta cenia, sta u i czasu pozostawania bez pracy. 

W populacji kobiet zamieszka ych na wsi notuje si  wy szy odsetek osób 

do  35 roku ycia - 59,4% (w mie cie 48,4%). Z kolei w mie cie wi cej jest 

bezrobotnych kobiet w wieku powy ej 45 lat - 32,0% (na wsi 20,7%). 

Wykszta cenie pozostaj cych bez pracy mieszkanek wsi pozostaje na ni szym 

poziomie ni  mieszkaj cych w miastach. Wykszta ceniem zasadniczym 

zawodowym lub gimnazjalnym i ni szym legitymowa o si  49,4% 

zarejestrowanych kobiet (w mie cie 38,7%), natomiast wy szym lub rednim

- 50,6% (w mie cie 61,3%). W ród kobiet zamieszka ych na wsi wy szy by

udzia  osób bez sta u pracy - 35,3% (w mie cie 23,8%), jak równie

d ugotrwale bezrobotnych - 49,7% (w mie cie 44,2%). 

W populacji bezrobotnych m czyzn zamieszka ych na wsi udzia  osób 

do 35 roku ycia wynosi  48,6% (w mie cie - 41,7%), z wykszta ceniem 

zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym i ni szym - 70,9% (57,7%), bez 

sta u pracy - 26,1% (20,8%) oraz d ugotrwale bezrobotnych - 40,8% (35,0%). 
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4.5. Bezrobotna m odzie  zamieszka a na wsi i w mie cie

Wed ug stanu na koniec grudnia 2008 roku 10.579 bezrobotnych 

w wieku 18-24 lata zamieszkiwa o na wsi, tj. 65,2% ogó u osób m odych,

natomiast w mie cie 5.655, co stanowi o 34,8%. W porównaniu do 2007 roku 

liczba osób m odych zamieszka ych na wsi zmniejszy a si  o 65 (o 0,6%), 

a populacja osób w mie cie o 154 (o 2,7%). 

Bezrobotna m odzie  zamieszka a na wsi i w mie cie
w 2007 i 2008 roku 

Bezrobotni  
w wieku 18-24 lata 2007r. 2008r. 

Wzrost / spadek 
w liczbach 

bezwzgl dnych w % 

   Ogó em 16.453 16.234 - 219 - 1,3 
zamieszkali na wsi 

    w tym 10.644 10.579 - 65 - 0,6 

  - kobiety 6.125 6.193 68 1,1 
  - m czy ni 4.519 4.386 - 133 - 2,9 
  - pozostaj cy bez pracy  
    powy ej 12 miesi cy 3.139 2.436 - 703 - 22,4 

zamieszkali w mie cie
    w tym 5.809 5.655 - 154 - 2,7 

  - kobiety 3.274 3.088 - 186 - 5,7 
  - m czy ni 2.535 2.567 32 1,3 
  - pozostaj cy bez pracy 
    powy ej 12 miesi cy 1.179 930 - 249 - 21,1 

W dziesi ciu powiatach udzia  bezrobotnej m odzie y zamieszka ej na wsi 

w populacji bezrobotnej m odzie y ogó em by  wysoki i przekracza  50%. 

Najwy szy wska nik zanotowano w powiatach: kieleckim - 93,3%, 

w oszczowskim - 81,6%, buskim - 81,5%, opatowskim - 81,2% oraz 

kazimierskim - 80,9%. Jedynie w trzech powiatach wi kszo  bezrobotnej 

m odzie y stanowili mieszka cy miast (analogicznie jak w populacji 

bezrobotnych ogó em), tj. w: ostrowieckim - 65,1%, skar yskim - 63,9% 

i starachowickim - 51,1%. 
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W ród bezrobotnych w wieku 18-24 lata zamieszka ych na wsi, 

jak i w mie cie, przewa a y kobiety odpowiednio: 58,5% i 54,6% (w 2007r.  

- 57,5% i 56,4%). W grupie bezrobotnych zamieszka ych na wsi we wszystkich 

powiatach wi kszo  stanowi y kobiety. Najwy szy wska nik feminizacji 

odnotowano w powiatach: j drzejowskim - 70,4%, pi czowskim - 68,0%, 

starachowickim - 63,6%, buskim - 63,2%, w oszczowskim - 62,5% oraz 

kazimierskim - 62,2%. 

4.6. Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug wieku  
 i poziomu wykszta cenia

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug wieku 

W ród bezrobotnych zamieszka ych na wsi, jak i w mie cie, znaczny 

udzia  stanowi  ludzie m odzi. W ko cu grudnia 2008 roku zarejestrowanych 

by o 13.289 osób w wieku 25-34 lata, tj. 30,4% (w kraju 28,7%) ogó u

zamieszka ych na wsi (analogiczny udzia  w ród zamieszka ych w mie cie

wynosi  28,7%). Odnotowano zmniejszenie liczebno ci tej grupy wiekowej 

o 1.109 osób w porównaniu do 2007 roku. 

W analizowanej grupie d ugotrwale bezrobotni oczekuj cy na prac

powy ej roku stanowili 46,6%, nale y podkre li , i  udzia  ten zwi ksza si

w starszych grupach wiekowych. 

Drug  pod wzgl dem liczebno ci grup  pozostawali bezrobotni w wieku 

18-24 lata - 10.579 osób, tj. 24,2%. W ród bezrobotnych mieszka ców miast 

udzia  tej kategorii wiekowej wynosi  16,6%. 

cznie osoby w wieku 18-34 lata stanowi y 54,6% ogó u bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi (w kraju - 53,3%).

Udzia  bezrobotnych w pozosta ych grupach wieku wynosi : 45-54 lata  

- 19,8% (8.665 osób), 35-44 lata - 18,8% (8.233), 55-59 lat - 5,7% (2.499),  

60-64 lata - 1,1% (460). 
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W porównaniu do grudnia 2007 roku nast pi o zwi kszenie udzia u

bezrobotnych zamieszka ych na wsi w wieku 18-24 lata i nieznacznie w grupach 

wiekowych powy ej 55 roku ycia, zmniejszy  si  natomiast udzia  osób 

w grupach od 25 do 54 lat. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug wieku w 2007 i 2008 roku 

Kategorie 
wiekowe 

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi Wzrost / spadek 

2007 rok udzia
% 2008 rok udzia

%
w liczbach 

bezwzgl dnych w % 

18 - 24 10.644  22,8 10.579 24,2 - 65  - 0,6 

25 - 34 14.398  30,8 13.289 30,4 - 1.109  - 7,7 

35 - 44 9.190  19,6 8.233 18,8 - 957  - 10,4 

45 - 54 9.651  20,6 8.665 19,8 - 986  - 10,2 

55 - 59 2.453  5,2 2.499 5,7 46  1,9 

60 - 64 lata 456  1,0 460 1,1 4  0,9 

Ogó em 46.792  100,0 43.725 100,0 - 3.067  - 6,6 

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug poziomu wykszta cenia

Najliczniejsz  grup  w ród pozostaj cych bez pracy mieszka ców wsi 

by y osoby posiadaj ce wykszta cenie zasadnicze zawodowe - 13.865 

bezrobotnych, tj. 31,7% oraz gimnazjalne i ni sze - 11.937, tj. 27,3%.

cznie te dwie grupy stanowi y 59,0% (w  kraju  -  64,9%) ogó u

zarejestrowanych mieszka ców wsi, natomiast w mie cie - 47,4%. 

Kolejne grupy bezrobotnych mieszka ców wsi to osoby z wykszta ceniem 

policealnym i rednim zawodowym - 10.136, tj. 23,2% (w kraju - 20,7%)

rednim ogólnokszta c cym - 4.385, tj. 10,0% (w kraju - 8,9%). Dyplomami 

wy szych uczelni legitymowa y si 3.402 osoby - 7,8% (w kraju - 5,5%).
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Zanotowano spadek udzia u procentowego osób z wykszta ceniem

zasadniczym zawodowym (o 1,8 punktu) oraz gimnazjalnym i ni szym

(o 2,1 punktu) w porównaniu do 2007 roku. Wzrós  natomiast udzia  osób 

z wykszta ceniem rednim (o 2,5 punktu) i wy szym (o 1,4 punktu). 

Najwy szy udzia  d ugotrwale bezrobotnych, w ród zamieszka ych

na  wsi, wyst pi  w grupie osób z wykszta ceniem gimnazjalnym i ni szym

(56,5%) oraz zasadniczym zawodowym (49,9%), natomiast najni szy w ród

osób z wykszta ceniem wy szym (29,3%). 

Bezrobotnych zamieszka ych na wsi charakteryzuje ni szy poziom 

wykszta cenia w porównaniu do zamieszka ych w mie cie. W grupie 

mieszka ców wsi odnotowano mniejszy udzia  osób z wykszta ceniem wy szym 

i rednim - 41,0% (w mie cie 52,6%), natomiast wy szy z zasadniczym 

zawodowym oraz gimnazjalnym i ni szym - 59,0% (w mie cie 47,4%). 

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug wykszta cenia w 2007 i 2008 roku 

Wykszta cenie

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi Wzrost / spadek 

2007 rok udzia
% 2008 rok udzia

%
w liczbach 

bezwzgl dnych w % 

  wy sze 2.997  6,4 3.402 7,8 405  13,5 

  policealne 
  i rednie
  zawodowe 

10.313  22,0 10.136 23,2 - 177  - 1,7 

rednie
  ogólnokszta c ce 4.048  8,7 4.385 10,0 337  8,3 

  zasadnicze 
  zawodowe 15.678  33,5 13.865 31,7 - 1.813  - 11,6 

  gimnazjalne 
  i poni ej 13.756  29,4 11.937 27,3 - 1.819  - 13,2 

  Ogó em 46.792  100,0 43.725 100,0 - 3.067  - 6,6 
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W porównaniu do 2007 roku zmniejszy a si  liczba bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi z wykszta ceniem gimnazjalnym i ni szym (o 1.819), 

zasadniczym zawodowym (o 1.813) oraz policealnym i rednim zawodowym 

(o 177), zwi kszy a si  natomiast liczba osób z wykszta ceniem wy szym 

(o 405) i rednim ogólnokszta c cym (o 337). 

4.7. Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug sta u pracy 
 i czasu pozostawania bez pracy 

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug sta u pracy 

W ko cu grudnia 2008 roku w ród bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

najliczniejsz  subpopulacj  stanowi y osoby bez sta u pracy - 13.643, tj. 31,2%

(w kraju - 26,2%). W mie cie odsetek osób bez do wiadczenia zawodowego 

wynosi  22,4%. 

W ród bezrobotnych poprzednio pracuj cych najwi cej osób posiada o

sta  pracy od 1 do 5 lat - 20,5% (w kraju - 21,5%). Liczn  grup  stanowili 

zarejestrowani legitymuj cy si  bardzo krótkim sta em pracy do 1 roku - 13,8%

(w kraju - 14,8%). 

Kolejne grupy bezrobotnych posiada y d ugi sta  pracy od 10 do 20 lat

- 13,1% (w kraju - 14,4%) oraz od 5 do 10 lat - 12,8% (w kraju - 13,1%).

Znacznie mniej mieszka ców wsi przed zarejestrowaniem pracowa o:

od 20 do 30 lat - 7,2% (w kraju - 8,3%) oraz 30 lat i wi cej - 1,4%  

(w kraju - 1,7%).

W odniesieniu do 2007 roku znacznie zmniejszy a si  liczba osób bez sta u

pracy (o 1.142 osoby). W wi kszo ci grup ze sta em pracy równie  odnotowano 

spadek liczby bezrobotnych, natomiast wzrost mia  miejsce tylko w ród osób 

ze sta em pracy 30 lat i wi cej (o 60 osób). 
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Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug sta u pracy w 2007 i 2008 roku 

Sta  pracy 

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi Wzrost / spadek 

2007 rok udzia
% 2008 rok udzia

%
w liczbach 

bezwzgl dnych w % 

do 1 roku 6.463  13,8 6.035 13,8 - 428  - 6,6 

1 - 5 9.134  19,5 8.944 20,5 - 190  - 2,1 

5 - 10 6.098  13,0 5.599 12,8 - 499  - 8,2 

10 - 20 6.331  13,5 5.748 13,1 - 583  - 9,2 

20 - 30 3.447  7,4 3.162 7,2 - 285  - 8,3 

30 lat i wi cej 534  1,2 594 1,4 60  11,2 

bez sta u 14.785  31,6 13.643 31,2 - 1.142  - 7,7 

Ogó em 46.792  100,0 43.725 100,0 - 3.067  - 6,6 

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug czasu pozostawania bez pracy 

Okres pozostawania bez pracy ma dla bezrobotnych szczególne 

znaczenie, decyduje nie tylko o ich sytuacji ekonomicznej, ale oddzia ywuje 

na moraln  i spo eczn  postaw  osób poszukuj cych pracy. 

W ród bezrobotnych mieszka ców wsi zarejestrowanych w urz dach

pracy w ko cu grudnia 2008 roku 45,7%, czyli 19.991 osób oczekiwa o

na prac  ponad rok (w kraju - 36,4%). Populacja d ugotrwale bezrobotnych 

zmniejszy a si  o 4.382 osoby, tj. o 18,0% w porównaniu do 2007 roku. 

Udzia  d ugotrwale bezrobotnych w grupie zamieszka ych w mie cie by

ni szy i wynosi  40,0%.

Najwy szy udzia  d ugotrwale poszukuj cych pracy odnotowano 

w ród bezrobotnych mieszka ców wsi w starszych grupach wiekowych  

60-64 lata (72,8%), 55-59 lat (62,8%) i 45-54 lata (58,3%), z wykszta ceniem 

gimnazjalnym i ni szym (56,5%) oraz zasadniczym zawodowym (49,9%), 

posiadaj cych sta  pracy od 10 do 20 lat (52,8%). 
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Z analizy czasu pozostawania bez pracy mieszka ców wsi wynika, 

i   kolejn  grup  bezrobotnych by y osoby pozostaj ce w ewidencji urz dów

pracy od 1 do 3 miesi cy - 18,2% (w kraju - 22,5%). Od 3 do 6 miesi cy oraz 

od  6 do 12 miesi cy oczekiwa o na prac po 13,7% (w kraju odpowiednio 

- 15,6% i 14,0%). Najmniej osób pozostawa o bez pracy do 1 miesi ca - 8,7% 

(w kraju - 11,5%).

Bezrobotni zamieszkali na wsi wed ug czasu pozostawania bez pracy 
w 2007 i 2008 roku 

Czas 
pozostawania 

bez pracy 

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi Wzrost / spadek 

2007 rok udzia
% 2008 rok udzia

%
w liczbach 

bezwzgl dnych w % 

do 1 miesi ca 3.637  7,8 3.787 8,7 150  4,1 

1 - 3 6.824  14,6 7.960 18,2 1.136  16,6 

3 - 6 5.903  12,6 5.992 13,7 89  1,5 

6 - 12 6.055  12,9 5.995 13,7 - 60  - 1,0 

12 - 24 6.477  13,8 6.371 14,6 - 106  - 1,6 

pow. 24 17.896  38,3 13.620 31,1 - 4.276  - 23,9 

Ogó em 46.792  100,0 43.725 100,0 - 3.067  - 6,6 

W porównaniu do 2007 roku w populacji zamieszka ych na wsi znacznie 

zmniejszy a si  liczba (o 4.276 osób) i udzia  (o 7,2 punktu procentowego) 

bezrobotnych poszukuj cych pracy powy ej 2 lat. 

Poziom bezrobocia zwi kszy  si  natomiast w ród pozostaj cych 

bez   pracy do 6 miesi cy, w tym g ównie w okresie od 1 do 3 miesi cy 

(o 1.136 osób). 
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5. DZIA ANIA PODEJMOWANE PRZEZ POWIATOWE 
    I WOJEWÓDZKI URZ D PRACY W ZAKRESIE PROMOCJI 
    ZATRUDNIENIA, AGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 
    I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKA CÓW WSI 

5.1. Dzia ania Powiatowych Urz dów Pracy 

5.1.1. Podj cia pracy 

Bezrobotni mieszka cy wsi maj  znaczne trudno ci w znalezieniu 

zatrudnienia. Wi e si  to przede wszystkim z brakiem propozycji zatrudnienia 

w miejscu ich zamieszkania. Nale y podkre li , i  niski poziom wykszta cenia 

stanowi jedn  z barier w podj ciu pracy i stawia bezrobotnych w szczególnie 

trudnej sytuacji. Bezrobotni zamieszkali na wsi to w wi kszo ci osoby 

posiadaj ce wykszta cenie zasadnicze zawodowe (31,7%) lub gimnazjalne 

i ni sze (27,3%). 

Pomimo tych trudno ci, podj cie pracy w latach 1999 - 2008 stanowi o

podstawow  przyczyn  wy czenia bezrobotnych mieszka ców wsi z ewidencji 

urz dów pracy. 

Wy czenia te obejmuj  wszystkie formy podejmowania pracy, 

tzn. subsydiowanej z Funduszu Pracy, PFRON, EFS (prace interwencyjne, 

roboty publiczne, podj cia dzia alno ci gospodarczej, podj cia pracy w ramach 

refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego) oraz niesubsydiowanej, w tym 

sezonowej.

W 2008 roku z powodu podj cia pracy z ewidencji powiatowych 

urz dów pracy wy czono 21.244 bezrobotnych mieszka ców wsi, tj. o 3.449 

osób mniej (o 14,0%) ni  w 2007 roku. 

W ród bezrobotnych zamieszka ych na wsi wi cej m czyzn podj o prac

(54,6%) ni  kobiet (45,4%). 
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Podj cia pracy przez bezrobotnych mieszka ców wsi w latach 
1999 - 2008 

Lata 

Bezrobotni 
mieszka cy wsi 
wyrejestrowani

„odp yw” 

Podj cia
pracy 

Udzia  %  
do ogó u

wyrejestrowanych 
na wsi

Wzrost / spadek 
do poprzedniego roku

w liczbach 
bezwzgl dnych w % 

1999 x 21.570 x x x 

2000 40.192 21.146 52,6 - 424 - 2,0 

2001 38.258 19.887 52,0 - 1.259 - 6,0 

2002 46.264 23.571 50,9 3.684 18,5 

2003 49.473 25.013 50,6 1.442 6,1 

2004 49.421 24.708 50,0 - 305 - 1,2 

2005 55.163 24.911 45,2 203 0,8 

2006 59.850 27.253 45,5 2.342 9,4 

2007 57.126 24.693 43,2 - 2.560 - 9,4 

2008 53.851 21.244 39,5 - 3.449 - 14,0 

Udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi podejmuj cych prac

sukcesywnie zmniejsza si  od 2000 roku (z 52,6% do 39,5%), wyj tek stanowi

2006 rok, kiedy to zanotowano nieznaczny wzrost odsetka podejmuj cych prac

w porównaniu do 2005 roku (o 0,3 punktu procentowego). 

W 2008 roku najwi kszy udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

podejmuj cych prac wyst pi w powiecie: starachowickim - 49,4%,

w oszczowskim - 46,4%, buskim - 44,8% i koneckim - 44,6%, a najmniejszy 

w powiecie: sandomierskim - 26,8%, opatowskim - 27,8% i kazimierskim  

- 31,4%.

Zdecydowan  wi kszo  w ród podj  pracy stanowi a praca

niesubsydiowana (79,4%). Zatrudnienie znalaz y 16.862 osoby, tj. o 3.319 

osób mniej w porównaniu do 2007 roku. 
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Osoby zamieszka e na wsi stanowi y 50,7% wszystkich bezrobotnych 

w  województwie, którzy podj li zatrudnienie niesubsydiowane, natomiast 

w ród podejmuj cych zatrudnienie subsydiowane udzia  tej grupy wyniós

50,4%.

M czy ni cz ciej ni  kobiety podejmowali prac  zarówno 

niesubsydiowan  (54,7%), jak i subsydiowan  (54,3%). 

Podj cia pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej 
przez bezrobotnych mieszka ców wsi w latach 2000 - 2008 

Lata Podj cia pracy 
z tego praca: 

niesubsydiowana udzia
% subsydiowana udzia

%

2000 21.146 16.769 79,3 4.377 20,7 

2001 19.887 16.927 85,1 2.960 14,9 

2002 23.571 20.378 86,5 3.193 13,5 

2003 25.013 18.638 74,5 6.375 25,5 

2004 24.708 20.920 84,7 3.788 15,3 

2005 24.911 21.203 85,1 3.708 14,9 

2006 27.253 23.247 85,3 4.006 14,7 

2007 24.693 20.181 81,7 4.512 18,3 

2008 21.244 16.862 79,4 4.382 20,6 

W latach 2001 - 2002 liczba oraz udzia  osób podejmuj cych prac

niesubsydiowan zwi kszy y si . W 2003 roku nast pi  znaczny spadek liczby 

i  udzia u podejmuj cych prac  (odpowiednio o 1.740 osób i o 12 punktów 

procentowych), w latach 2004 - 2006 ponownie wzrós  odsetek, jak i liczba 

zatrudnionych. Natomiast od 2007 roku obserwuje si  spadek liczby i udzia u

podejmuj cych prac  niesubsydiowan .

W 2008 roku najwy szy udzia bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

podejmuj cych prac  niesubsydiowan wyst pi  w powiecie: kieleckim 

- 86,3%, kazimierskim - 85,9%, skar yskim - 85,2% i opatowskim - 84,6%.
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Wska nik podejmuj cych prac  niesubsydiowan  poni ej redniej 

wojewódzkiej (79,4%) posiada y powiaty: j drzejowski - 79,1%, pi czowski  

- 78,2%, w oszczowski - 76,1%, konecki - 71,3%, staszowski - 71,1% 

i ostrowiecki - 68,2%.

Najwi kszy udzia  bezrobotnych z terenów wiejskich podejmuj cych 

prac  sezonow  wyst pi  w powiecie buskim - 18,2% ogó u podj  pracy 

niesubsydiowanej oraz w staszowskim - 12,8%. W pi ciu powiatach nie 

odnotowano zatrudnienia bezrobotnych w omawianej formie. 

Podj cie nawet czasowej pracy zach ca do dalszych poszukiwa , pozwala 

bezrobotnym zdoby  do wiadczenie i stwarza szanse na sta e zatrudnienie. 

W 2008 roku prace subsydiowane podj o 4.382 bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi, w tym prac  interwencyjn  1.527 osób, w ramach robót 

publicznych zatrudniono 921 osób, rodki na podj cie dzia alno ci gospodarczej 

przyznano 903 osobom, natomiast do prac w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego skierowano 948 osób. 

Subsydiowane zatrudnienie bezrobotnych zamieszka ych na wsi

(20,6%) mia o na celu promocj  oraz wsparcie zatrudnienia w ma ych i rednich

przedsi biorstwach, mi dzy innymi poprzez kierowanie do prac 

interwencyjnych (7,2%), robót publicznych (4,3%), podj cia dzia alno ci

gospodarczej (4,2%), czy podj cia pracy w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego (4,5%) i innych form pomocy (0,4%) osobom 

bezrobotnym zamieszka ym na wsi i pracodawcom w aspekcie pozyskania si y

roboczej.

Na przestrzeni lat 2000 - 2008 najwi cej bezrobotnych podj o prace 

subsydiowane w 2003 roku - 6,4 tys. osób, odnotowano wówczas prawie 

dwukrotny wzrost podejmuj cych subsydiowane zatrudnienie - o 3,2 tys. osób, 

jak i zwi kszenie udzia u o 12 punktów procentowych w porównaniu 

do 2002 roku. 



72

W 2008 roku najwy szy udzia  bezrobotnych mieszka ców wsi 

podejmuj cych prac  subsydiowan wyst pi w powiatach: ostrowieckim  

- 31,8%, staszowskim - 28,9%, koneckim - 28,7% i w oszczowskim - 23,9%,

za  najni szy w: kieleckim - 13,7%, kazimierskim - 14,1%, skar yskim - 14,8%

oraz opatowskim - 15,4%.

5.1.2. Aktywne programy rynku pracy 

Aktywne programy rynku pracy maj  na celu wsparcie w procesie 

poszukiwania pracy, w zdobyciu do wiadczenia zawodowego, pozyskaniu 

nowych kwalifikacji i umiej tno ci oraz zwi kszenie poczucia w asnej warto ci,

a tak e poprawienie sytuacji materialnej osób bezrobotnych oraz ich rodzin. 

Pomimo, i  dzia ania te daj  mo liwo  wyj cia z bezrobocia i uzyskanie 

sta ego zatrudnienia, bezrobotni cz sto rezygnuj  z propozycji aktywizacji. 

Przyczynami odmowy s  m.in.: nielegalne zatrudnienie, czy te  trudno ci

w  dojazdach do miejsca szkolenia. Cz  osób bezrobotnych zamieszka ych

na  wsi, szczególnie ludzie starsi i d ugotrwale bezrobotni, nie planuj  kariery 

zawodowej ani podnoszenia kwalifikacji oraz nie d  do zmiany yciowej.

W 2008 roku powiatowe urz dy pracy aktywnymi programami rynku 

pracy obj y 15.967 osób bezrobotnych zamieszka ych na wsi, tj. o 1.203 

osoby wi cej (o 8,1%) w porównaniu do 2007 roku. 

Najwi cej bezrobotnych mieszka ców wsi skierowanych zosta o na sta e

- 6.029 osób, czyli 37,8% zaktywizowanych, co oznacza wzrost o 14,3% 

w  odniesieniu do 2007 roku. Szkolenia rozpocz o 2.481 bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi, tj. 15,5% (o 4,8% mniej w porównaniu do 2007 roku), 

na  przygotowanie zawodowe w miejscu pracy skierowanych zosta o

2.455 osób, tj. 15,4% (o 54,0% wi cej).
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Prace interwencyjne podj o 1.527 osób, tj. 9,6% (o 23,9% mniej), prac

w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego rozpocz o 948 osób, 

tj. 5,9% (o 4,8% wi cej), przy robotach publicznych zatrudniono 921 osób, 

tj. 5,8% (o 7,7% wi cej), dzia alno  gospodarcz  podj y 903 osoby, tj. 5,6% 

(o 33,4% wi cej), natomiast prace spo ecznie u yteczne rozpocz o 620 osób, 

tj. 3,9% (o 19,9% mniej). 

Realizacja aktywnych programów rynku pracy 
w ród bezrobotnych zamieszka ych na wsi 

Forma aktywizacji 
2007r. 2008r. Wzrost

/ spadekLiczba osób Udzia  % 

 Ogó em,
z tego: 14.764 15.967 100,0 1.203 

 Prace interwencyjne 2.007 1.527 9,6 - 480 

 Roboty publiczne 855 921 5,8 66

 Podj cia dzia alno ci gospodarczej 677 903 5,6 226

 Podj cia pracy w ramach refundacji 
 kosztów zatrudnienia bezrobotnego 905 948 5,9 43

 Szkolenia 2.607 2.481 15,5 - 126 

 Sta e 5.277 6.029 37,8 752
 Przygotowanie zawodowe 
 w miejscu pracy 1.594 2.455 15,4 861

 Prace spo ecznie u yteczne 774 620 3,9 - 154 

 Inne 68 83 0,5 15

ród o: Sprawozdanie MPiPS-01 o rynku pracy  za 2007 i 2008 rok. 

Najwi cej bezrobotnych zamieszka ych na wsi zaktywizowano w PUP w: 

Kielcach - 4.359 osób, Ko skich - 1.937, Opatowie - 1.214, Staszowie - 1.198, 

Ostrowcu w. - 1.166, Skar ysku - Kam. - 1.037 oraz Sandomierzu - 1.008, 

natomiast najmniej w PUP w Kazimierzy Wlk. - 299 i Pi czowie - 398. 
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Efektywno  zatrudnieniowa programów realizowanych w ramach 
aktywnych form dla bezrobotnych zamieszka ych na wsi w 2008 roku 

Wyszczególnienie 
Liczba

osób, które 
rozpocz y
program

Liczba
osób, które 
uko czy y
program*

Liczba osób, 
które podj y

prac
w trakcie lub 

po uko czeniu 
programu

Efektywno
w % 

(kol. 3 / kol.2) 

0 1 2 3 4 

 Prace interwencyjne 1.527 1.664 1.117 67,1

 Roboty publiczne 921 953 402 42,2

 Szkolenia 2.481 2.332 693 29,7

 Sta e 6.029 5.915 2.873 48,6

 Przygotowanie zawodowe 
 w miejscu pracy 2.455 2.113 1.230 58,2

 Prace spo ecznie u yteczne 620 718 220 30,6

ród o: Za cznik nr 6 ,,Aktywne programy rynku pracy” do sprawozdania MPiPS-01 
 o rynku pracy za 2008 rok. 

            * cznie z osobami, które rozpocz y udzia  w programie pod koniec 2007 roku.

Zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych

Powiatowe urz dy pracy w razie braku propozycji odpowiedniego 

zatrudnienia dla bezrobotnych mog  inicjowa  oraz finansowa  prace 

interwencyjne. W ich ramach pracodawcy zatrudniaj  bezrobotnych b d cych 

w  szczególnej sytuacji na rynku pracy (pkt. 4 uwag metodologicznych), 

w  zamian za uzyskiwan  z urz du pracy refundacj  cz ci kosztów 

wynagrodzenia oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne.

Do prac interwencyjnych w 2008 roku skierowano 1.527 osób 

bezrobotnych zamieszka ych na wsi, w tym 987 kobiet (64,6%). 

Najwi cej bezrobotnych zamieszka ych na wsi podejmuj cych prace 

interwencyjne zanotowano w PUP w: Kielcach - 261 zaktywizowanych, 

Ko skich - 254, Staszowie - 228 i Ostrowcu w. - 198, natomiast najmniej 

w PUP w Kazimierzy Wlk. - 3 i W oszczowie - 32. 
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Spo ród 1.664 osób, które zako czy y udzia  w programie, prac

podj o 1.117 osób, a wska nik efektywno ci zatrudnieniowej wyniós

67,1%.

Najwy szy wska nik efektywno ci po pracach interwencyjnych

posiada y PUP w: Kazimierzy Wlk. - 100,0%, W oszczowie - 90,3%, Staszowie 

- 80,8%, Pi czowie - 80,7% i Ostrowcu w. - 71,5%, a najni szy PUP w: 

Opatowie - 61,3%, Skar ysku - Kam - 62,1% i Sandomierzu - 64,1%. 

Zatrudnienie w ramach robót publicznych

Roboty publiczne mog  by  organizowane przez gminy, organizacje 

pozarz dowe statutowo zajmuj ce si  problematyk : ochrony rodowiska,

kultury, o wiaty, sportu i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy 

spo ecznej. Przy robotach publicznych instytucje mog  ubiega  si

o zatrudnienie bezrobotnych (przy pe nym wymiarze czasu pracy) w okresie 

do  6 miesi cy w ramach realizowanych na terenie gminy lub województwa 

inwestycji infrastrukturalnych oraz innych zada  inwestycyjnych finansowanych 

lub dofinansowywanych ze rodków bud etu pa stwa, samorz du terytorialnego, 

funduszy celowych lub rodków instytucji, organizacji oraz zada  zwi zanych

z opiek  spo eczn  i obs ug  bezrobocia. 

W 2008 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 921 osób 

bezrobotnych zamieszka ych na wsi, w tym 426 kobiet (46,3%). 

Najwi cej bezrobotnych zatrudnionych przy robotach publicznych 

odnotowano w PUP w: Ko skich - 397 osób, J drzejowie - 122, Kielcach - 93, 

W oszczowie - 92 i Ostrowcu w. - 90, natomiast najmniej w PUP w Pi czowie

- 7 i Kazimierzy Wlk. - 16. Analizowana forma aktywizacji nie by a realizowana 

w dwóch powiatowych urz dach pracy (Busko-Zdrój i Starachowice). 

Roboty publiczne uko czy y 953 osoby, natomiast zatrudnienie 

po zako czeniu danej formy aktywizacji uzyska o 42,2% (402 osoby). 
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Najwy szy wska nik efektywno ci po robotach publicznych osi gn y

PUP w: Opatowie i Pi czowie - po 100,0%, Skar ysku - Kam. - 94,4%, 

W oszczowie - 91,0%, Staszowie - 74,3% i Kielcach - 71,1%. 

Podj cia dzia alno ci gospodarczej 

Powiatowe urz dy pracy podejmuj  dzia ania w kierunku promowania 

przedsi biorczo ci m.in. poprzez wspieranie osób zainteresowanych 

samozatrudnieniem. 

Osobom bezrobotnym mog  by  przyznane jednorazowo rodki 

z  Funduszu Pracy na podj cie dzia alno ci gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa zwi zanych z podj ciem 

tej dzia alno ci.

W 2008 roku wsparcie w postaci przyznania jednorazowo rodków

na   podj cie dzia alno ci gospodarczej otrzyma o 903 bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi, w tym 230 kobiet (25,5%). 

Najwi cej bezrobotnych zamieszka ych na wsi podj o dzia alno

gospodarcz  z powiatów: kieleckiego - 283, koneckiego - 107, ostrowieckiego 

- 85 i starachowickiego - 83, a najmniej z powiatów: pi czowskiego - 20, 

w oszczowskiego - 26 i kazimierskiego - 27.

Podj cia pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 

Prac  w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 

rozpocz o 948 bezrobotnych mieszka ców wsi, w tym 324 kobiety (34,2%). 

Najwi cej osób zamieszka ych na wsi skierowa y do podj cia pracy 

w   ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego PUP w: 

Starachowicach - 187, Kielcach i W oszczowie - po 134, Staszowie - 119, 

Ko skich - 88 oraz Busku - Zdroju - 83, natomiast najmniej PUP w: 

Kazimierzy Wlk. - 4, J drzejowie i Opatowie - po 9.
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Szkolenia 

Jedn  z podstawowych us ug realizowanych przez powiatowe urz dy

pracy jest organizacja szkole . 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 tym 

umiej tno ci poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia organizowane przez powiatowe urz dy pracy mog  trwa

do   6   miesi cy lub w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia  

- do 12 miesi cy. Wyj tek stanowi  szkolenia dla osób nie posiadaj cych 

adnych kwalifikacji zawodowych, które mog  trwa  do 24 miesi cy.

Promowanie aktywnych postaw bezrobotnych mieszka ców wsi 

w  kierunku dostosowania w asnych kwalifikacji i mo liwo ci do wymogów 

rynku pracy jest niezb dne w dobie zmian i potrzeb rozwijaj cej si  gospodarki. 

Reakcj  na zachodz ce zmiany winno by  przygotowanie osób 

bezrobotnych, zw aszcza zamieszka ych na wsi, do przewidywanego 

i  oczekiwanego wzrostu popytu na ich wiedz , kwalifikacje i umiej tno ci 

odpowiadaj ce bie cym potrzebom rynku pracy. 

W 2008 roku szkolenia zawodowe rozpocz o 2.481 bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi (w tym 827 kobiet - 33,3%). 

Najwi cej osób zamieszka ych na wsi skierowa y na szkolenie PUP w: 

Kielcach - 971 osób, Sandomierzu - 244, Staszowie - 227, Ko skich - 224, 

i J drzejowie - 121, a najmniej PUP w Opatowie - 36 i Kazimierzy Wlk. - 58.

Udzia  w szkoleniach zako czy y 2.332 osoby, spo ród których 693

podj y prac . Efektywno  szkole zawodowych bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi w 2008 roku wynios a 29,7%.
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Najwy szy wska nik efektywno ci szkole  uzyska y PUP w: Opatowie  

- 44,4%, Staszowie - 42,0% i Starachowicach - 41,7%, a najni szy PUP w: 

Pi czowie - 16,1%, Kielcach - 23,0% i Sandomierzu - 28,1%. 

Liczba bezrobotnych zamieszka ych na wsi  
uczestnicz cych w szkoleniach organizowanych w 2008 roku 

Powiatowe 
Urz dy Pracy 

Liczba osób, które: 

Efektywno
szkole

w % 
rozpocz y
szkolenie 

uko czy y
szkolenie 

podj y prac
w trakcie

lub po 
uko czeniu
szkolenia

 Busko-Zdrój 101 96 34 35,4
 J drzejów 121 121 39 32,2
 Kazimierza Wlk. 58 48 17 35,4
 Kielce 971 875 201 23,0
 Ko skie 224 224 75 33,5
 Opatów 36 36 16 44,4
 Ostrowiec w. 105 105 40 38,1
 Pi czów 113 112 18 16,1
 Sandomierz 244 242 68 28,1
 Skar ysko-Kam. 87 82 28 34,1
 Starachowice 112 84 35 41,7
 Staszów 227 226 95 42,0
 W oszczowa 82 81 27 33,3

 Województwo 2.481 2.332 693 29,7 

* Dane: Za cznik nr 6 ,,Aktywne programy rynku pracy”  
 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za rok 2008. 
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Sta  u pracodawcy 

Sta  s u y nabywaniu przez bezrobotnego umiej tno ci praktycznych 

do  wykonywania pracy przez wykonywanie zada  w miejscu pracy bez 

nawi zania stosunku pracy z pracodawc .

Sta jest form  aktywizacji umo liwiaj c  przeciwdzia aniu bezrobociu 

ludzi m odych do 25 roku ycia oraz osób zarejestrowanych w okresie 

do  12  miesi cy od dnia okre lonego w dyplomie lub innym dokumencie 

po wiadczaj cym uko czenie szko y wy szej, które nie uko czy y 27 roku 

ycia. Wymienionych bezrobotnych starosta mo e kierowa  do odbycia sta u

na okres do 12 miesi cy.

W zwi zku z wej ciem w ycie od dnia 1 lutego 2009 roku 

(Dz. U. z 2009r. Nr 6, poz.33) nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004r., zgodnie z art. 53. 1 starosta 

mo e skierowa  bezrobotnych, o których mowa w art. 49 (tj. osoby b d ce

w szczególnej sytuacji na rynku pracy, wymienione w pkt. 2 uwag 

metodologicznych), do odbycia sta u przez okres nieprzekraczaj cy 6 miesi cy.

W 2008 roku do odbywania sta u u pracodawcy zosta o skierowanych 

6.029 bezrobotnych zamieszka ych na wsi, tj. 37,8% ogó u zaktywizowanych, 

w tym 4.521 kobiet (75,0%). 

Najwi cej bezrobotnych mieszka ców wsi zdobywaj cych do wiadczenie 

zawodowe pochodzi o z terenu powiatów: kieleckiego - 2.063 osoby, 

opatowskiego - 639, koneckiego - 515, starachowickiego - 448 i ostrowieckiego 

- 400. Najmniej osób skierowano na sta  w powiatach: pi czowskim - 116, 

kazimierskim - 160 i buskim - 207. 

W 2008 roku sta  uko czy o 5.915 osób, spo ród których 48,6% uzyska o

dalsze zatrudnienie (2.873 osoby). Najwy sz  efektywno  zatrudnieniow

po  sta ach osi gn y PUP w: Kazimierzy Wlk. - 100,0%, W oszczowie  

- 83,7%, Starachowicach - 63,8%, Kielcach i Pi czowie - po 53,0%, a najni sz

PUP w: Opatowie - 18,8%, Staszowie - 36,0% i Busku - Zdroju - 37,0%. 
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Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy s u y zdobywaniu nowych 

kwalifikacji lub umiej tno ci zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie 

zada  zawodowych na stanowisku pracy wed ug ustalonego programu 

uzgodnionego pomi dzy starost , pracodawc  i bezrobotnym. Przygotowanie 

zawodowe przeznaczone jest dla osób bezrobotnych d ugotrwale, bezrobotnych 

bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych powy ej 50 roku ycia,

bezrobotnych samotnie wychowuj cych co najmniej jedno dziecko do 18 roku 

ycia oraz bezrobotnych b d cych osobami niepe nosprawnymi. 

W 2008 roku przygotowanie zawodowe w miejscu pracy rozpocz o

2.455 bezrobotnych zamieszka ych na wsi (w tym 1.997 kobiet, tj. 81,3%), 

najwi cej z PUP w: Skar ysku-Kam. - 480 osób, Kielcach - 405, Ko skich

- 345, Opatowie - 297 i Sandomierzu - 209, natomiast najmniej z PUP w: 

Kazimierzy Wlk. - 31 osób, Pi czowie - 33, Ostrowcu w. - 41 oraz 

Starachowicach - 53. 

Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy uko czy o 2.113 osób. 

Z  grupy osób, które uko czy y t  form  aktywizacji 58,2% uzyska o dalsze 

zatrudnienie (1.230 osób). 

Najwy szy wska nik efektywno ci po programie przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy odnotowa y PUP w: Ostrowcu w. - 96,7%, 

Starachowicach - 94,8%, Kazimierzy Wlk. - 90,0%, W oszczowie - 87,8%, 

Ko skich - 64,3% i J drzejowie - 61,9%, a najni szy PUP w Opatowie - 35,1% 

i Sandomierzu - 36,9%. 
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Prace spo ecznie u yteczne 

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 

w 2008 roku zosta o skierowanych 620 bezrobotnych zamieszka ych na wsi,

w tym 423 kobiety (68,2%). 

Najwi cej osób rozpocz o prace spo ecznie u yteczne spo ród

zarejestrowanych w PUP w: Kielcach - 147 osób, Ostrowcu w. - 135 

i  J drzejowie - 105, natomiast najmniej w PUP w Skar ysku - Kam. - 3 osoby 

i  Ko skich - 7. W dwóch powiatowych urz dach pracy (Kazimierzy Wlk. 

i Staszowie) ta forma aktywizacji nie by a realizowana. 

W 2008 roku prace spo ecznie u yteczne uko czy o 718 osób, natomiast 

dalsze zatrudnienie uzyska o 30,6% (220 osób). 

Najwy sz  efektywno  zatrudnieniow  po pracach spo ecznie

u ytecznych osi gni to w PUP w: Skar ysku - Kam. i Starachowicach  

- po 75,0%, Sandomierzu - 62,5% i Ostrowcu w. - 52,6%, a najni sz  w PUP 

w Pi czowie - 10,8% i J drzejowie - 11,4%. 

5.1.3. Poradnictwo i informacja zawodowa 

Us ugi poradnictwa zawodowego s  pomocne w okre laniu kierunku 

rozwoju zawodowego. Nowoczesne metody poszukiwania pracy oraz efektywne 

zaprezentowanie swoich kwalifikacji zawodowych to jedna z form, z jakich 

bezrobotni mog  skorzysta  w wyspecjalizowanych i przystosowanych do tego 

celu instytucjach. 
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W 2008 roku z us ug poradnictwa zawodowego prowadzonego przez 

doradców zawodowych powiatowych urz dów pracy skorzysta y ogó em 5.694 

osoby bezrobotne zamieszka e na wsi. Kobiety stanowi y 59,8% ogó u

(3.405 osób). Grupa osób obj tych poradnictwem zawodowym zwi kszy a si

o 1.461, tj. o 34,5% w odniesieniu do 2007 roku. 

Ze wszystkimi osobami przeprowadzono indywidualne rozmowy 

doradcze. Indywidualne poradnictwo jest z o onym procesem, podczas 

którego doradca zawodowy pomaga klientowi w osi gni ciu lepszego 

zrozumienia siebie samego w odniesieniu do rodowiska pracy. W sposób 

wiadomy i celowy wykorzystuj c procedury, techniki rozmowy doradczej, 

motywuje klienta do swobodnego wypowiadania si  i aktywnego wspó dzia ania

w rozwi zywaniu jego problemów. Osoby bezrobotne i poszukuj ce pracy 

analizuj c w asne umiej tno ci zawodowe, preferencje, zainteresowania, 

dokonuj  racjonalnych wyborów zawodowych i planuj  swoj  przysz o .

Poradnictwem grupowym, maj cym na celu przygotowanie uczestników

do aktywnego poszukiwania pracy, obj to 1.845 bezrobotnych mieszka ców 

wsi, w tym 1.142 kobiety (tj. 61,9%). Natomiast badaniami testowymi obj to 

ogó em 63 osoby, w tym 52 kobiety (82,5%). 

W spotkaniach grupowych w ramach informacji zawodowej

udzielanej przez doradców zawodowych uczestniczy y cznie 1.983 osoby 

zamieszka e na wsi (w tym 1.208 kobiet). 

5.1.4. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest us ug wiadczon

przez  publiczne s u by zatrudnienia od 2005 roku. Polega na przygotowaniu 

osób   bezrobotnych i poszukuj cych pracy do lepszego radzenia sobie 

w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, w szczególno ci przez: 
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1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiej tno ci poszukiwania pracy 

wed ug programu „Klub Pracy”, 

2) uczestnictwo w zaj ciach aktywizacyjnych, 

3) dost p do informacji i elektronicznych baz danych s u cych 

uzyskaniu umiej tno ci poszukiwania pracy i samozatrudnienia. 

W strukturach organizacyjnych powiatowych urz dów pracy funkcjonuj

kluby pracy, które prowadz  zaj cia aktywizacyjne oraz szkolenia wed ug

programu okre lonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej. 

W 2008 roku w szkoleniach prowadzonych przez liderów klubów 

pracy uczestniczy o 216 osób bezrobotnych zamieszka ych na wsi. 

W ród uczestników szkole  najwi cej by o osób: 

- w wieku 25-34 lata             79, 

- z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym       68, 

- pozostaj cych bez pracy powy ej 12 m-cy     177, 

- bez sta u pracy            111. 

W zaj ciach aktywizacyjnych prowadzonych przez powiatowe urz dy

pracy cznie udzia  wzi y 1.082 osoby zamieszka e na wsi.

Zaj cia aktywizacyjne ró ni  si  od szkolenia w klubie pracy, zarówno 

zakresem tematycznym, jak i czasem trwania. Ze wzgl du na rodzaje 

omawianych zagadnie  oraz dostosowanie ich do bie cych oczekiwa  klientów 

ciesz  si  du ym zainteresowaniem. Najcz ciej dot. tematyki zwi zanej

z poruszaniem si  po rynku pracy, m.in. wiadomo ci nt. zasad przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych, technik rekrutacji i selekcji, sposobów dokonania 

pomiaru potencja u zawodowego. Poza tym w trakcie zaj  uczestnicy maj

mo liwo  wykonywania praktycznych wicze  doskonal cych umiej tno ci

interpersonalne.
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Osoby zamieszka e na wsi, które uczestniczy y w zaj ciach 

aktywizuj cych wed ug:

1) poziomu wykszta cenia: 

wy sze         179, 
policealne i rednie zawodowe   351, 
rednie ogólnokszta c ce    192, 

zasadnicze zawodowe     194, 
gimnazjalne i poni ej     166 osób, 

2) wieku: 

18-24         617, 
25-34         215, 
35-44         127, 
45 lat i wi cej        123 osoby, 

3) czasu pozostawania bez pracy: 

do 6 miesi cy       470, 
6 - 12           47, 
powy ej 12        565 osób. 

5.2. Dzia ania Wojewódzkiego Urz du Pracy 

Wojewódzki Urz d Pracy, realizuj c w imieniu samorz du województwa 

programy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przywi zuje du  wag

do  dzia a  maj cych na celu przeciwdzia anie bezrobociu i podnoszenie 

kwalifikacji i umiej tno ci zawodowych osób zamieszkuj cych tereny wiejskie. 

Jednym z pierwszych programów skierowanych do tej grupy by

Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizowany w latach 2002 - 2004. 

Celem szczegó owym by a pomoc osobom w trudnej sytuacji ekonomicznej 

i  bezrobotnym na terenach wiejskich w zakresie powi kszania i wykorzystania 

ich kapita u zawodowego w odpowiedzi na potencjalne mo liwo ci zatrudnienia 

na rynku pracy. W wyniku jego realizacji ponad 21 tys. mieszka ców wsi

podnios o swoje kwalifikacje i umiej tno ci, skorzysta o z doradztwa zawodowego, 

szkole  w zakresie podejmowania dzia alno ci gospodarczej oraz podj o
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zatrudnienie w podmiotach gospodarczych prowadz cych dzia alno  w sektorze 

pozarolniczym. Kwota przeznaczona na ten cel wynios a ponad 22 mln z .

5.2.1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 

Kluczowym programem s u cym przeciwdzia aniu bezrobociu 

i  aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych jako bezrobotne, w pierwszym 

okresie programowania, by Sektorowy Program Operacyjny Rozwój 

Zasobów Ludzkich (SPO RZL). Wojewódzki Urz d Pracy, w imieniu 

samorz du województwa, pe ni  rol  Instytucji Wdra aj cej dla 

nast puj cych Dzia a  w ramach Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy 

oraz integracji zawodowej i spo ecznej”:

– 1.2 „Perspektywy dla m odzie y”,

– 1.3 „Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego bezrobocia”. 

Dzia anie 1.2 „Perspektywy dla m odzie y”

Celem dzia ania by o udzielenie kompleksowego wsparcia poprzez 

przedsi wzi cia promuj ce zatrudnienie oraz samozatrudnienie m odzie y,

w tym absolwentów wszystkich typów szkó , tak aby nie stawali si  i nie 

pozostawali bezrobotnymi. Dzia anie kierowane by o do osób poni ej 25 roku 

ycia, gdy  bezrobocie m odzie y nale y do najwa niejszych problemów rynku 

pracy w regionie. Przeciwdzia anie temu zjawisku, skoncentrowane przede 

wszystkim na eliminacji przyczyn bezrobocia, nale y do priorytetowych zada

realizowanych przez WUP. 

W ramach Dzia ania 1.2 realizowane by y nast puj ce typy projektów:

subsydiowanie zatrudnienia m odzie y ze szczególnym uwzgl dnieniem

subsydiowania zatrudnienia w sektorze MSP oraz w trzecim sektorze, 

sta e / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia maj ce

na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy poprzez 

nabycie kwalifikacji, podniesienie kwalifikacji lub ich zmian ,
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doradztwo, szkolenia oraz przyznanie jednorazowych rodków

na podj cie dzia alno ci gospodarczej, 

poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy. 

Powy sze formy wsparcia adresowane by y przede wszystkim 

do  m odzie y poni ej 25 roku ycia, bezrobotnych absolwentów wszystkich 

typów szkó  oraz osób poni ej 25 roku ycia, zarejestrowanych jako bezrobotne 

przez okres do 24 miesi cy, chc cych rozpocz  dzia alno  gospodarcz .

Dzia anie 1.3 „Przeciwdzia anie i zwalczanie d ugotrwa ego

bezrobocia”

Celem tego dzia ania by o ograniczenie zjawiska d ugotrwa ego

bezrobocia poprzez wsparcie osób bezrobotnych, w tym d ugotrwale

bezrobotnych w zakresie reintegracji zawodowej oraz wsparcie otoczenia

spo ecznego tych osób. Aktywizacja zawodowa osób d ugotrwale pozostaj cych 

bez pracy ma szczególne znaczenie ze wzgl du na skal  zjawiska d ugotrwa ego 

bezrobocia w województwie, jak równie  barier na jakie napotykaj  d ugotrwale

bezrobotni na drodze do zatrudnienia. Osoby d ugotrwale bezrobotne staj  si

mniej interesuj ce dla potencjalnych pracodawców, poniewa  ich umiej tno ci

i do wiadczenie zawodowe ulegaj  szybkiej dezaktualizacji. 

Podj cie dzia a  na rzecz osób d ugotrwale pozostaj cych bez pracy 

mia o zapobiega  dalszemu wzrostowi tej grupy bezrobotnych. Skuteczno

podejmowanych dzia a  uzale niona by a od w a ciwego doboru form 

aktywizacji zawodowej, skoncentrowanych na eliminowaniu przyczyn zjawiska 

d ugotrwa ego bezrobocia. Istot  tych dzia a  by o z jednej strony umo liwienie

powrotu osób d ugotrwale bezrobotnych na rynek pracy, z drugiej za

zach canie pracodawców do zatrudniania bezrobotnych, którzy mieli d u sz

przerw  w aktywno ci zawodowej. 
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W ramach Dzia ania 1.3 osoby d ugotrwale bezrobotne korzysta y

z nast puj cych form wsparcia: 

subsydiowanie zatrudnienia, 

doradztwo oraz udzielanie jednorazowych rodków na podj cie

dzia alno ci gospodarczej, 

sta e / przygotowanie zawodowe w miejscu pracy oraz szkolenia 

zawodowe, w tym wykorzystuj ce najnowsze osi gni cia techniczne, 

maj ce na celu dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy 

poprzez nabycie kwalifikacji, 

us ugi poradnictwa zawodowego i po rednictwa pracy z uwzgl dnieniem 

indywidualnych planów dzia a , adresowane do osób bezrobotnych 

przez okres do 24 miesi cy.

Projekty skierowane do osób bezrobotnych, w tym d ugotrwale

bezrobotnych, mog y obejmowa  tak e dzia ania towarzysz ce, takie jak 

zapewnienie opieki nad dzie mi i osobami zale nymi od uczestników projektu. 

Realizowane formy wsparcia adresowane by y do osób powy ej 25 roku 

ycia, bezrobotnych przez okres do 24 miesi cy, z wy czeniem bezrobotnych 

absolwentów.

Realizatorami projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

by y wszystkie powiatowe urz dy pracy z terenu województwa.

W wyniku og oszonych konkursów od pocz tku okresu programowania 

zrealizowano 54 projekty (w tym dwa wojewódzkie - pozakonkursowe na bazie 

projektów posi kowych powiatowych urz dów pracy). Termin realizacji 

rzeczowej ostatnich umów up yn  z dniem 31 grudnia 2007 roku. Ca kowita 

warto  projektów zrealizowanych na podstawie umów podpisanych przez 

WUP w latach 2004 - 2007 wynios a 117.364.340,36 z , z tego: 

- 69.660.860,77 z  zaanga owano na realizacj  projektów

w ramach Dzia ania 1.2, 

- 47.703.479,59 z  wydatkowano w ramach Dzia ania 1.3. 
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Z projektów realizowanych w ramach Programu od pocz tku realizacji 

skorzysta o cznie 38.464 Beneficjentów Ostatecznych:

23.529 w ramach Dzia ania 1.2, w tym 12.237 mieszka ców 

obszarów wiejskich,

14.935 w ramach Dzia ania 1.3, w tym 7.058 osób zamieszkuj cych

tereny wiejskie.

czna liczba mieszka ców terenów wiejskich, obj tych wsparciem 

w ramach SPO RZL wynios a 19.295. 

5.2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 

Rok 2008 by  ostatnim rokiem rzeczowej realizacji projektów w ramach 

Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 

W pierwszym okresie programowania, przypadaj cym na lata 2004 - 2007, 

by    to jeden z kluczowych instrumentów umo liwiaj cych wsparcie 

i   aktywizacj  mieszka ców obszarów wiejskich w ramach rodków 

Europejskiego Funduszu Spo ecznego.

Zgodnie z przyj tym systemem realizacji ZPORR, Wojewódzki Urz d

Pracy pe ni  funkcj  Instytucji Wdra aj cej dla nast puj cych Dzia a

w ramach Priorytetu 2 „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 

w regionach”: 

Dzia anie 2.1 „Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego 

 rynku pracy i mo liwo ci kszta cenia ustawicznego 

 w regionie”,

Dzia anie 2.3 „Reorientacja zawodowa osób odchodz cych z rolnictwa”,

Dzia anie 2.4 „Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami 

 restrukturyzacyjnymi”. 

Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Dzia ania 2.1

„Rozwój umiej tno ci powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy 

i  mo liwo ci kszta cenia ustawicznego w regionie” by o cznie 11.681 
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mieszka ców obszarów wiejskich: pracuj cych osób doros ych, zg aszaj cych 

z w asnej inicjatywy ch  podwy szania lub dostosowywania kwalifikacji 

zawodowych do potrzeb rynku pracy. W grupie tej 1.869 uczestników 

to  rolnicy i domownicy, zainteresowani podj ciem dodatkowej dzia alno ci

zbli onej do rolnictwa. 

W ramach Dzia ania 2.1 zrealizowany zosta  ponadto projekt, 

w  ramach którego ponad 5.000 rolników naby o umiej tno ci zwi zane 

z  podejmowaniem dzia alno ci zbli onej do rolnictwa - pozyskiwania 

alternatywnych róde  energii (m.in. poprzez upraw  wierzby energetycznej) 

oraz prowadzenia dzia alno ci agroturystycznej. 

Wsparcie w ramach Dzia ania 2.3 „Reorientacja zawodowa osób 

odchodz cych z rolnictwa” otrzyma y 3.374 osoby - mieszka cy obszarów 

wiejskich - rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie 

chc ce podj  zatrudnienie w sferze pozarolniczej. Jego nadrz dnym celem by o

przygotowanie tej grupy osób do wykorzystania szans zwi zanych

z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez 

stworzenie warunków u atwiaj cych osobom zatrudnionym w rolnictwie 

znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.  

Uczestnikami projektów realizowanych w ramach Dzia ania 2.4

„Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami restrukturyzacyjnymi”

byli pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn 

niedotycz cych pracowników, osoby zatrudnione u pracodawców wobec 

których og oszono upad o  lub by y w stanie likwidacji, pracownicy sektora 

przemys owego (m.in. przemys  lekki, chemiczny, cukrowniczy), a tak e

pracownicy ochrony zdrowia oraz osoby, które utraci y prac  z przyczyn 

niedotycz cych pracowników, zarejestrowane jako bezrobotne b d

poszukuj ce pracy przez okres nie d u szy ni  3 miesi ce. W ród osób 

zaktywizowanych w ramach Dzia ania 2.4 wsparciem obj to 38 mieszka ców 

terenów wiejskich.



90

W ramach Dzia a  2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR Wojewódzki Urz d

Pracy zakontraktowa  wszystkie przewidziane na ich wdra anie rodki. 

czna warto  zawartych umów wynios a 63.610.000 z , w tym w ramach 

Dzia a :

2.1 – 46 umów na kwot   38.991.000,00 z ,

2.3 – 18 umów o warto ci 14.368.000,00 z ,

2.4 – 10 umów na kwot   10.251.000,00 z .

Udzia  w projektach w ramach Priorytetu 2 ZPORR umo liwi

mieszka com obszarów wiejskich nabywanie nowych, pozarolniczych kwalifikacji 

zawodowych, daj cych szans  zatrudnienia na otwartym rynku pracy. 

W ród realizowanych form wsparcia dla osób pracuj cych w ramach 

Dzia ania 2.1 znajdowa y si  liczne szkolenia j zykowe na wszystkich 

poziomach zaawansowania, kursy z zakresu ksi gowo ci, szkolenia 

informatyczne, kursy zawodowe z modu em j zykowym (spawacz, barman, 

operator wózków wid owych, operator maszyn budowlanych, sprzedawca, 

pracownik obs ugi klienta, etc.), studia zawodowe dla piel gniarek i po o nych,

szkolenia doskonal ce i uzupe niaj ce kwalifikacje zawodowe dla 

nauczycieli i pedagogów, policjantów, kuratorów s dowych, wychowawców 

placówek opieku czych (w zakresie pracy z m odzie ), informatyków, kadry 

zarz dzaj cej przedsi biorstw.

Szczególnym zainteresowaniem mieszka ców wsi cieszy y si

realizowane w ramach Dzia ania 2.3 ZPORR szkolenia zawodowe

w nast puj cych kierunkach: budowlane, spawalnicze, dla pracowników 

hurtowni z obs ug  wózków wid owych, operatorów stacji LPG, kursy 

doskonal ce w zakresie technologii wyko czeniowych, kursy szwalnicze, 

barman - kelner z j z. angielskim, pracownik ma ej gastronomii z j z. angielskim, 

przedstawiciel handlowy, pracownik administracyjno - biurowy, marketing 

z elementami reklamy, kadry i p ace, ksi gowo  ma ej firmy. 
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Niezwykle istotn  form  wsparcia przeznaczon  dla rolników  

i domowników by o równie subsydiowane zatrudnienie, dzi ki któremu 

do  ko ca realizacji Programu 97 uczestników Dzia ania 2.3 znalaz o

zatrudnienie w sektorze ma ych i rednich przedsi biorstw.

Mieszka cy obszarów wiejskich byli równie  uczestnikami Dzia ania 2.4,

w którym mieli mo liwo  podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych 

poprzez uczestnictwo w kursach o charakterze specjalistycznym:

„Komputerowe wspomaganie prac in ynierskich”, „Projektowanie i programowanie 

baz danych”, „Sterowniki programowalne PLC”, adresowane do osób 

o okre lonych potrzebach, podwy szaj ce poziom ich kwalifikacji i zwi kszaj ce

mo liwo ci zawodowe. Zrealizowano równie  cykl szkole  w zakresie 

przekwalifikowania nauczycieli zagro onych utrat  zatrudnienia, maj cych

na  celu nabywanie umiej tno ci zwi zanych z zarz dzaniem wiedz ,

e-learningiem, zdalnym nauczaniem z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

informatycznych oraz towarzysz ce im us ugi w zakresie po rednictwa pracy 

i kompleksowego doradztwa zawodowego.

5.2.3. Program Operacyjny Kapita  Ludzki 

Instrumentem umo liwiaj cym realizacj  projektów ukierunkowanych 

na podnoszenie poziomu zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w ramach 

rodków EFS, w drugim okresie programowania 2007 - 2013, jest Program 

Operacyjny Kapita  Ludzki (PO KL). Wojewódzki Urz d Pracy, pe ni c

w Programie rol  Instytucji Po rednicz cej 2 stopnia, jest odpowiedzialny 

za  wdra anie tych dzia a , które w najwi kszym stopniu przyczyniaj  si

do wzrostu zatrudnienia i rozwoju regionalnego rynku pracy.

Zgodnie z przyj tym systemem wdra ania PO KL w regionie, 

Wojewódzki Urz d Pracy pe ni rol  Instytucji Po rednicz cej 2 stopnia 

dla nast puj cych dzia a :

6.1 „Poprawa dost pu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywno ci

zawodowej w regionie”,
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6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia”, 

8.1 „Rozwój pracowników i przedsi biorstw w regionie”.

Celem Dzia ania 6.1 jest wsparcie dla osób pozostaj cych bez 

zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne, ze szczególnym 

uwzgl dnieniem m.in. mieszka ców obszarów wiejskich. Projekty realizowane 

w ramach tego Dzia ania koncentruj  si  wokó  podniesienia poziomu 

aktywno ci zawodowej, kwalifikacji zawodowych osób pozostaj cych bez pracy 

oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywno ci zawodowej w regionie. 

W  ramach projektów realizowane s  liczne szkolenia i kursy podnosz ce

kwalifikacje i umo liwiaj ce nabycie nowych umiej tno ci poszukiwanych 

na otwartym rynku pracy.

Projekty realizowane w ramach Dzia ania 6.2 ukierunkowane s  na 

rozwój przedsi biorczo ci i samozatrudnienia poprzez pomoc w zak adaniu

dzia alno ci gospodarczej. W ramach projektów udzielane jest wsparcie 

szkoleniowo - doradcze, dotacje na rozwój przedsi biorczo ci w wysoko ci

nieprzekraczaj cej 40 tys. z  oraz wsparcie pomostowe w okresie do 12 miesi cy

od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. Mieszka cy obszarów 

wiejskich uzyskuj  dodatkowe preferencje w ramach procedury 

kwalifikacji uczestników do projektów. 

Dzia anie 8.1 ukierunkowane jest na profilaktyk  bezrobocia poprzez 

wsparcie osób pracuj cych, w tym pracowników i kadry zarz dzaj cej

regionalnych przedsi biorstw. Z projektów w ramach Dzia ania 8.1 mog

korzysta  zarówno wszystkie osoby pracuj ce, chc ce podwy sza  kwalifikacje, 

jak równie  kadry regionalnych przedsi biorstw, dzi ki którym firmy realizuj

potrzeby szkoleniowe dostosowuj c kwalifikacje kadry do zmieniaj cych si

potrzeb rynkowych. Dzia aniem obj te s  równie osoby odchodz ce

z rolnictwa, które nabywaj  nowe, pozarolnicze kwalifikacje umo liwiaj ce

podj cie zatrudnienia w nowych zawodach.
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Wojewódzki Urz d Pracy, od pocz tku realizacji Programu 

( cznie w latach 2008-2009), podpisa  206 umów na realizacj  projektów:

74 umowy w ramach Dzia ania 6.1 na czn  kwot  162.354.621,44 z

(w tym 27 umów z powiatowymi urz dami pracy na realizacj

projektów systemowych o cznej warto ci 137.816.747,95 z );

20 umów na realizacj  projektów w ramach Dzia ania 6.2 na kwot

25.445.374,76 z ;

112 umów w ramach Dzia ania 8.1 o warto ci 94.646.803,19 z .

Zawarte umowy umo liwiaj  obj cie wsparciem ponad 53 tys. osób,  

z których 11 tys. to mieszka cy obszarów wiejskich: 

prawie 7,3 tys. osób pracuj cych, chc cych podwy sza

kwalifikacje, 

2,6 tys. osób odchodz cych z rolnictwa, 

1,6 tys. osób przeszkolonych w zakresie zak adania i prowadzenia 

dzia alno ci gospodarczej. 

Kwalifikacje zawodowe, jakie otrzymuj  mieszka cy obszarów wiejskich 

w  projektach realizowanych w ramach PO KL, bezpo rednio wynikaj

z  bie cych i przewidywanych potrzeb otwartego rynku pracy. Spektrum 

realizowanych szkole  i kursów w naszym regionie jest bardzo szerokie 

i obejmuje: 

a) szkolenia i kursy daj ce kwalifikacje w najbardziej popularnych, 

poszukiwanych na rynku zawodach us ugowych: 

szkolenia dla spawaczy i spawalników, obejmuj ce znajomo

ró norodnych, nowoczesnych technik spawalniczych stosowanych w tym 

zawodzie,

kursy dla operatorów maszyn i urz dze  budowlanych - koparko- adowarek,

maszyn drogowych, suwnic, urawi przeno nych, wózków wid owych,

kursy bran y kosmetycznej, wiza u, fryzjerskie, 

szkolenia pracowników ochrony osób i mienia, 
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szkolenia bran y spo ywczo - gastronomicznej - cukiernik, rze nik, 

w dliniarz, piekarz, kelner, 

kursy w bran y turystyczno - hotelarskiej, 

kursy dla kierowców samochodów ci arowych oraz przewozu 

materia ów niebezpiecznych, 

kursy dla opiekunów osób starszych, 

kursy w zakresie nowoczesnych technologii wyko czeniowych

w budownictwie, dla dekarzy, monterów instalacji i urz dze  sanitarnych, 

szkolenia dla sprzedawców, magazynierów, operatorów wózków 

wid owych, obs ugi kas fiskalnych, etc. 

b) projekty daj ce kwalifikacje o charakterze specjalistycznym: 

szkolenia dla specjalistów w zakresie pozyskiwania rodków i realizacji 

projektów unijnych, 

marketing turystyczny i obs uga ruchu turystycznego, 

zaawansowane szkolenia dla ksi gowych i pracowników dzia ów kadr 

i rozwoju zasobów ludzkich, 

specjalistyczne szkolenia dla in ynierów w zakresie m.in. obs ugi

programu AUTOCAD, 

zarz dzanie finansami przedsi biorstw, szkolenia dla menad erów,

specjalistów ds. zarz dzania zmian  gospodarcz  w zakresie efektywnych 

form pracy i wynagradzania, 

szkolenia dla audytorów wewn trznych,

szkolenia dla specjalistów z zakresu komunikacji interpersonalnej, 

mentoringu, zarz dzania innowacj  i menad erów odpowiedzialnych 

za planowanie rozwoju firm, 

profesjonalne szkolenia informatyczne, w tym dla administratorów sieci 

komputerowych i grafików komputerowych, 
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szkolenia dla kosztorysantów budowlanych oraz w zakresie zarz dzania

jako ci , audytu cieplnego budynków, wydawania wiadectw 

energetycznych,

szkolenia dla specjalistów w zakresie zamówie  publicznych, 

szkolenia w zakresie zarz dzania kryzysowego. 

5.3. Dzia ania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 
 finansowane ze rodków UE podejmowane przez inne podmioty 

Rozwój obszarów wiejskich w Polsce wspomagany jest poprzez 

regionalne i ponadregionalne dzia ania, w ramach wielu programów 

finansowanych w znacznej cz ci przez Uni  Europejsk . Do najwa niejszych

nale  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (PO IG) oraz 

Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (RPO) dla poszczególnych 

województw.

Podstawowym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jest

ekonomiczne wzmocnienie wielofunkcyjnych gospodarstw rolnych, poprzez 

wzrost konkurencyjno ci sektora rolno-spo ywczego, przy jednoczesnych 

dzia aniach na rzecz stworzenia pozarolniczych róde  dochodu dla 

mieszka ców wsi. Koordynowaniem wdra ania za o e  PROW zajmuje si

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorz dy

poszczególnych województw. W województwie wi tokrzyskim cz  zada

w tym zakresie przej o wi tokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Regionalne 

Programy  Operacyjne adresowane s  przede wszystkim do ma ych i rednich

przedsi biorców i polegaj  g ównie na bezpo rednim wsparciu finansowym 

przedsi biorców, planuj cych rozwój firmy lub wprowadzenie innowacyjnych 

technologii. 
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6. PODSUMOWANIE 

Struktura demograficzna ludno ci w województwie jest niekorzystna 

i kszta tuje si  odmiennie ni  w kraju. Udzia  ludno ci wiejskiej w populacji 

ogó em w województwie jest znacznie wy szy (54,7%) ni  w kraju (38,9%). 

Liczba pracuj cych w województwie wynios a 468.937 osób (o 2,6% wi cej

ni  w 2007 roku), w tym najwi cej w sektorze I (g ównie w rolnictwie) 

143.534 osoby, tj. 30,6% (w kraju 15,6%).

W ko cu grudnia 2008 roku zarejestrowanych by o 43.725 bezrobotnych 

mieszka ców wsi (56,3%) oraz 33.991 osób zamieszka ych w mie cie 

(43,7%). W wi tokrzyskim udzia  bezrobotnych zamieszka ych na wsi by

jednym z najwy szych w kraju (wy szy odsetek posiada o tylko 

woj. podkarpackie). 

Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 50,9% nap ywu, co oznacza, 

i  co drugi nowo rejestruj cy si  w województwie to mieszkaniec wsi.  

Z ogólnej liczby wyrejestrowanych prac podj o 39,5% (21.244

bezrobotnych).

W ród zarejestrowanych mieszka ców wsi odsetek osób uprawnionych 

do  otrzymywania zasi ku dla bezrobotnych (14,9%) by  ni szy 

w porównaniu z mieszka cami miast (15,3%). 

W ród bezrobotnych zamieszka ych na wsi znaczny udzia  stanowi  osoby: 

w wieku 25-34 lata - 30,4% (kraj - 28,7%),

o niskim poziomie wykszta cenia (zasadniczym zawodowym 

oraz gimnazjalnym i ni szym) - 59,0% (kraj - 64,9%),

bez sta u pracy - 31,2% (kraj - 26,2%), 

d ugotrwale bezrobotni - 45,7% (kraj - 36,4%). 
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Bezrobotne kobiety zamieszka e na wsi s  w znacznie gorszej sytuacji ni

mieszkaj ce w miastach. W populacji tej notuje si  wy szy odsetek kobiet: 

do 35 roku ycia - 59,4% (w mie cie - 48,4%), 

z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym 

i ni szym - 49,4% (38,7%), 

bez sta u pracy - 35,3% (23,8%),

d ugotrwale bezrobotnych - 49,7% (44,2%). 

Najwy szy udzia  w ród bezrobotnych m czyzn zamieszka ych na wsi 

stanowi  osoby:

do 35 roku ycia - 48,6% (w mie cie - 41,7%),

z wykszta ceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym 

i ni szym - 70,9% (57,7%),

bez sta u pracy - 26,1% (20,8%),

d ugotrwale bezrobotne - 40,8% (35,0%).

Bezrobotni mieszka cy wsi w wieku 18-24 lata stanowili 65,2% ogó u

osób m odych pozostaj cy bez pracy w województwie. 

Aktywnymi programami rynku pracy obj to 15.967 bezrobotnych

zamieszka ych na wsi, co oznacza wzrost liczby zaktywizowanych o 8,1% 

w porównaniu do 2007 roku. 

Bezrobotni mieszka cy wsi stanowi  znaczny udzia  w ród uczestników 

programów sta y (37,8%), szkole (15,5%) oraz przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy (15,4%).

Wzros a liczba bezrobotnych zainteresowanych podejmowaniem 

samozatrudnienia (o 33,4%). 

Na szkolenia zawodowe skierowano cznie 2.481 osób bezrobotnych 

zamieszka ych na wsi. Szkolenia uko czy y 2.332 osoby, spo ród których 

29,7% podj o prac .
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Najwy sz  efektywno  zatrudnieniow  uzyskano po zako czeniu prac 

interwencyjnych (67,1%) oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy 

(58,2%). 

Z us ug poradnictwa zawodowego skorzysta o cznie 5.694 bezrobotnych

zamieszka ych na wsi, przy czym wszystkie osoby obj to poradnictwem 

indywidualnym, a 1.845 dodatkowo poradnictwem grupowym. Badaniami 

testowymi obj to 63 osoby, a z informacji zawodowej skorzysta y

1.983  osoby. 

Zako czono realizacj  projektów w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Kontynuacj  podj tych dzia a

na  rzecz rozwoju zasobów ludzkich w ramach Europejskiego Funduszu 

Spo ecznego jest Program Operacyjny Kapita  Ludzki. Na jego realizacj

w   latach 2007 - 2013 Wojewódzki Urz d Pracy dysponuje kwot

156.369.030 Euro. Ze rodków tych finansowane b d  m.in. projekty 

ukierunkowane na aktywizacj  osób pozostaj cych bez zatrudnienia, 

podnoszenie kwalifikacji osób pracuj cych, odchodz cych z rolnictwa 

wspieranie przedsi biorczo ci i samozatrudnienia oraz aktywizacj rodowisk

lokalnych. 
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7.  PROGNOZA KIERUNKÓW PRZEMIAN POLSKIEJ WSI 
 DO 2025 ROKU36

Nieustaj ce przemiany, jakim podlega polska wie  od czasu zmiany 

ustrojowej pocz tku lat 90-tych, nabra y od akcesji do Unii Europejskiej, 

niespotykanego dotychczas tempa. Dotycz  one nie tylko gospodarki 

i  zwi zanej z ni  produkcji rolniczej, ale równie rodowiska przyrodniczego 

i kulturowo - spo ecznego.

Obecnie wie  polska w czona jest w unijn  polityk  rozwoju obszarów 

wiejskich na lata 2007 - 2013, której priorytetowe dzia ania to: 

poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego,

poprawa stanu rodowiska i terenów wiejskich, 

poprawa jako ci ycia na obszarach wiejskich oraz wspieranie 

dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. 

Równolegle, ka dy z krajów cz onkowskich opracowuje w asn  strategi

rozwoju obszarów wiejskich, wpisuj c  si  w ogólnoeuropejsk  polityk .

Grupa ekspertów z dziedziny ekonomii, agronomii, socjologii i polityki 

spo ecznej oraz nauk zwi zanych z zagospodarowaniem przestrzennym 

i ochron rodowiska, stworzy a wizj  rozwoju dla polskiej wsi do roku 2025. 

Wymiar ekonomiczny 

W zwi zku z procesem restrukturyzacji rolnictwa, przewiduje si

stopniowe zmniejszanie jego udzia u w strukturze zatrudnienia, przy jednoczesnym 

wzro cie udzia u wielkoobszarowych gospodarstw w produkcji rolniczej. 

Nowa sytuacja na rynku pracy spowoduje konieczno  wielozawodowo ci

i umiej tno ci przekwalifikowywania si  pracowników. W omawianej 

perspektywie czasowej przewiduje si  ukszta towanie liczby towarowych 

gospodarstw rolnych na poziomie oko o 500 tys. W praktyce oznacza to spadek 

                                           
36 Na podstawie opracowania „Polska wie  2025 - Wizja rozwoju”, red. J. Wilkin,  
   Fundusz Wspó pracy, Warszawa 2005. 
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liczby zatrudnionych w rolnictwie o oko o 1,5 mln osób, którym nale y u atwi

znalezienie zatrudnienia w innych sektorach dzia alno ci gospodarczej. 

G ównym ród em dochodu na wsi stan  si  ma e firmy us ugowe zwi zane

z  obs ug  rolnictwa np. przetwórstwo oraz us ugi zwi zane z piel gnacj

i  opiek  nad lud mi starszymi i dzie mi, jak równie  nad przydomowymi 

ogrodami. Upowszechnienie si  tzw. „telepracy” i informatyzacji systemów 

finansowych (w tym bankowo ci) pozwoli na zwi kszenie dost pu

do  pozarolniczych róde  dochodu, jak i us ug konsumenckich. Szczególn

uwag  nale y w tym miejscu zwróci  na bezrobocie ukryte, którego poziom 

szacowany jest na ok. 1mln osób w skali kraju. 

Mimo zmian gospodarczych i technologicznych oraz zmniejszenia 

znaczenia rolnictwa jako ród a dochodów ludno ci wiejskiej, nie przestanie 

ono  by  g ównym ród em ywno ci i energii odnawialnej. Zawód rolnika 

- przedsi biorcy, produkuj cego szerok  gam  dóbr rynkowych i publicznych, 

b dzie wymaga  znacznie wi kszej wiedzy ni  inne zawody. Ze wzgl du

na  strategiczne znaczenie sektora ywno ciowego i energetycznego (wzrost 

znaczenia rolnictwa jako producenta biomasy energetycznej) produkcja rolnicza 

nie zostanie w pe ni urynkowiona. 

Wymiar spo eczny

Zmiany strukturalne w rolnictwie nie pozostan  bez znaczenia dla ca ej 

spo eczno ci wiejskiej. Mimo zmniejszenia udzia u rolnictwa w strukturze 

dochodów mieszka ców wsi, wp yw rolników na ycie spo eczno ci lokalnych 

pozostanie du y. Spowodowane to b dzie znaczeniem rolników w zarz dzaniu

wykorzystaniem ziemi. W zwi zku z wymian  pokoleniow  jaka nast pi 

w  przeci gu najbli szych 15 lat, wzro nie poziom wykszta cenia rolników, 

a co za tym idzie poziom ich wiadomo ci ekonomicznej i spo ecznej. Pozwoli 

to na w czenie rolnictwa w system gospodarowania oparty na wiedzy 

i innowacyjno ci.



101

Dla osi gni cia tego celu musi nast pi  równie  rozwój instytucji 

wspomagaj cych wprowadzanie innowacji w rolnictwie, takich jak o rodki 

doradztwa rolniczego, centra przedsi biorczo ci, izby rolnicze czy nawet 

uniwersytety ludowe. 

Równolegle do zmian gospodarczych nast powa  b d  zmiany 

demograficzne. W prognozowanym okresie nast pi wzrost liczby mieszka ców

wsi, spowodowany g ównie dodatnim saldem migracji rezydencjonalnej 

i sentymentalnej z miast. Szczególnie szybki wzrost liczby mieszka ców

zanotuj  wsie po o one w pobli u wi kszych o rodków miejskich, przy czym 

obszary te b d  si  szybciej urbanizowa y i poprawia y poziom infrastruktury 

technicznej i spo ecznej. Taka poprawa warunków ycia mo e zach ci

do  osiedlania si  na wsi równie  osób w wieku poprodukcyjnym, co z kolei 

przyspieszy oby proces starzenia si  spo eczno ci wiejskiej. 

Autorzy opracowania Polska wie  2025 spodziewaj  si , e obecne 

ró nice w poziomie ycia mieszka ców wsi i miast ulegn  w perspektywie 

15 lat wyrównaniu. Uzale niaj  to jednak nie tylko od polepszenia infrastruktury 

technicznej (w tym teleinformatycznej) i spo ecznej obszarów wiejskich, 

ale  równie  od tempa zmian w wiadomo ci spo ecznej i ekonomicznej 

mieszka ców wsi. 

Praca w rolnictwie mo e przynosi  wyra ne zyski, ale wy cznie dla 

w skiej grupy wyspecjalizowanych producentów rolnych. Pozostali mieszka cy

wsi zmuszeni b d  do szukania róde  utrzymania poza rolnictwem lub czenia

pracy w gospodarstwie z innymi formami pracy zarobkowej. 

Zapewnienie dost pu do wiedzy i edukacji dla wszystkich mieszka ców 

wsi oraz odpowiednia polityka w dziedzinie redystrybucji rodków unijnych, 

jak równie  dba o  o przestrzeganie zasad zrównowa onego rozwoju, pozwoli 

na zniwelowanie spo eczno - ekonomicznej przepa ci pomi dzy mieszka cami 

wsi i miast w Polsce.



Wyszczególnienie Ogó em Zamieszkali
na wsi

Udzia
%

Zamieszkali
w mie cie

Udzia
%

Dolno l skie 2 877 059 849 314 29,5 2 027 745 70,5

Kujawsko - Pomorskie 2 067 918 808 456 39,1 1 259 462 60,9

Lubelskie 2 161 832 1 155 800 53,5 1 006 032 46,5

Lubuskie 1 008 962 365 906 36,3 643 056 63,7

ódzkie 2 548 861 910 204 35,7 1 638 657 64,3

Ma opolskie 3 287 136 1 669 820 50,8 1 617 316 49,2

Mazowieckie 5 204 495 1 839 990 35,4 3 364 505 64,6

Opolskie 1 033 040 491 443 47,6 541 597 52,4

Podkarpackie 2 099 495 1 240 030 59,1 859 465 40,9

Podlaskie 1 191 470 481 397 40,4 710 073 59,6

Pomorskie 2 219 512 744 408 33,5 1 475 104 66,5

l skie 4 645 665 1 010 606 21,8 3 635 059 78,2

wi tokrzyskie 1 272 784 696 552 54,7 576 232 45,3

Warmi sko - Mazurskie 1 427 073 572 094 40,1 854 979 59,9

Wielkopolskie 3 397 617 1 482 776 43,6 1 914 841 56,4

Zachodniopomorskie 1 692 957 528 899 31,2 1 164 058 68,8

POLSKA 38 135 876 14 847 695 38,9 23 288 181 61,1

TABLICA 1. LUDNO  WED UG WOJEWÓDZTW

stan na koniec grudnia 2008r.
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Wyszczególnienie Ogó em Zamieszkali
na wsi Udzia  % Zamieszkali

w mie cie Udzia  %

wi tokrzyskie 1 272 784 696 552 54,7 576 232 45,3

Podregion
kielecki 776 615 340 802 43,9 435 813 56,1

Powiaty:

Kielecki 200 623 187 284 93,4 13 339 6,6

Konecki 83 371 57 097 68,5 26 274 31,5

Ostrowiecki 115 078 35 983 31,3 79 095 68,7

Skar yski 78 814 21 866 27,7 56 948 72,3

Starachowicki 93 635 38 572 41,2 55 063 58,8

m. Kielce 205 094 - - 205 094 100,0

Podregion
sandomiersko
- j drzejowski

496 169 355 750 71,7 140 419 28,3

Powiaty:

Buski 73 335 56 311 76,8 17 024 23,2

J drzejowski 88 944 61 923 69,6 27 021 30,4

Kazimierski 35 297 28 310 80,2 6 987 19,8

Opatowski 55 740 44 280 79,4 11 460 20,6

Pi czowski 41 579 28 939 69,6 12 640 30,4

Sandomierski 80 936 51 929 64,2 29 007 35,8

Staszowski 73 498 47 903 65,2 25 595 34,8

W oszczowski 46 840 36 155 77,2 10 685 22,8

POLSKA 38 135 876 14 847 695 38,9 23 288 181 61,1

TABLICA 2. LUDNO  W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM
                     WED UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

stan na koniec grudnia 2008r.
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TABLICA 3.  PRACUJ CY WED UG SEKTORÓW GOSPODARKI W 2008 ROKU  

Wyszczególnienie WOJEWÓDZTWO KRAJ 

Liczba pracuj cych 468.937 13.711.043 

w tym sektory:   

Sektor I gospodarki
(rolnictwo) 30,6% 15,6% 

Sektor II gospodarki
(przemys  i budownictwo) 23,8% 28,7% 

Sektor III gospodarki
(us ugi) 45,6% 55,7% 

ród o: Urz d Statystyczny w Kielcach. 
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Wyszczególnienie Ogó em Zamieszkali
na wsi

Udzia
%

Zamieszkali
w mie cie

Udzia
%

Dolno l skie 113 890 40 577 35,6 73 313 64,4

Kujawsko - Pomorskie 110 256 50 590 45,9 59 666 54,1

Lubelskie 101 561 55 468 54,6 46 093 45,4

Lubuskie 46 311 20 271 43,8 26 040 56,2

ódzkie 99 191 34 993 35,3 64 198 64,7

Ma opolskie 97 813 54 302 55,5 43 511 44,5

Mazowieckie 178 028 82 511 46,3 95 517 53,7

Opolskie 35 698 15 790 44,2 19 908 55,8

Podkarpackie 115 567 72 544 62,8 43 023 37,2

Podlaskie 45 821 16 203 35,4 29 618 64,6

Pomorskie 67 771 32 398 47,8 35 373 52,2

l skie 122 748 26 194 21,3 96 554 78,7

wi tokrzyskie 77 716 43 725 56,3 33 991 43,7

Warmi sko - Mazurskie 87 420 44 059 50,4 43 361 49,6

Wielkopolskie 91 441 43 586 47,7 47 855 52,3

Zachodniopomorskie 82 520 37 223 45,1 45 297 54,9

POLSKA 1 473 752 670 434 45,5 803 318 54,5

TABLICA 4. BEZROBOTNI WED UG WOJEWÓDZTW

stan na koniec grudnia 2008r.
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Wyszczególnienie Bezrobotni
ogó em

Zamieszkali
na wsi Udzia  % Zamieszkali

w mie cie Udzia  %

wi tokrzyskie 77 716 43 725 56,3 33 991 43,7

Podregion
kielecki 51 995 25 587 49,2 26 408 50,8

Powiaty:

Kielecki 14 298 13 162 92,1 1 136 7,9

Konecki 7 973 5 715 71,7 2 258 28,3

Ostrowiecki 7 331 2 292 31,3 5 039 68,7

Skar yski 6 567 2 221 33,8 4 346 66,2

Starachowicki 5 357 2 197 41,0 3 160 59,0

m. Kielce 10 469 0 - 10 469 100,0

Podregion
sandomiersko
- j drzejowski

25 721 18 138 70,5 7 583 29,5

Powiaty:

Buski 3 212 2 374 73,9 838 26,1

J drzejowski 4 285 2 672 62,4 1 613 37,6

Kazimierski 1 684 1 233 73,2 451 26,8

Opatowski 4 490 3 483 77,6 1 007 22,4

Pi czowski 1 576 1 000 63,5 576 36,5

Sandomierski 3 875 2 553 65,9 1 322 34,1

Staszowski 3 586 2 438 68,0 1 148 32,0

W oszczowski 3 013 2 385 79,2 628 20,8

POLSKA 1 473 752 670 434 45,5 803 318 54,5

TABLICA 5. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM
                     WED UG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

stan na koniec grudnia 2008r.
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Wyszczególnienie Bezrobotne
kobiety

Bezrobotne
kobiety

zamieszka e
na wsi

Udzia
%

Bezrobotni
m czy ni

Bezrobotni
m czy ni

zamieszka e
na wsi

Udzia
%

wi tokrzyskie 42 663 24 186 56,7 35 053 19 539 55,7

Podregion
kielecki 28 341 14 155 49,9 23 654 11 432 48,3

Powiaty:

Kielecki 7 628 7 082 92,8 6 670 6 080 91,2

Konecki 4 602 3 301 71,7 3 371 2 414 71,6

Ostrowiecki 4 043 1 223 30,2 3 288 1 069 32,5

Skar yski 3 520 1 221 34,7 3 047 1 000 32,8

Starachowicki 3 106 1 328 42,8 2 251 869 38,6

m. Kielce 5 442 0 0,0 5 027 0 0,0

Podregion
sandomiersko
- j drzejowski

14 322 10 031 70,0 11 399 8 107 71,1

Powiaty:

Buski 1 611 1 215 75,4 1 601 1 159 72,4

J drzejowski 2 802 1 760 62,8 1 483 912 61,5

Kazimierski 926 684 73,9 758 549 72,4

Opatowski 2 214 1 685 76,1 2 276 1 798 79,0

Pi czowski 929 591 63,6 647 409 63,2

Sandomierski 1 973 1 304 66,1 1 902 1 249 65,7

Staszowski 2 130 1 403 65,9 1 456 1 035 71,1

W oszczowski 1 737 1 389 80,0 1 276 996 78,1

POLSKA 833 435 380 600 45,7 640 317 289 834 45,3

TABLICA 6. BEZROBOTNE KOBIETY I BEZROBOTNI M CZY NI
                     WED UG POWIATÓW

stan na koniec grudnia 2008r.
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osoby udzia   %

Kielecki 14 298 13 162 92,1

W oszczowski 3 013 2 385 79,2

Opatowski 4 490 3 483 77,6

Buski 3 212 2 374 73,9

Kazimierski 1 684 1 233 73,2

Konecki 7 973 5 715 71,7

Staszowski 3 586 2 438 68,0

Sandomierski 3 875 2 553 65,9

Pi czowski 1 576 1 000 63,5

J drzejowski 4 285 2 672 62,4

WOJEWÓDZTWO 77 716 43 725 56,3

POLSKA 1 473 752 670 434 45,5

Starachowicki 5 357 2 197 41,0

Skar yski 6 567 2 221 33,8

Ostrowiecki 7 331 2 292 31,3

Miasto Kielce 10 469 0 0,0

w tym zamieszkali na wsi

TABLICA 7. ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI OGÓ EM, W TYM ZAMIESZKALI NA WSI

OGÓ EM
Powiaty

Liczba bezrobotnych wg stanu na 31.12.2008r.
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Buski 2 361 2 374 13 0,6

J drzejowski 2 812 2 672 -140 -5,0

Kazimierski 1 323 1 233 -90 -6,8

Kielecki 13 284 13 162 -122 -0,9

Konecki 5 970 5 715 -255 -4,3

Opatowski 3 530 3 483 -47 -1,3

Ostrowiecki 2 768 2 292 -476 -17,2

Pi czowski 1 146 1 000 -146 -12,7

Sandomierski 3 271 2 553 -718 -22,0

Skar yski 2 656 2 221 -435 -16,4

Starachowicki 2 241 2 197 -44 -2,0

Staszowski 2 956 2 438 -518 -17,5

W oszczowski 2 474 2 385 -89 -3,6

WOJEWÓDZTWO 46 792 43 725 -3 067 -6,6

TABLICA 8. BEZROBOTNI  ZAMIESZKALI NA WSI
                     WED UG POWIATÓW W LATACH  2007 - 2008

w liczbach 
bezwzgl dnych

stan na koniec grudnia

Powiaty

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi

w %
2007 rok 2008 rok

Wzrost / spadek
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TABLICA 9. BEZROBOTNI  ZAMIESZKALI NA WSI WED UG POWIATÓW W LATACH  1999 - 2008

stan na koniec grudnia

1999r. 2000r. 2001r. 2002r. 2003r. 2004r. 2005r. 2006r. 2007r. 2008r.

Buski 2 992 3 395 3 574 3 322 3 270 3 280 3 178 2 776 2 361 2 374

J drzejowski 3 579 4 028 4 560 4 649 4 330 4 335 4 294 3 607 2 812 2 672

Kazimierski 1 172 1 325 1 491 1 587 1 674 1 781 1 590 1 516 1 323 1 233

Kielecki 16 365 18 097 20 309 20 943 20 132 19 964 18 775 15 602 13 284 13 162

Konecki 7 632 8 401 9 071 9 110 8 954 8 857 8 083 7 013 5 970 5 715

Opatowski 3 604 3 839 4 160 4 142 4 232 4 338 4 233 3 948 3 530 3 483

Ostrowiecki 3 008 3 526 4 039 3 995 3 999 3 930 3 612 3 168 2 768 2 292

Pi czowski 1 532 1 764 1 992 1 900 1 949 1 961 1 837 1 450 1 146 1 000

Sandomierski 4 467 4 670 4 690 4 595 4 507 4 430 4 227 3 647 3 271 2 553

Skar yski 2 248 2 534 3 017 3 175 3 210 3 403 3 201 2 785 2 656 2 221

Starachowicki 4 886 5 034 5 113 4 827 4 418 4 422 4 066 3 011 2 241 2 197

Staszowski 4 468 4 750 4 970 4 609 4 006 4 188 3 932 3 529 2 956 2 438

W oszczowski 3 683 3 956 4 480 4 456 4 405 4 301 3 828 3 138 2 474 2 385

WOJEWÓDZTWO 59 636 65 319 71 466 71 310 69 086 69 190 64 856 55 190 46 792 43 725

Liczba bezrobotnych zamieszka ych na wsi
Powiaty
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TABLICA 10.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI Z PRAWEM I BEZ PRAWA DO ZASI KU WED UG POWIATÓW 

1 Buski 234 264 11,1 2 127 2 110 88,9
2 J drzejowski 218 260 9,7 2 594 2 412 90,3
3 Kazimierski 35 53 4,3 1 288 1 180 95,7
4 Kielecki 1 214 1 899 14,4 12 070 11 263 85,6
5 Konecki 1 163 1 153 20,2 4 807 4 562 79,8
6 Opatowski 173 334 9,6 3 357 3 149 90,4
7 Ostrowiecki 435 446 19,5 2 333 1 846 80,5
8 Pi czowski 91 98 9,8 1 055 902 90,2
9 Sandomierski 140 205 8,0 3 131 2 348 92,0

10 Skar yski 354 410 18,5 2 302 1 811 81,5
11 Starachowicki 592 678 30,9 1 649 1 519 69,1
12 Staszowski 288 360 14,8 2 668 2 078 85,2
13 W oszczowski 155 340 14,3 2 319 2 045 85,7

Woj. wi tokrzyskie 5 092 6 500 14,9 41 700 37 225 85,1
Kraj 109 777 123 536 18,4 675 942 546 898 81,6

10

Procentowy udzia
bezrobotnych

z prawem do zasi ku
w ogólnej liczbie 

bezrobotnych
zamieszka ych na wsi

na koniec
grudnia 2008r.

Lp. Powiat

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi z prawem do zasi ku

wg stanu na koniec

2007 roku 2008 roku

62 3 4 5

Liczba bezrobotnych zamieszka ych
na wsi bez prawa do zasi ku

wg stanu na koniec

Procentowy udzia
bezrobotnych

bez prawa do zasi ku
w ogólnej liczbie 

bezrobotnych
zamieszka ych na wsi

na koniec
grudnia 2008r.

2007 roku 2008 roku
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TABLICA 11.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI "NAP YW" I "ODP YW"

Kwarta y
WYSZCZEGÓLNIENIE I II III IV

w liczbach bezwzgl dnych

2008r.

Nowo zarejestrowani bezrobotni 
"nap yw" 50 784 11 082 11 468 13 504 14 730 100,0
 z tego powracaj cy do rejestracji :
 - po raz pierwszy 10 007 1 792 3 033 3 055 2 127 19,7
 - po raz kolejny (od 1990r.) 40 777 9 290 8 435 10 449 12 603 80,3
 w tym powracaj cy do rejestracji :
       - po pracach interwencyjnych 704 176 139 167 222 1,4
       - po robotach publicznych 393 66 41 126 160 0,8
       - po sta u 6 001 1 052 1 163 1 482 2 304 11,8
       - po odbyciu przygotowania zawodowego 
       - w miejscu pracy 2 172 327 428 644 773 4,3
       - po szkoleniu 2 394 221 558 715 900 4,7
       - po pracach spo ecznie u ytecznych 654 83 89 165 317 1,3

Wyrejestrowani bezrobotni
"odp yw" 53 851 12 063 15 967 14 012 11 809 100,0
z powodu :
 - podj cia pracy 21 244 5 074 6 517 5 250 4 403 39,5
   z tego :
    - pracy niesubsydiowanej 16 862 4 336 4 851 4 154 3 521 31,3
          w tym: pracy sezonowej 477 97 223 111 46 0,9
    - pracy subsydiowanej 4 382 738 1 666 1 096 882 8,2
       w tym: 
       - prac interwencyjnych 1 527 339 529 373 286 2,8
       - robót publicznych 921 108 534 163 116 1,7
       - podj cia dzia alno ci gospodarczej 903 122 303 269 209 1,7
       - podj cia pracy w ramach refundacji

- kosztów zatrudnienia bezrobotnego 948 147 276 276 249 1,8
       - inne 83 22 24 15 22 0,2
 - rozpocz cia szkolenia 2 481 405 847 532 697 4,6
 - rozpocz cia sta u 6 029 1 437 1 815 1 989 788 11,2
 - rozpocz cia przygotowania zawodowego
 - w miejscu pracy 2 455 635 747 720 353 4,6
 - rozpocz cia prac spo ecznie u ytecznych 620 143 334 89 54 1,2
 - nie potwierdzenia gotowo ci do pracy 13 021 2 734 3 614 3 306 3 367 24,2
 - dobrowolnej rezygnacji 
   ze statusu bezrobotnego 2 602 661 836 637 468 4,8
 - podj cia nauki 400 7 1 52 340 0,7
 - uko czenia 60/65 lat 69 24 12 15 18 0,1
 - nabycia praw emerytalnych lub rentowych 242 52 66 72 52 0,4
 - nabycia praw do wiadczenia
   przedemerytalnego 146 42 36 36 32 0,3
 - z innych przyczyn 4 542 849 1 142 1 314 1 237 8,4

Ogó em w
%
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TABLICA 12.  REJESTROWANE  BEZROBOCIE  NA  WSI  W  2008 ROKU
                         "NAP YW", "ODP YW"  ORAZ  PODJ CIA  PRACY

Okresy

0 6

Ogó em 99 710 50 616 105 333 53 938 41 958 42,1

Miasta 48 926 24 556 51 482 26 354 20 714 42,3

Wie 50 784 26 060 53 851 27 584 21 244 41,8

I kwarta 11 082 5 059 12 063 6 028 5 074 45,8

stycze 4 696 2 097 3 339 1 731 1 447 30,8

luty 3 513 1 619 4 141 2 066 1 626 46,3

marzec 2 873 1 343 4 583 2 231 2 001 69,6

II kwarta 11 468 6 043 15 967 7 801 6 517 56,8

kwiecie  3 700 1 832 6 140 2 928 2 566 69,4

maj 3 916 2 057 4 842 2 282 2 040 52,1

czerwiec 3 852 2 154 4 985 2 591 1 911 49,6

III kwarta 13 504 7 760 14 012 7 513 5 250 38,9

lipiec 4 526 2 594 4 874 2 514 1 683 37,2

sierpie 4 044 2 347 3 842 2 032 1 482 36,6

wrzesie 4 934 2 819 5 296 2 967 2 085 42,3

IV kwarta 14 730 7 198 11 809 6 242 4 403 29,9

pa dziernik 4 903 2 624 5 632 3 003 1 854 37,8

listopad 4 571 2 051 3 171 1 627 1 284 28,1

grudzie 5 256 2 523 3 006 1 612 1 265 24,1

1 3

Bezrobotni
nowo

zarejestrowani
"nap yw"

Bezrobotni
wyrejestrowani

"odp yw"

w  tym 
kobiety

2 4 5

Wska nik
p ynno ci

rynku
pracy

(5:1)* 100%kobiety

w tym

podj cia
pracy
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TABLICA 13.  "NAP YW" I "ODP YW" BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH
                         NA WSI, W TYM OSOBY KTÓRE PODJ Y PRAC

0 1 2 3 4

WOJEWÓDZTWO 50 784 53 851 21 244 41,8

Buski 2 645 2 632 1 180 44,6

J drzejowski 2 938 3 078 1 245 42,4

Kazimierski 1 040 1 130 355 34,1

Kielecki 14 270 14 392 5 642 39,5

Konecki 6 345 6 600 2 944 46,4

Opatowski 3 443 3 490 969 28,1

Ostrowiecki 3 384 3 860 1 526 45,1

Pi czowski 1 156 1 302 455 39,4

Sandomierski 3 165 3 883 1 039 32,8

Skar yski 2 762 3 197 1 261 45,7

Starachowicki 3 508 3 552 1 754 50,0

Staszowski 3 639 4 157 1 679 46,1

W oszczowski 2 489 2 578 1 195 48,0

2008r.

Powiat

Wska nik
p ynno ci

rynku
pracy

(3:1)* 100%

Bezrobotni
nowo

zarejestrowani
(nap yw)

Bezrobotni
wyrejestrowani

(odp yw)

w tym
osoby, które
podj y prac
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TABLICA 14. NOWO ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI
                       ZAMIESZKALI NA WSI WED UG POWIATÓW 
                       W LATACH  2007 - 2008

Buski 2 526 2 645 119 4,7

J drzejowski 2 780 2 938 158 5,7

Kazimierski 960 1 040 80 8,3

Kielecki 13 795 14 270 475 3,4

Konecki 6 105 6 345 240 3,9

Opatowski 3 299 3 443 144 4,4

Ostrowiecki 3 216 3 384 168 5,2

Pi czowski 1 210 1 156 -54 -4,5

Sandomierski 3 029 3 165 136 4,5

Skar yski 2 469 2 762 293 11,9

Starachowicki 3 455 3 508 53 1,5

Staszowski 3 556 3 639 83 2,3

W oszczowski 2 328 2 489 161 6,9

WOJEWÓDZTWO 48 728 50 784 2 056 4,2

w liczbach 
bezwzgl dnych w %

Powiaty

2007 2008

Nowo zarejestrowani bezrobotni
zamieszkali na wsi w roku:

Wzrost / spadek
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TABLICA 15.  REJESTROWANE BEZROBOCIE NA WSI WED UG POWIATÓW 

Buski 2 645 2 632 2 361 73,3 2 374 73,9

J drzejowski 2 938 3 078 2 812 62,0 2 672 62,4

Kazimierski 1 040 1 130 1 323 72,7 1 233 73,2

Kielecki 14 270 14 392 13 284 92,9 13 162 92,1

Konecki 6 345 6 600 5 970 71,7 5 715 71,7

Opatowski 3 443 3 490 3 530 77,7 3 483 77,6

Ostrowiecki 3 384 3 860 2 768 32,0 2 292 31,3

Pi czowski 1 156 1 302 1 146 64,5 1 000 63,5

Sandomierski 3 165 3 883 3 271 67,8 2 553 65,9

Skar yski 2 762 3 197 2 656 33,9 2 221 33,8

Starachowicki 3 508 3 552 2 241 42,5 2 197 41,0

Staszowski 3 639 4 157 2 956 68,3 2 438 68,0

W oszczowski 2 489 2 578 2 474 78,0 2 385 79,2

RAZEM 50 784 53 851 46 792 56,1 43 725 56,3

Bezrobotni
nowo

zarejestrowani
na wsi

(nap yw)
w 2008r.

Bezrobotni
wyrejestro-
wani na wsi

(odp yw)
w 2008r.

Powiat

liczba
bezrobotnych

31.12.2007r.

Liczba bezrobotnych zamieszka ych na wsi
- stan na koniec:

31.12.2008r.

 udzia  %
do ogó u
bezrobot.

  udzia  %
do ogó u
bezrobot.

liczba
bezrobotnych
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TABLICA 16. BEZROBOTNA M ODZIE  ZAMIESZKA A NA WSI WED UG POWIATÓW 

stan na koniec grudnia 2008 roku

ogó em
w województwie

bezrobotni
zamieszkali na wsi

0 1 2 3 4 5

Buski 956 779 81,5 492 63,2

J drzejowski 1 064 773 72,7 544 70,4

Kazimierski 586 474 80,9 295 62,2

Kielecki 3 149 2 938 93,3 1 621 55,2

Konecki 1 359 1 022 75,2 595 58,2

Opatowski 1 252 1 016 81,2 553 54,4

Ostrowiecki 1 300 454 34,9 245 54,0

Pi czowski 438 300 68,5 204 68,0

Sandomierski 918 689 75,1 378 54,9

Skar yski 1 078 389 36,1 207 53,2

Starachowicki 1 028 503 48,9 320 63,6

Staszowski 944 684 72,5 390 57,0

W oszczowski 684 558 81,6 349 62,5

miasto Kielce 1 478 0 0,0 0 -

WOJEWÓDZTWO 16 234 10 579 65,2 6 193 58,5

Udzia  % 
(kol.2/kol.1)

Bezrobotne kobiety 
zamieszka e

na wsi 
w wieku 18 - 24 lata

Udzia  % 
(kol.4/kol.2)Powiaty

Bezrobotni w wieku 18 - 24 lata
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TABLICA 17.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WED UG WIEKU

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach w liczbach 
bezwzgl d- bezwzgl d-

nych nych
Ogó em 46 792 100,0 43 725 100,0
z tego w grupach wieku :
   18 - 24 10 644 22,8 10 579 24,2
   25 - 34 14 398 30,8 13 289 30,4
   35 - 44 9 190 19,6 8 233 18,8
   45 - 54 9 651 20,6 8 665 19,8
   55 - 59 2 453 5,2 2 499 5,7
   60 lat i wi cej 456 1,0 460 1,1

TABLICA 18.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI
                        WED UG POZIOMU WYKSZTA CENIA

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach w liczbach 
bezwzgl d- bezwzgl d-

nych nych

Ogó em 46 792 100,0 43 725 100,0
z tego z wykszta ceniem :
   - wy szym 2 997 6,4 3 402 7,8
   - policealnym i rednim
     zawodowym 10 313 22,0 10 136 23,2
   - rednim ogólnokszta c cym 4 048 8,7 4 385 10,0
   - zasadniczym zawodowym 15 678 33,5 13 865 31,7
   - gimnazjalnym i poni ej 13 756 29,4 11 937 27,3

TABLICA 19.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WED UG STA U PRACY

WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach w liczbach 
bezwzgl d- bezwzgl d-

nych nych
Ogó em 46 792 100,0 43 725 100,0
z tego
   do 1 roku 6 463 13,8 6 035 13,8
        1 - 5 9 134 19,5 8 944 20,5
        5 - 10 6 098 13,0 5 599 12,8
      10 - 20 6 331 13,5 5 748 13,1
      20 - 30 3 447 7,4 3 162 7,2
      30 lat i wi cej 534 1,2 594 1,4
      bez sta u 14 785 31,6 13 643 31,2

koniec 2007  roku koniec 2008  roku 

koniec 2007  roku koniec 2008  roku 

w
%

w
%

w
%

w
%

w
%

w
%

koniec 2007  roku koniec 2008  roku 
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stan na koniec roku

2007r. 46 792 2 361 2 812 1 323 13 284 5 970 3 530 2 768 1 146 3 271 2 656 2 241 2 956 2 474
2008r. 43 725 2 374 2 672 1 233 13 162 5 715 3 483 2 292 1 000 2 553 2 221 2 197 2 438 2 385

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2007r. 10 644 753 800 496 2 602 995 1 004 616 314 841 465 467 738 553
2008r. 10 579 779 773 474 2 938 1 022 1 016 454 300 689 389 503 684 558

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 24,2 32,8 28,9 38,4 22,3 17,9 29,2 19,8 30,0 27,0 17,5 22,9 28,1 23,4

2007r. 14 398 803 929 443 4 093 1 603 1 098 802 377 1 215 748 624 900 763
2008r. 13 289 789 892 403 3 977 1 438 1 102 687 328 960 605 648 752 708

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 30,4 33,2 33,4 32,7 30,2 25,2 31,6 30,0 32,8 37,6 27,2 29,5 30,8 29,7

2007r. 9 190 311 457 166 2 815 1 409 623 554 173 542 607 476 574 483
2008r. 8 233 308 429 143 2 558 1 307 560 480 149 410 513 447 478 451

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 18,8 13,0 16,0 11,6 19,4 22,9 16,1 20,9 14,9 16,1 23,1 20,3 19,6 18,9

2007r. 9 651 347 480 150 2 966 1 540 622 614 209 494 658 513 573 485
2008r. 8 665 351 413 144 2 786 1 488 602 509 151 366 546 470 382 457

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 19,8 14,8 15,5 11,7 21,2 26,0 17,3 22,2 15,1 14,3 24,6 21,4 15,7 19,2

2007r. 2 453 125 115 52 695 353 157 157 51 147 152 140 143 166
2008r. 2 499 130 134 56 768 396 169 131 53 110 147 107 118 180

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 5,7 5,5 5,0 4,5 5,9 6,9 4,8 5,7 5,3 4,3 6,6 4,9 4,8 7,5

2007r. 456 22 31 16 113 70 26 25 22 32 26 21 28 24
2008r. 460 17 31 13 135 64 34 31 19 18 21 22 24 31

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 1,1 0,7 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,4 1,9 0,7 1,0 1,0 1,0 1,3

60 lat
i wi cej

Skar ysko
- Kam.

WOJEWÓDZTWO
RAZEM Kielce

Wiek w latach

RAZEM

Ko skieJ drze-
jów

25 - 34 

18 - 24 

55 - 59 

W osz-
czowaSandomierzBusko

- Zdrój Opatów Ostrowiec
w. Pi czów

35 - 44 

Powiatowe Urz dy Pracy

TABLICA 20.  STRUKTURA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH NA WSI WED UG WIEKU W POWIATOWYCH URZ DACH PRACY 

Kazimierza
Wlk. StaszówStaracho-

wice

45 - 54 
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stan na koniec roku

2007r. 46 792 2 361 2 812 1 323 13 284 5 970 3 530 2 768 1 146 3 271 2 656 2 241 2 956 2 474

2008r. 43 725 2 374 2 672 1 233 13 162 5 715 3 483 2 292 1 000 2 553 2 221 2 197 2 438 2 385
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2007r. 2 997 168 242 49 937 234 179 170 111 319 143 126 187 132
2008r. 3 402 181 289 58 1 096 267 207 182 116 345 145 140 211 165

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 7,8 7,6 10,8 4,7 8,3 4,7 5,9 7,9 11,6 13,5 6,5 6,4 8,7 6,9

2007r. 10 313 604 802 456 2 765 1 115 633 605 336 730 621 499 626 521
2008r. 10 136 655 787 423 2 968 1 109 633 484 288 606 517 566 580 520

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 23,2 27,6 29,5 34,3 22,5 19,4 18,2 21,1 28,8 23,7 23,3 25,8 23,8 21,8

2007r. 4 048 172 236 97 1 081 500 402 237 99 254 220 212 288 250
2008r. 4 385 224 250 116 1 248 560 446 190 118 200 191 248 298 296

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 10,0 9,4 9,4 9,4 9,5 9,8 12,8 8,3 11,8 7,8 8,6 11,3 12,2 12,4

2007r. 15 678 790 806 380 4 364 2 086 1 297 855 331 1 127 962 812 1 072 796
2008r. 13 865 709 709 333 4 063 1 978 1 226 712 269 798 806 765 797 700

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 31,7 29,9 26,5 27,0 30,9 34,6 35,2 31,1 26,9 31,3 36,3 34,8 32,7 29,4

2007r. 13 756 627 726 341 4 137 2 035 1 019 901 269 841 710 592 783 775
2008r. 11 937 605 637 303 3 787 1 801 971 724 209 604 562 478 552 704

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 27,3 25,5 23,8 24,6 28,8 31,5 27,9 31,6 20,9 23,7 25,3 21,7 22,6 29,5

zasadnicze
zawodowe

WOJEWÓDZTWO
RAZEM

gimnazjalne
i poni ej

RAZEM

wy sze

rednie
ogólno-

kszta c ce

policealne
i rednie

zawodowe

Powiatowe Urz dy Pracy

TABLICA 21.  POZIOM WYKSZTA CENIA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH NA WSI WED UG POWIATOWYCH URZ DÓW PRACY 

Kazimierza
Wlk. Kielce

Wykszta cenie Skar ysko
- Kam. StaszówStaracho-

wice
Busko
- Zdrój

J drze-
jów Sandomierz

W osz-
czowaKo skie Opatów Ostrowiec

w. Pi czów
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stan na koniec roku

2007r. 46 792 2 361 2 812 1 323 13 284 5 970 3 530 2 768 1 146 3 271 2 656 2 241 2 956 2 474
2008r. 43 725 2 374 2 672 1 233 13 162 5 715 3 483 2 292 1 000 2 553 2 221 2 197 2 438 2 385

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2007r. 6 463 295 405 152 1 838 685 447 445 159 465 332 308 456 476
2008r. 6 035 296 420 124 1 781 707 420 338 159 413 288 278 393 418
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 13,8 12,5 15,7 10,0 13,5 12,4 12,0 14,8 15,9 16,2 13,0 12,6 16,1 17,5
2007r. 9 134 523 608 203 2 330 1 333 676 605 184 578 488 456 671 479
2008r. 8 944 495 618 191 2 427 1 286 716 540 162 477 456 493 567 516
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 20,5 20,9 23,1 15,5 18,5 22,5 20,5 23,6 16,2 18,7 20,5 22,4 23,2 21,7
2007r. 6 098 228 290 93 1 820 1 025 353 302 106 302 389 458 438 294
2008r. 5 599 236 274 91 1 727 954 358 273 86 206 331 448 331 284
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 12,8 9,9 10,3 7,4 13,1 16,7 10,3 11,9 8,6 8,1 14,9 20,4 13,6 11,9
2007r. 6 331 277 327 82 1 870 1 038 342 416 123 282 502 394 381 297
2008r. 5 748 240 287 78 1 808 1 007 319 331 113 224 415 376 275 275
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 13,1 10,1 10,8 6,3 13,7 17,6 9,2 14,4 11,3 8,8 18,7 17,1 11,3 11,5
2007r. 3 447 131 170 39 1 101 524 173 255 64 120 279 260 182 149
2008r. 3 162 127 153 39 1 003 531 166 236 52 103 226 230 144 152
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 7,2 5,4 5,7 3,2 7,6 9,3 4,8 10,3 5,2 4,0 10,2 10,5 5,9 6,4
2007r. 534 29 32 7 190 46 20 42 22 19 40 26 21 40
2008r. 594 39 33 6 182 64 20 42 18 21 48 32 39 50
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 1,4 1,6 1,2 0,5 1,4 1,1 0,6 1,8 1,8 0,8 2,2 1,5 1,6 2,1
2007r. 14 785 878 980 747 4 135 1 319 1 519 703 488 1 505 626 339 807 739
2008r. 13 643 941 887 704 4 234 1 166 1 484 532 410 1 109 457 340 689 690
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 31,2 39,6 33,2 57,1 32,2 20,4 42,6 23,2 41,0 43,4 20,5 15,5 28,3 28,9

Skar ysko
- Kam.

WOJEWÓDZTWO
RAZEM J drze-

jów SandomierzKielce Opatów Ostrowiec
w. Pi czówBusko

- Zdrój

5 - 10

Kazimierza
Wlk.

do 1 roku

1 - 5

RAZEM

Ko skie Staracho-
wice

bez sta u

TABLICA 22.  STA  PRACY BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH NA WSI WED UG POWIATOWYCH URZ DÓW PRACY 

10 - 20

30 lat
i wi cej

W osz-
czowa

Powiatowe Urz dy Pracy

20 - 30

Sta  pracy
Staszów
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stan na 31.12.2008r.

BEZROBOTNI NA WSI 43 725 3 787 7 960 5 992 5 995 6 371 13 620
Wiek w latach

18 - 24 10 579 1 224 3 127 2 163 1 629 1 418 1 018
25 - 34 13 289 1 096 2 250 1 788 1 967 2 101 4 087
35 - 44 8 233 634 1 187 1 010 988 1 235 3 179
45 - 54 8 665 654 1 081 810 1 071 1 224 3 825
55 - 59 2 499 157 285 191 297 321 1 248

60 - 64 lata 460 22 30 30 43 72 263
Wykszta cenie

wy sze 3 402 356 874 646 530 496 500
policealne i rednie zawodowe 10 136 928 2 118 1 635 1 507 1 463 2 485

rednie ogólnokszta c ce 4 385 409 1 109 790 691 613 773
zasadnicze zawodowe 13 865 1 155 2 266 1 695 1 834 2 042 4 873
gimnazjalne i poni ej 11 937 939 1 593 1 226 1 433 1 757 4 989

Sta  pracy
do 1 roku 6 035 596 1 078 919 803 877 1 762

1 - 5 8 944 896 1 632 1 270 1 322 1 330 2 494
5 - 10 5 599 497 943 716 810 842 1 791

10 - 20 5 748 427 867 656 761 837 2 200
20 - 30 3 162 295 511 329 464 480 1 083

30 lat i wi cej 594 82 136 81 129 72 94
bez sta u 13 643 994 2 793 2 021 1 706 1 933 4 196

UDZIA  % 100,0 8,7 18,2 13,7 13,7 14,6 31,1
Wiek w latach

18 - 24 100,0 11,6 29,6 20,4 15,4 13,4 9,6
25 - 34 100,0 8,2 16,9 13,5 14,8 15,8 30,8
35 - 44 100,0 7,7 14,4 12,3 12,0 15,0 38,6
45 - 54 100,0 7,5 12,5 9,4 12,4 14,1 44,1
55 - 59 100,0 6,3 11,4 7,6 11,9 12,9 49,9

60 - 64 lata 100,0 4,8 6,5 6,5 9,3 15,7 57,2
Wykszta cenie

wy sze 100,0 10,4 25,7 19,0 15,6 14,6 14,7
policealne i rednie zawodowe 100,0 9,2 20,9 16,1 14,9 14,4 24,5

rednie ogólnokszta c ce 100,0 9,3 25,3 18,0 15,8 14,0 17,6
zasadnicze zawodowe 100,0 8,3 16,4 12,2 13,2 14,7 35,2
gimnazjalne i poni ej 100,0 7,9 13,3 10,3 12,0 14,7 41,8

Sta  pracy
do 1 roku 100,0 9,9 17,9 15,2 13,3 14,5 29,2

1 - 5 100,0 10,0 18,2 14,2 14,8 14,9 27,9
5 - 10 100,0 8,9 16,8 12,8 14,5 15,0 32,0

10 - 20 100,0 7,4 15,1 11,4 13,2 14,6 38,3
20 - 30 100,0 9,3 16,2 10,4 14,7 15,2 34,2

30 lat i wi cej 100,0 13,8 22,9 13,7 21,7 12,1 15,8
bez sta u 100,0 7,3 20,5 14,8 12,5 14,2 30,7

                        STA U PRACY ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY 
TABLICA 23.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WED UG WIEKU, WYKSZTA CENIA,

3 - 6 6 - 12 12 - 24
Ogó em

Czas pozostawania bez pracy w miesi cach
pow. 24do 1 1 - 3

Wyszczególnienie
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stan na koniec roku

2007r. 46 792 2 361 2 812 1 323 13 284 5 970 3 530 2 768 1 146 3 271 2 656 2 241 2 956 2 474

2008r. 43 725 2 374 2 672 1 233 13 162 5 715 3 483 2 292 1 000 2 553 2 221 2 197 2 438 2 385
Udzia  %

w bezrobot. ogó em 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2007r. 3 637 267 229 57 1 040 412 186 267 99 217 175 152 342 194
2008r. 3 787 211 230 75 931 459 242 287 106 275 200 209 340 222

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 8,7 8,9 8,6 6,1 7,1 8,0 7,0 12,5 10,6 10,8 9,0 9,5 13,9 9,3

2007r. 6 824 397 496 149 1 754 809 483 404 186 512 415 421 515 283
2008r. 7 960 473 475 186 2 134 834 767 493 177 517 450 543 597 314

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 18,2 19,9 17,8 15,1 16,2 14,6 22,0 21,5 17,7 20,2 20,3 24,7 24,5 13,2

2007r. 5 903 303 263 166 1 754 772 489 363 137 330 316 383 385 242
2008r. 5 992 380 383 164 1 688 651 380 361 170 392 320 443 358 302

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 13,7 16,0 14,3 13,3 12,8 11,4 10,9 15,8 17,0 15,4 14,4 20,2 14,7 12,7

2007r. 6 055 277 292 160 1 861 805 428 427 112 411 363 391 302 226
2008r. 5 995 303 313 158 1 875 907 389 321 142 355 307 304 280 341

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 13,7 12,8 11,7 12,8 14,2 15,9 11,2 14,0 14,2 13,9 13,8 13,8 11,5 14,3

2007r. 6 477 336 336 219 1 732 861 505 493 133 401 439 311 368 343
2008r. 6 371 315 353 174 2 244 943 444 333 138 310 298 313 259 247

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 14,6 13,3 13,2 14,1 17,1 16,5 12,7 14,5 13,8 12,1 13,4 14,3 10,6 10,3

2007r. 17 896 781 1 196 572 5 143 2 311 1 439 814 479 1 400 948 583 1 044 1 186
2008r. 13 620 692 918 476 4 290 1 921 1 261 497 267 704 646 385 604 959

Udzia  %
w bezrobot. ogó em 31,1 29,1 34,4 38,6 32,6 33,6 36,2 21,7 26,7 27,6 29,1 17,5 24,8 40,2

powy ej
24

miesi cy

W osz-
czowa

Powiatowe Urz dy Pracy

12 - 24

Czas pozostawania
bez pracy

w miesi cach Staszów

3 - 6

Staracho-
wice

Kazimierza
Wlk.

do 1 
miesi ca

TABLICA 24.  CZAS OCZEKIWANIA NA PRAC  BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH NA WSI WED UG POWIATOWYCH URZ DÓW PRACY 

6 - 12

Ko skie Skar ysko
- Kam.

WOJEWÓDZTWO
RAZEM J drze-

jów SandomierzKielce Opatów Ostrowiec
w. Pi czówBusko

- Zdrój

1 - 3

RAZEM
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18 - 24 10 579 6 193 25,6 581 1 730 1 331 936 874 741 4 386 22,4 643 1 397 832 693 544 277
25 - 34 13 289 8 175 33,8 444 1 117 1 088 1 137 1 353 3 036 5 114 26,2 652 1 133 700 830 748 1 051
35 - 44 8 233 4 822 19,9 276 583 608 538 712 2 105 3 411 17,5 358 604 402 450 523 1 074
45 - 54 8 665 4 296 17,8 260 467 417 494 586 2 072 4 369 22,4 394 614 393 577 638 1 753
55 - 59 2 499 700 2,9 22 34 40 67 74 463 1 799 9,2 135 251 151 230 247 785

60 - 64 lata 460 - - - - - - - - 460 2,3 22 30 30 43 72 263
wy sze 3 402 2 568 10,6 226 627 495 415 399 406 834 4,3 130 247 151 115 97 94

policealne
i rednie zawodowe 10 136 6 328 26,2 394 1 125 1 013 914 960 1 922 3 808 19,5 534 993 622 593 503 563

rednie
ogólnokszta c ce 4 385 3 338 13,8 287 775 609 526 473 668 1 047 5,3 122 334 181 165 140 105

zasadnicze
zawodowe 13 865 6 545 27,1 382 841 804 758 965 2 795 7 320 37,5 773 1 425 891 1 076 1 077 2 078

gimnazjalne
i poni ej 11 937 5 407 22,3 294 563 563 559 802 2 626 6 530 33,4 645 1 030 663 874 955 2 363

do 1 roku 6 035 3 633 15,0 305 599 601 478 508 1 142 2 402 12,3 291 479 318 325 369 620
1 - 5 8 944 4 603 19,0 285 691 675 673 759 1 520 4 341 22,2 611 941 595 649 571 974

5 - 10 5 599 3 060 12,7 187 418 421 413 504 1 117 2 539 13,0 310 525 295 397 338 674
10 - 20 5 748 3 060 12,7 164 366 342 426 444 1 318 2 688 13,8 263 501 314 335 393 882
20 - 30 3 162 1 149 4,7 72 167 138 167 172 433 2 013 10,3 223 344 191 297 308 650

30 lat i wi cej 594 147 0,6 23 43 23 35 6 17 447 2,3 59 93 58 94 66 77
bez sta u 13 643 8 534 35,3 547 1 647 1 284 980 1 206 2 870 5 109 26,1 447 1 146 737 726 727 1 326

43 725 24 186 100,0 1 583 3 931 3 484 3 172 3 599 8 417 19 539 100,0 2 204 4 029 2 508 2 823 2 772 5 203

100,0 6,5 16,3 14,4 13,1 14,9 34,8 100,0 11,3 20,6 12,8 14,5 14,2 26,6

TABLICA 25.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI WED UG WIEKU, WYKSZTA CENIA, STA U PRACY
                        ORAZ CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY W PODZIALE NA P E  - stan na 31.12.2008 roku

Liczba
bezro-

botnych
ogó em do 1

Z tego wed ug czasu pozostawania
bez pracy w miesi cach

pow. 24

Z tego wed ug czasu pozostawania
bez pracy w miesi cach

6 - 12 w liczbach1 - 3

% udzia  bezrobotnych
wg czasu pozostawania

bez pracy

Wyszczególnienie

W
yk

sz
ta

ce
ni

e
St

a
 p

ra
cy

W
ie

k 
w

 la
ta

ch

do 1

Ogó em

3 - 6 12 - 24 pow. 24

Bezrobotne
kobiety

% udzia
w ogó em
bezrob.
kobiet

Bezrobotni
m czy ni

% udzia
w ogó em
bezrob.

m czyzn

1 - 3 3 - 6 6 - 12 12 - 24w liczbach 
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TABLICA 26.  PODJ CIA PRACY PRZEZ OSOBY BEZROBOTNE ZAMIESZKA E NA WSI W 2008 ROKU WED UG POWIATÓW

w tym:

prace
sezonowe

1 2 3 4 5 6 7

1 Buski 1 180 44,8 968 82,0 176 212 18,0
2 J drzejowski 1 245 40,4 985 79,1 0 260 20,9
3 Kazimierski 355 31,4 305 85,9 0 50 14,1
4 Kielecki 5 642 39,2 4 869 86,3 10 773 13,7
5 Konecki 2 944 44,6 2 098 71,3 19 846 28,7
6 Opatowski 969 27,8 820 84,6 28 149 15,4
7 Ostrowiecki 1 526 39,5 1 041 68,2 0 485 31,8
8 Pi czowski 455 34,9 356 78,2 0 99 21,8
9 Sandomierski 1 039 26,8 829 79,8 1 210 20,2

10 Skar yski 1 261 39,4 1 074 85,2 18 187 14,8
11 Starachowicki 1 754 49,4 1 414 80,6 72 340 19,4
12 Staszowski 1 679 40,4 1 194 71,1 153 485 28,9
13 W oszczowski 1 195 46,4 909 76,1 0 286 23,9

21 244 39,5 16 862 79,4 477 4 382 20,6       WOJEWÓDZTWO

Lp. Powiaty Podj cia
pracy ogó em Praca

subsydiowana udzia %

z tego:

0

Udzia  % 
do ogó u

wyrejestrowanych
bezrobotnych
zamieszka ych

na wsi

Praca
niesubsydiowana udzia %
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prace
interwencyjne

roboty
publiczne

podj cia
dzia alno ci

gospodarczej

w ramach 
refundacji
kosztów

zatrudnienia
bezrobotnego

inne szkolenie sta

przygotowanie
zawodowe
w miejscu 

pracy

prac
spo ecznie
u yteczn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Busko - Zdrój 604 85 0 43 83 1 101 207 71 13
2 J drzejów 933 91 122 33 9 5 121 324 123 105
3 Kazimierza Wlk. 299 3 16 27 4 0 58 160 31 0
4 Kielce 4 359 261 93 283 134 2 971 2 063 405 147
5 Ko skie 1 937 254 397 107 88 0 224 515 345 7
6 Opatów 1 214 82 19 37 9 2 36 639 297 93
7 Ostrowiec w. 1 166 198 90 85 74 38 105 400 41 135
8 Pi czów 398 53 7 20 19 0 113 116 33 37
9 Sandomierz 1 008 121 32 40 16 1 244 328 209 17

10 Skar ysko - Kam. 1 037 52 18 41 72 4 87 280 480 3
11 Starachowice 965 67 0 83 187 3 112 448 53 12
12 Staszów 1 198 228 35 78 119 25 227 309 177 0
13 W oszczowa 849 32 92 26 134 2 82 240 190 51

15 967 1 527 921 903 948 83 2 481 6 029 2 455 620

TABLICA 27.  BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI UCZESTNICZ CY W AKTYWNYCH PROGRAMACH RYNKU PRACY
                        W 2008 ROKU WED UG PUP

Osoby, które rozpocz y:

0

       WOJEWÓDZTWO

Lp.
Powiatowe

Urz dy Pracy

Aktywne
formy

ogó em

Osoby, które podj y prac :
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Lp. Powiatowe
Urz dy Pracy

Szkolenia Sta e

Przygotowanie
zawodowe
w miejscu 

pracy

Prace
interwencyjne

Roboty
publiczne

Prace
spo ecznie
u yteczne

Podj cie
dzia alno ci

gospodarczej

Doposa enie
i wyposa enie

stanowiska
pracy

1 2 3 4 5 6 7 8

29,7 48,6 58,2 67,1 42,2 30,6 100,0 100,0

 1. Busko - Zdrój 35,4 37,0 43,8 66,7 - 25,5 100,0 100,0

 2. J drzejów 32,2 42,7 61,9 65,9 62,5 11,4 100,0 100,0

 3. Kazimierza Wlk. 35,4 100,0 90,0 100,0 68,8 - 100,0 100,0

 4. Kielce 23,0 53,0 53,0 69,9 71,1 28,9 100,0 100,0

 5. Ko skie 33,5 46,5 64,3 65,1 0,5 - 100,0 100,0

 6. Opatów 44,4 18,8 35,1 61,3 100,0 15,6 100,0 100,0

 7. Ostrowiec w. 38,1 49,2 96,7 71,5 62,4 52,6 100,0 100,0

 8. Pi czów 16,1 53,0 53,1 80,7 100,0 10,8 100,0 100,0

 9. Sandomierz 28,1 46,5 36,9 64,1 62,5 62,5 100,0 100,0

10. Skar ysko - Kam. 34,1 41,8 58,1 62,1 94,4 75,0 100,0 100,0

11. Starachowice 41,7 63,8 94,8 0,0 - 75,0 100,0 100,0

12. Staszów 42,0 36,0 53,6 80,8 74,3 - 100,0 100,0

13. W oszczowa 33,3 83,7 87,8 90,3 91,0 34,9 100,0 100,0
ród o:  Za cznik nr 6 ,,Aktywne programy rynku pracy” do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy za 2008 rok.

TABLICA 28. EFEKTYWNO  ZATRUDNIENIOWA PROGRAMÓW REALIZOWANYCH 
                       W RAMACH AKTYWNYCH FORM DLA BEZROBOTNYCH ZAMIESZKA YCH NA WSI W 2008 ROKU

WOJEWÓDZTWO

0
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ADRESY URZ DÓW PRACY WOJEWÓDZTWA 
WI TOKRZYSKIEGO

WOJEWÓDZKI URZ D PRACY 
W KIELCACH 
ul. Witosa 86, tel. 041 36 41 600,  fax 041 36 41 666 

MIEJSKI URZ D PRACY W KIELCACH 
ul. Szymanowskiego 6, tel. 041 340 60 55, fax 041 340 60 80; 
zasi giem dzia ania obejmuje miasto Kielce. 

POWIATOWY URZ D PRACY W BUSKU - ZDROJU
ul. Ró ana 2, tel. 041 378 80 55, tel./ fax 041 378 30 54; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Busko - Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, 
Solec - Zdrój, Stopnica, Tucz py, Wi lica.

POWIATOWY URZ D PRACY W J DRZEJOWIE 
ul. Okrzei 49B, tel. 041 386 54 92, tel./ fax 041 386 38 93; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: J drzejów, Imielno, Ma ogoszcz, Nag owice, Oksa, 
S dziszów, S upia J drzejowska, Sobków, Wodzis aw.

POWIATOWY URZ D PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 
ul. Partyzantów 29, tel. 041 352 29 91, fax 041 352 20 14; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Kazimierza Wielka, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, 
Skalbmierz.

POWIATOWY URZ D PRACY W KIELCACH 
ul. Kolberga 4, tel. centr. 041 367 11 00, 041 367 11 07, fax 041 367 11 99;
zasi giem dzia ania obejmuje: Bieliny, Bodzentyn, Ch ciny, Chmielnik, Daleszyce, 
Górno, agów, opuszno, Mas ów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa S upia,
Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagna sk.

POWIATOWY URZ D PRACY W KO SKICH
ul. Spó dzielcza 3, tel. 041 372 63 63, 041 372 22 47, tel./ fax 041 372 67 01; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Ko skie, Fa ków, Gowarczów, Radoszyce, 
Ruda Maleniecka,  S upia Konecka, Smyków, St porków.
Powiatowy Urz d Pracy w Ko skich posiada fili :
- w St porkowie, ul. Pi sudskiego 132a, tel. 041 374 03 90, fax 041 374 11 53. 

POWIATOWY URZ D PRACY W OPATOWIE 
ul. Partyzantów 13, tel. 015 868 03 00, fax 015 868 03 13; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Opatów, Ba kowice, Iwaniska, Lipnik, O arów,
Sadowie, Tar ów, Wojciechowice.

POWIATOWY URZ D PRACY W OSTROWCU WI TOKRZYSKIM 
Al. 3-go Maja 36, tel. 041 265 42 08/09, 041 265 44 57, fax 041 263 33 40;
zasi giem dzia ania obejmuje miasto Ostrowiec w. i gminy:  Ba tów, Bodzechów, 

mielów, Kunów, Wa niów.
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POWIATOWY URZ D PRACY W PI CZOWIE
ul. Z ota 7, tel. 041 357 26 40, fax 041 357 52 88;
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Pi czów, Dzia oszyce, Kije, Micha ów, Z ota.

POWIATOWY URZ D PRACY W SANDOMIERZU 
ul. Mickiewicza 34, tel. 015 644 14 45/46, 015 644 14 49/50, fax 015 644 15 05; 
zasi giem dzia ania obejmuje miasto Sandomierz i gminy: Dwikozy, Klimontów, 
Koprzywnica, oniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost.

POWIATOWY URZ D PRACY W SKAR YSKU - KAMIENNEJ 
ul. 1-go Maja 105, tel. 041 251 73 00, fax 041 251 73 06; 
zasi giem dzia ania obejmuje miasto Skar ysko-Kam. i gminy: Skar ysko Ko cielne, 
Bli yn, czna, Suchedniów.

POWIATOWY URZ D PRACY W STARACHOWICACH 
ul. Radomska 76, tel. 041 273 62 00, fax 041 273 62 60;
zasi giem dzia ania obejmuje miasto Starachowice i gminy: Brody, Mirzec, Paw ów,
W chock.

POWIATOWY URZ D PRACY W STASZOWIE 
ul. Szkolna 4, tel. 015 864 38 85, 015 864 26 76, fax 015 864 25 06; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: Staszów, Bogoria, ubnice, Ole nica, Osiek, 
Po aniec, Rytwiany, Szyd ów.

POWIATOWY URZ D PRACY WE W OSZCZOWIE 
ul. Stra acka 11, tel. 041 394 35 40, tel./ fax 041 394 37 65; 
zasi giem dzia ania obejmuje gminy: W oszczowa, Kluczewsko, Krasocin, Moskorzew, 
Radków, Secemin. 
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MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ 
00 - 513 Warszawa 
ul. Nowogrodzka 1/3/5 
www.mpips.gov.pl 
 
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
00-930 Warszawa  
ul. Wspólna 30 
http://www.minrol.gov.pl 
 
MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO 
00-926 Warszawa 
 ul. Wspólna 2/4 
http://www.mrr.gov.pl 
 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 
25-516 Kielce  
Aleja IX Wieków Kielc 3,  
http://www.sejmik.kielce.pl/ 
 
URZĄD STATYSTYCZNY W KIELCACH 
25-369 Kielce,  
ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 
http://www.stat.gov.pl/urzedy/kielce/ 
 
AGENCJA RESTRUKTURYZACJI i MODERNIZACJI ROLNICTWA w Warszawie 
00-175 Warszawa  
Al. Jana Pawła II 70 
http://www.arimr.gov.pl 
 
ŚWIĘTOKRZYSKI ODDZIAŁ ARiMR  
25-414 Kielce,  
ul. Warszawska 430 
 
ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO 
25-520 Kielce,  
ul. Targowa 18 
www.sbrr.pl 
 
Portal Funduszy Europejskich 2007-2013 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
http://www.efs.gov.pl/ 
http://www.polskawschodnia.gov.pl/ 
http://www.poig.gov.pl/ 
http://www.pois.gov.pl/ 
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/RPO/Strony/RPO_swietokrzyskie.aspx 
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