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UWAGI METODYCZNE
1. Dane o liczbie bezrobotnych obejmują osoby zarejestrowane w urzĊdach pracy jako
bezrobotne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z póĨn. zm.).
2. Obowiązująca od 1 czerwca 2004r. ustawa nie zawiera pojĊcia „bezrobotny
absolwent”. Sporządzana obecnie sprawozdawczoĞü o rynku pracy pozwala
zidentyfikowaü grupĊ bezrobotnych bĊdących w okresie do 12 miesiĊcy od dnia
ukoĔczenia nauki, w skáad której wchodzą osoby wczeĞniej okreĞlane „bezrobotnymi
absolwentami”. Ponadto gromadzone są dane dotyczące bezrobotnych do 27 roku
Īycia, którzy ukoĔczyli szkoáĊ wyĪszą i zarejestrowali siĊ w urzĊdzie pracy w okresie
do upáywu 12 miesiĊcy od dnia okreĞlonego w dyplomie, Ğwiadectwie lub innym
dokumencie poĞwiadczającym ukoĔczenie studiów.
3. Ustawa wprowadza definicjĊ „bezrobotnego do 25 roku Īycia”, oznacza to
bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usáug lub instrumentów
rynku pracy nie ukoĔczyá 25 roku Īycia.
4. Od 2005 roku dane o osobach bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata wykazywane
w sprawozdawczoĞci miesiĊcznej MPiPS-01, zastąpione zostaáy informacjami
o osobach do 25 roku Īycia. Natomiast dane dotyczące osób w wieku 18 - 24 lata
wedáug czasu pozostawania bez pracy wykazywane są w sprawozdawczoĞci
kwartalnej - Zaáącznik nr 1.
5. Bezrobotni bĊdący w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby którym
powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesiĊcy od dnia rejestracji, powinien
przedstawiü propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, staĪu, odbycia
przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych lub robót publicznych. Do osób bĊdących w szczególnej sytuacji
na rynku, zgodnie z art. 49 ustawy, zalicza siĊ bezrobotnych:
-

do 25 roku Īycia,
dáugotrwale,
powyĪej 50 roku Īycia,
bez kwalifikacji zawodowych,

Zgodnie z nowelizacją ustawy, z dniem 26.10.2007r., do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane
są ponadto: bezrobotne kobiety, które nie podjĊáy zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni bez doĞwiadczenia
zawodowego lub bez wyksztaácenia Ğredniego; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolnoĞci nie podjĊli
zatrudnienia oraz samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku Īycia (dotychczas do 7 r.Ī.).
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-

samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku Īycia,
niepeánosprawnych.

6. Wedáug ustawy dáugotrwale bezrobotnym jest osoba, która pozostaje w rejestrach
powiatowego urzĊdu pracy áącznie przez okres ponad 12 miesiĊcy w okresie
ostatnich 2 lat, z wyáączeniem okresów odbywania staĪu i przygotowania
zawodowego

w

miejscu

pracy.

Definicja

ta

róĪni

siĊ

od

przyjĊtej

w sprawozdawczoĞci urzĊdów pracy, zgodnie z którą czas pozostawania bez pracy
liczony jest w peánych miesiącach od momentu ostatniego zarejestrowania siĊ
bezrobotnego w powiatowym urzĊdzie pracy.
7. Przez „LudnoĞü aktywną zawodowo” (cywilna siáa robocza) naleĪy rozumieü
zbiorowoĞü skáadającą siĊ z osób uznanych wedáug klasyfikacji GUS za pracujące
oraz osoby bezrobotne, o których mowa w pkt. 1.
8. Przez „StopĊ bezrobocia” naleĪy rozumieü procentowy udziaá liczby bezrobotnych
w liczbie ludnoĞci aktywnej zawodowo.
9. Przez „napáyw” bezrobotnych naleĪy rozumieü liczbĊ nowo zarejestrowanych
bezrobotnych w urzĊdach pracy w danym okresie sprawozdawczym.
10. Przez

„odpáyw”

bezrobotnych

naleĪy

rozumieü

liczbĊ

bezrobotnych

wyrejestrowanych z urzĊdów pracy w danym okresie sprawozdawczym.
11. W statystyce bezrobotnych wedáug zawodów i specjalnoĞci stosuje siĊ kryterium
klasyfikacji bezrobotnych poprzednio pracujących wedáug zawodu wykonywanego
przez nich w ostatnim miejscu pracy. Bezrobotnych dotychczas niepracujących
klasyfikuje siĊ wedáug zawodu wyuczonego, zgodnie z posiadanym Ğwiadectwem
(dyplomem) ukoĔczenia ksztaácenia szkolnego lub kursowego.
Grupa „bez zawodu” obejmuje osoby, które nie speániają jednoczeĞnie dwóch
warunków: a) nie posiadają Ğwiadectwa (dyplomu) ukoĔczenia ksztaácenia
szkolnego lub kursowego, b) nie posiadają udokumentowanej ciągáoĞci pracy
w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie.
12. Informacje dotyczące absolwentów szkóá ponadgimnazjalnych przekazane zostaáy
przez starostwa powiatowe oraz Zakáad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
13. Dane dotyczące osób rozpoczynających studia oraz absolwentów szkóá wyĪszych
przekazane zostaáy przez Uczelnie.
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PRZEDMOWA
Utrzymująca siĊ od wielu lat trudna sytuacja ludzi máodych na rynku
pracy jest niezwykle niekorzystnym zjawiskiem spoáecznym. Realizując swe
zadania z zakresu opracowywania analiz rynku pracy, które mają sáuĪyü
dostosowywaniu kierunków ksztaácenia máodzieĪy do zmieniających siĊ
oczekiwaĔ pracodawców, Wojewódzki Urząd Pracy przygotowaá materiaá
analityczno - statystyczny pt. „MáodzieĪ na rynku pracy w województwie
ĞwiĊtokrzyskim w 2007 roku”.
W opracowaniu przedstawiono strukturĊ ksztaácenia uczniów szkóá
ponadgimnazjalnych

i

policealnych

oraz

studentów

rozpoczynających

i koĔczących naukĊ w szkoáach wyĪszych w roku 2007/2008, z uwzglĊdnieniem
najbardziej popularnych kierunków.
Dokonano takĪe analizy sytuacji máodzieĪy na rynku pracy z okreĞleniem
tendencji zmian w poziomie i strukturze bezrobocia oraz zaprezentowano
dziaáania podejmowane przez Wojewódzki i Powiatowe UrzĊdy Pracy w ramach
realizowanych programów przeciwdziaáania bezrobociu máodzieĪy.
Materiaá zawiera ponadto dane pozwalające na ocenĊ skali bezrobocia
wĞród máodzieĪy w poszczególnych powiatach województwa w latach
1999-2007.
W publikacji zaprezentowano zestawienia zbiorcze obejmujące uczniów
koĔczących

szkoáy

ponadgimnazjalne

i

policealne

wedáug

kierunków

ksztaácenia, z uwzglĊdnieniem planów przyszáych absolwentów dotyczących
dalszej nauki lub podjĊcia pracy. Zostaáy takĪe zamieszczone informacje na
temat studentów rozpoczynających i koĔczących naukĊ w szkoáach wyĪszych
w latach 2005-2008.
Istotnym

uzupeánieniem

dla

wspomnianych

wczeĞniej

danych

są informacje o zawodach osób bezrobotnych, z uwzglĊdnieniem liczby
zgáoszonych ofert pracy.
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Sprawy
do aktualnych

związane

z

dostosowywaniem

kierunków

ksztaácenia

potrzeb gospodarczych regionu byáy takĪe przedmiotem

konferencji „Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” zorganizowanej przez
WUP w kwietniu 2008r. Patronat nad konferencją objĊli Tadeusz Kowalczyk
- Przewodniczący Sejmiku Województwa ĝwiĊtokrzyskiego, Adam Jarubas
- Marszaáek Województwa ĝwiĊtokrzyskiego oraz BoĪentyna Paáka-Koruba
- Wojewoda ĝwiĊtokrzyski. KonferencjĊ adresowano do Ğrodowisk decydujących
o ksztaácie szkolnictwa zawodowego w województwie ĞwiĊtokrzyskim.
Uczestniczyáo w niej okoáo 300 nauczycieli, dyrektorów szkóá zawodowych,
pracodawców, pracowników publicznych sáuĪb zatrudnienia, przedstawiciele
samorządów oraz czáonkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej
Komisji Dialogu Spoáecznego.
WyraĪam nadziejĊ, iĪ niniejsza publikacja przyczyni siĊ do dalszego
efektywnego planowania kierunków ksztaácenia, szkolenia i przekwalifikowania
bezrobotnych oraz innych osób uprawnionych zgodnie z zapotrzebowaniem
rynku pracy. BĊdzie Ĩródáem niezbĊdnych informacji dla wszystkich tych,
którzy zajmują siĊ kreowaniem efektywnej polityki zatrudnienia oraz dla tych,
którzy decydują o wykorzystaniu Ğrodków Funduszu Pracy i Europejskiego
Funduszu Spoáecznego przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich.
DziĊkujĊ wszystkim tym osobom, które uczestniczyáy w procesie
gromadzenia danych niezbĊdnych dla powstania publikacji. Szczególne
podziĊkowania kierujĊ do Starostów, Dyrektorów (Naczelników) Wydziaáów
OĞwiaty w poszczególnych powiatach, Rektorów WyĪszych Uczelni z terenu
województwa ĞwiĊtokrzyskiego oraz do Pani Dyrektor UrzĊdu Statystycznego
w Kielcach i Prezesa Zakáadu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
Andrzej Lato
Dyrektor
Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy
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1. MàODZIEĩ NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE
Przemiany systemowe i gospodarcze przez wiele lat wpáywaáy
negatywnie na szanse máodych ludzi poszukujących pracy. Kolejnym
czynnikiem decydującym o bezrobociu máodzieĪy byá wyĪ demograficzny lat
osiemdziesiątych, który przyczyniá siĊ do wzrostu zasobów siáy roboczej,
podczas gdy cháonnoĞü rynku pracy byáa znacznie ograniczona.
Istotne znaczenie miaáa takĪe dysproporcja pomiĊdzy wiedzą zdobytą
przez máodzieĪ w systemie ksztaácenia a wymaganiami stawianymi przez
pracodawców i nowoczesne technologie. Poziom niedopasowania kwalifikacji
jest w przypadku máodego czáowieka dodatkowo obniĪony przez brak
doĞwiadczenia

zawodowego.

Pracodawcy

poszukują

pracowników

z kwalifikacjami odpowiadającymi standardom przyjĊtym na danym stanowisku
pracy,

posiadających

doĞwiadczenie

zawodowe

oraz

inne

dodatkowe

umiejĊtnoĞci, których nie posiadają osoby rozpoczynające pracĊ zawodową.
NajwaĪniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu máodego
czáowieka na rynku pracy jest odpowiednie wyksztaácenie. Powinno ono uczyü
poruszania siĊ na rynku pracy, a takĪe dawaü moĪliwoĞü elastycznego dostosowania
swoich kwalifikacji do zmieniających siĊ potrzeb. System ksztaácenia
ustawicznego, samoksztaácenia, mobilnoĞü i gotowoĞü do zmiany zawodu są
istotnymi czynnikami sprzyjającymi osiągniĊciu sukcesu na rynku pracy.
Inicjatywy prozatrudnieniowe na rzecz máodzieĪy mają umoĪliwiü
osobom bezrobotnym zdobycie pierwszego doĞwiadczenia zawodowego,
rozszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie zatrudnienia
oraz pomoc w podjĊciu dziaáalnoĞci gospodarczej.
Dziaáania mające przyczyniü siĊ do zwiĊkszenia szans máodzieĪy
na zdobycie zatrudnienia wynikaáy z zaáoĪeĔ zawartych w ĝwiĊtokrzyskim
Planie DziaáaĔ na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok.
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1.1. ZASOBY LUDZKIE WOJEWÓDZTWA ĝWIĉTOKRZYSKIEGO
W 2007 roku liczba ludnoĞci w województwie wyniosáa 1.275,6 tys.
osób, tj. o 4,3 tys. mniej niĪ w koĔcu 2006 roku. LudnoĞü województwa
stanowiáa 3,3% mieszkaĔców kraju.
Niekorzystnym zjawiskiem w strukturze demograficznej ludnoĞci
województwa jest przewaga udziaáu ludnoĞci wiejskiej, odmienna od tendencji
krajowych. Na wsi zamieszkiwaáo 54,6% ogóáu ludnoĞci (w kraju 38,8%),
w miastach 45,4% (w kraju 61,2%).
Podobnie jak w kraju, w ĞwiĊtokrzyskim dominują kobiety, a udziaá ich
wynosi 51,3% ludnoĞci.
Potencjalne zasoby pracy stanowią osoby w wieku produkcyjnym
(kobiety18-59 lat, mĊĪczyĨni18-64 lata), czyli wiĊkszoĞü ludnoĞci województwa
- 63,1% (w kraju 64,4%), natomiast w wieku przedprodukcyjnym znajduje siĊ
- 19,5% (w kraju 19,6%), a w wieku poprodukcyjnym - 17,4% (w kraju 16,0%).
W latach 1999 - 2007 znacznie zmniejszyáa siĊ liczba ludnoĞci w wieku
przedprodukcyjnym (o 81,2 tys.), natomiast wzrosáa w wieku produkcyjnym
(o 26,1 tys.) i poprodukcyjnym (o 7,8 tys.).
Prognozy demograficzne przewidują zmniejszanie siĊ liczby ludnoĞci
w máodzieĪowych grupach wieku, w tym równieĪ osób podejmujących studia.
Proces demograficznego starzenia siĊ spoáeczeĔstwa województwa moĪe
w konsekwencji prowadziü do braku zastĊpowalnoĞci pokoleĔ.
Wzrostowi populacji w wieku poprodukcyjnym towarzyszy zmniejszanie
siĊ liczby dzieci i máodzieĪy (do 17 lat) w ogólnej liczbie mieszkaĔców.
Do niepokojących zjawisk naleĪy malejąca liczba osób w wieku 18 - 24
lata. W koĔcu grudnia 2007 roku liczba ich wyniosáa 144.166 i byáa niĪsza
o 3.140 osób, tj. o 2,1% w porównaniu do koĔca grudnia 2006 roku.
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Osoby w wieku 18-24 lata stanowiáy 11,3% ogóáu ludnoĞci. Udziaá
osób máodych wĞród ludnoĞci w wieku produkcyjnym wyniósá 17,9%.
W grupie máodzieĪy wiĊkszoĞü stanowią mĊĪczyĨni 73.876 osób,
tj. 51,2% (w kraju - 50,9%), kobiety zaĞ 70.290 osób - 48,8% (w kraju
- 49,1%). WĞród máodzieĪy przewaĪali mieszkaĔcy wsi 79.508 osób (55,2%),
podczas gdy w miastach mieszkaáo 64.658 osób (44,8%). W kraju wiĊkszy
odsetek máodzieĪy wystąpiá w miastach - 59,7%, natomiast na wsi udziaá
máodych osób wyniósá 40,3%.

1.2. OSOBY PRACUJĄCE I PODMIOTY GOSPODARCZE
Liczba pracujących w województwie, z uwzglĊdnieniem pracujących
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, na koniec grudnia 2006 roku
wyniosáa 443.180 osób i byáa niĪsza o 151.063 osoby (o 25,4%) w porównaniu
do 2000 roku.
WiĊkszoĞü pracujących zatrudniona byáa w sektorze prywatnym 345.059
osób (77,9%), w sektorze publicznym pracowaáo 98.121 osób (22,1%).
W sektorze I gospodarki (gáównie w rolnictwie) pracowaáo - 32,5%
ogóáu pracujących (w kraju 16,6%), w sektorze II (przemysá i budownictwo)
- 23,1% (w kraju 28,5%), w sektorze III (usáugi) - 44,4% (w kraju 54,9%).
Udziaá pracujących w rolnictwie jest niemal dwukrotnie wyĪszy niĪ
w kraju, natomiast w sektorze produkcyjnym i usáugowym niĪszy, odpowiednio
o: 5,4 i 10,5 punktu procentowego.
Na przestrzeni lat 1999-2006 liczba podmiotów gospodarki narodowej
w ĞwiĊtokrzyskim stopniowo zwiĊkszaáa siĊ, z wyjątkiem 2004 roku,
w którym odnotowano niewielki spadek. W ostatnich trzech latach przyrost
liczby podmiotów gospodarki narodowej utrzymywaá siĊ na doĞü niskim
poziomie i wynosiá Ğrednio 1,2%.
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Wedáug stanu z koĔca grudnia 2007 roku w rejestrze REGON
województwa ĞwiĊtokrzyskiego zarejestrowanych byáo 106.904 podmiotów
(bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne i podmiotów
mających status jednostki lokalnej), tj. o 0,6% wiĊcej niĪ w 2006 roku.
Zdecydowaną

wiĊkszoĞü

podmiotów

stanowią

jednostki

sektora

prywatnego (96,3%), a ich liczba zwiĊkszyáa siĊ w porównaniu do 2006 roku
o 0,6%. NajczĊĞciej podmioty naleĪące do sektora prywatnego deklarowaáy
prowadzenie handlu i napraw - 39,0%, na kolejnych miejscach znalazáy siĊ:
budownictwo - 11,9% i obsáuga nieruchomoĞci i firm - 11,2%.
Podmioty sektora publicznego stanowiáy w rejestrze 3,7%. NaleĪaáy
one gáównie do sekcji: edukacja - 41,7%, obsáuga nieruchomoĞci i firm - 26,8%
oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia
spoáeczne i zdrowotne - 10,5%.
Wedáug kryterium formy prawnej najwiĊcej w rejestrze REGON jest osób
fizycznych - 85.720 prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą (80,2%). Pozostaáe
- 21.184 to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadające
osobowoĞci prawnej (19,8%), wĞród których zarejestrowano: 4.311 spóáek
handlowych (w tym 541 z udziaáem kapitaáu zagranicznego), 534 spóádzielnie,
10 przedsiĊbiorstw paĔstwowych, 155 fundacji, 2.660 stowarzyszeĔ i organizacji
spoáecznych oraz 7.228 spóáek cywilnych.
W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przewaĪają jednostki maáe,
o liczbie pracujących do 9 osób, które stanowiáy 95,2% ogóáu zarejestrowanych
jednostek. Udziaá podmiotów Ğrednich o liczbie 10-49 osób wyniósá 3,9%,
a jednostek duĪych o liczbie pracujących 50 osób i wiĊcej - 0,9%.
DziaáalnoĞü gospodarczą podejmują osoby w kaĪdym wieku. WĞród
zarejestrowanych osób fizycznych stosunkowo liczną grupĊ stanowili máodzi
przedsiĊbiorcy (do 35 roku Īycia), których w 2007 roku byáo 21,6 tys., tj. 25,2%.
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NajwiĊcej osób prowadzących wáasne firmy byáo w wieku 36-50 lat
- 33,2 tys. (38,8% ogóáu), liczną grupĊ tworzyáy teĪ osoby starsze, powyĪej
50 - go roku Īycia - 30,9 tys. (36,0%).
NajwiĊkszy udziaá firm bĊdących wáasnoĞcią osób w wieku do 35 lat
odnotowano w: dziaáalnoĞci usáugowej komunalnej, spoáecznej i indywidualnej,
pozostaáej (35,2%), poĞrednictwie finansowym (35,0%), edukacji (29,8%),
obsáudze nieruchomoĞci i firm (30,1%) oraz budownictwie (27,9%)1.

1.3. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE

W IV kwartale 2007 roku stopa bezrobocia w województwie, wedáug
BAEL, w grupie wiekowej 15-24 lata wyniosáa 23,1% (w kraju 18,7%)
i byáa najwyĪsza wĞród pozostaáych grup wiekowych (25-34 lata - 10,3%, 35-44
lata - 6,2%, 45-54 lata - 8,8%, 55 lat i wiĊcej - 7,9%)2.
Stopa bezrobocia dla máodzieĪy (wg BAEL) pozostawaáa ponad 2-krotnie
wyĪsza od stopy bezrobocia ogóáem, która uksztaátowaáa siĊ na poziomie
10,1% (w kraju 8,5%). W porównaniu do IV kwartaáu 2006 roku analizowany
wskaĨnik zmniejszyá o 14,6 punktu procentowego. JednoczeĞnie w grupie
máodych najszybciej zwiĊkszaáa siĊ liczba pracujących - o 25,0% w porównaniu
z IV kwartaáem 2006 roku. Udziaá pracujących w áącznej liczbie osób w tym
wieku wzrósá o 6,4 punktu3.

1

Informacja Sygnalna, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie
ĞwiĊtokrzyskim w 2007r., Urząd Statystyczny w Kielcach.
2
Przywoáana stopa bezrobocia wg BAEL róĪni siĊ od stopy bezrobocia rejestrowanego inną definicją
osoby bezrobotnej. Bezrobotnym wedáug BAEL jest osoba speániająca jednoczeĞnie nastĊpujące warunki:
ukoĔczyáa 15 lat, aktualnie nie pracuje ani nie odbywa przyuczenia do zawodu, poszukiwaáa aktywnie pracy
w tygodniu badania lub w ciągu 6 tygodni poprzedzających badanie, jest zdolna i gotowa do podjĊcia pracy
w tygodniu badanym lub nastĊpnym.
3
Informacja sygnalna - AktywnoĞü Ekonomiczna LudnoĞci w województwie ĞwiĊtokrzyskim
w IV kwartale 2007 roku, Urząd Statystyczny w Kielcach oraz AktywnoĞü Ekonomiczna LudnoĞci Polski
- IV kwartaá 2007, Gáówny Urząd Statystyczny.
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Poziom bezrobocia w województwie systematycznie zmniejsza siĊ.
Na koniec

grudnia

2007

roku

liczba

bezrobotnych

zarejestrowanych

w powiatowych urzĊdach pracy wyniosáa 83.339 osób i byáa najniĪsza
od 1999 roku. Bez pracy pozostawaáo 45.985 kobiet (55,2%) i 37.354
mĊĪczyzn (44,8%).
WiĊkszoĞü zarejestrowanych stanowili mieszkaĔcy wsi - 46.792 osoby
(56,1%) oraz osoby nie posiadające prawa do zasiáku - 73.713 (88,4%).
W strukturze bezrobotnych utrzymuje siĊ wysoki udziaá osób z niskim
poziomem wyksztaácenia, tj. zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym
i niĪszym (57,0%), bez staĪu pracy (27,7%) i bez zawodu (24,2%).
Najliczniejszą

grupĊ

stanowiáy

osoby

w

wieku

25 - 34

lata

(24.572 bezrobotnych, tj. 29,5%) oraz máodzieĪ w wieku 18 - 24 lata
(16.453 osoby, tj. 19,7%).
Pomimo, notowanego na przestrzeni ostatnich kilku lat, spadku liczby
oraz udziaáu dáugotrwale bezrobotnych, nadal prawie poáowa zarejestrowanych
pozostawaáa bez pracy powyĪej 12 miesiĊcy, tj. 41.381 osób (49,7%). Z grupy
tej ponad dwa lata nie mogáo znaleĨü pracy 29.497 bezrobotnych (35,4%).
Dáugotrwaáe bezrobocie pozostaje zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od páci,
wieku oraz poziomu wyksztaácenia i w najwiĊkszym stopniu dotyka nastĊpujące
grupy bezrobotnych:
9 kobiety - 54,6% spoĞród nich to osoby pozostające bez pracy powyĪej roku
(analogiczny odsetek wĞród mĊĪczyzn wyniósá 43,5%),
9 w wieku 60 - 64 lata i 55 - 59 lat (dáugotrwale bezrobotni stanowili
odpowiednio: 65,6% i 65,1%),
9 posiadających wyksztaácenie gimnazjalne i niĪsze (57,7%) oraz zasadnicze
zawodowe (53,7%).
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1.4. ZMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA
MàODZIEĩY
1.4.1. Poziom bezrobocia
W

koĔcu

grudnia

2007

roku

spoĞród

máodych

mieszkaĔców

województwa w wieku 18-24 lata - 16.453 osoby zarejestrowane byáy
w powiatowych urzĊdach pracy jako bezrobotni (11,4% ogóáu máodzieĪy).
W strukturze bezrobotnych udziaá analizowanej grupy wyniósá 19,7%.
Na przestrzeni roku populacja bezrobotnej máodzieĪy zmniejszyáa siĊ
o 5.114 osób, a udziaá w ogólnej liczbie zarejestrowanych obniĪyá siĊ o 2 punkty
procentowe.
Poziom bezrobocia wĞród osób máodych w województwie i kraju
oraz tendencje zmian w latach 1999 - 2007 obrazuje poniĪsza tabela.
Bezrobotna máodzieĪ w województwie ĞwiĊtokrzyskim
stan na koniec roku
Lata

Bezrobotni
ogóáem

w tym w wieku
18 - 24 lata

% udziaá máodzieĪy
w ogóáem bezrobotnych

Kraj

1999

107 472

33 282

31,0

31,0

2000

118 469

35 620

30,1

30,5

2001

131 129

39 006

29,7

29,5

2002

131 266

37 057

28,2

27,8

2003

126 538

33 805

26,7

26,0

2004

126 322

32 125

25,4

24,3

2005

117 754

28 161

23,9

22,6

2006

99 406

21 567

21,7

20,6

2007

83 339

16 453

19,7

19,0

NajwyĪszy poziom bezrobocia wĞród máodzieĪy zanotowano na koniec
2001 roku, kiedy w województwie bez pracy pozostawaáo 39.006 osób w wieku
18 - 24 lata. Od 2002 roku liczebnoĞü omawianej populacji systematycznie
maleje.
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Udziaá osób máodych w ogólnej liczbie bezrobotnych wykazuje tendencje
spadkowe od 1999 roku z 31,0% na 19,7% (o 11,3 punktu procentowego).
Oznacza to, Īe na koniec grudnia 2007 roku co piąty zarejestrowany bezrobotny
to osoba w wieku do 25 lat.
Podobne tendencje wystąpiáy w kraju - zmniejszenie udziaáu z 31,0%
w 1999r. na 19,0% w 2007r. (o 12 punktów procentowych).

MáodzieĪ na tle bezrobotnych ogóáem w województwie
stan na koniec 2007 roku
Bezrobotni
w wieku 18-24 lata

Bezrobotni ogóáem
Wyszczególnienie
w liczbach

udziaá %

w liczbach

udziaá %

Razem
w tym:

83 339

100,0

16 453

100,0

kobiety

45 985

55,2

9 399

57,1

mĊĪczyĨni

37 354

44,8

7 054

42,9

zamieszkali na wsi

46 792

56,1

10 644

64,7

zamieszkali w mieĞcie

36 547

43,9

5 809

35,3

Bezrobocie máodzieĪy charakteryzuje siĊ wyĪszym udziaáem kobiet
(57,1%), niĪ populacja bezrobotnych ogóáem (55,2%).
WiĊkszoĞü zarejestrowanej máodzieĪy to osoby zamieszkaáe na wsi, które
stanowiáy 64,7%, natomiast 35,3% to zamieszkali w mieĞcie.
WĞród

osób

máodych

wystĊpuje

najniĪszy

odsetek

dáugotrwale

bezrobotnych. Na koniec 2007 roku bez pracy powyĪej 12 miesiĊcy
pozostawaáo 4.318 osób w wieku 18-24 lata, tj. 26,2% ogóáu grupy.
W pozostaáych grupach wiekowych udziaá ten ksztaátowaá siĊ od 48,1%
(25-34 lata) do 65,6% (60-64 lata), przy wskaĨniku 49,7% dla ogóáu
bezrobotnych.
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Bezrobotni wedáug wieku w 2006 i 2007 roku
stan na koniec roku
Liczba bezrobotnych
Kategorie
wiekowe

Wzrost / spadek
udziaá

2006 rok

udziaá
udziaá
dáugotrwale
2007 rok
%
%
bezrobotnych

w liczbach
bezwzglĊdnych

w%

18 - 24

21 567

21,7

16 453

19,7

26,2

-5 114

-23,7

25 - 34

29 552

29,7

24 572

29,5

48,1

-4 980

-16,9

35 - 44

19 645

19,7

16 280

19,5

55,5

-3 365

-17,1

45 - 54

22 836

23,0

19 883

23,9

61,3

-2 953

-12,9

55 - 59

5 021

5,1

5 223

6,3

65,1

202

4,0

785

0,8

928

1,1

65,6

143

18,2

99 406

100,0

83 339

100,0

49,7

-16 067

-16,2

60 - 64 lata
Ogóáem

W odniesieniu do 2006 roku w czterech grupach wiekowych odnotowano
zmniejszenie liczby bezrobotnych, w tym najwiĊksze wĞród osób w wieku
18-24 lata (o 5,1 tys.) i 25-34 lata (o 5,0 tys.). Wzrósá nieznacznie poziom
bezrobocia wĞród osób powyĪej 55 roku Īycia, jednoczeĞnie osoby te
w wiĊkszym stopniu naraĪone są na dáugotrwaáe pozostawanie bez pracy
w porównaniu do pozostaáych grup wiekowych.
W koĔcu 2007 roku, spoĞród 16.453 bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata,
najwiĊcej zarejestrowanych byáo w powiatach: kieleckim - 2.780 osób,
ostrowieckim - 1.648, skarĪyskim - 1.358 i koneckim - 1.340, natomiast
najmniej w powiatach: piĔczowskim - 438 osób i kazimierskim - 629.
NajwyĪszy udziaá osób máodych w ogólnej liczbie bezrobotnych
odnotowano w powiatach: kazimierskim (34,6%), buskim (28,2%), opatowskim
(26,5%) i piĔczowskim (24,7%), natomiast najniĪszy w m. Kielce (12,4%)
oraz powiecie koneckim (16,1%).
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Bezrobocie máodzieĪy w powiatach
stan na koniec 2007 roku
w tym:

Wyszczególnienie

Województwo

Bezrobotni
ogóáem

bezrobotni
w wieku
18 - 24 lata

udziaá %
bezrobotnych
w wieku
18 - 24 lata

83 339

16 453

19,7

3 219
4 532
1 819
14 296
10 741
8 326
4 546
8 645
1 776
4 826
7 844
5 268
4 328
3 173

909
1 112
629
2 780
1 337
1 340
1 206
1 648
438
1 107
1 358
877
1 044
668

28,2
24,5
34,6
19,4
12,4
16,1
26,5
19,0
24,7
22,9
17,3
16,7
24,1
21,1

Powiaty

Buski
JĊdrzejowski
Kazimierski
Kielecki
m. Kielce
Konecki
Opatowski
Ostrowiecki
PiĔczowski
Sandomierski
SkarĪyski
Starachowicki
Staszowski
Wáoszczowski

1.4.2. „Napáyw” i „odpáyw” bezrobotnej máodzieĪy
W 2007 roku zarejestrowaáo siĊ 38.360 osób w wieku do 25 roku Īycia.
MáodzieĪ stanowiáa 39,8% „napáywu” bezrobotnych, co oznacza, Īe co trzeci
nowo zarejestrowany w województwie bezrobotny to osoba w wieku do 25 roku
Īycia.
WĞród bezrobotnej máodzieĪy:


12.641 osób (tj. 33,0%) rejestrowaáo siĊ po raz pierwszy,



25.719 osób (tj. 67,0%) to máodzi powracający do rejestrów bezrobocia
po raz drugi i kolejny.
W grupie rejestrujących siĊ nieznacznie przewaĪaáy kobiety - 52,7%

(20.227 osób), natomiast mĊĪczyĨni stanowili 47,3%.
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NajwiĊcej nowo zarejestrowanych w wieku do 25 roku Īycia pochodziáo
z powiatu kieleckiego - 6.273 osoby i m. Kielce - 4.669 oraz powiatów:
ostrowieckiego - 4.069, koneckiego - 3.296 i starachowickiego - 3.258.
NajniĪszy „napáyw” bezrobotnej máodzieĪy miaá miejsce w powiecie
kazimierskim - 725 osób oraz piĔczowskim - 944.
W dwóch powiatach rejestrująca siĊ máodzieĪ stanowiáa poáowĊ nowo
zarejestrowanych, tj. kazimierskim - 50,4% i opatowskim - 50,1%. Najmniejszy
udziaá osób máodych w „napáywie” odnotowano w m. Kielce - 34,1% oraz
powiatach: koneckim - 36,2% i starachowickim - 36,3%.
W 2007 roku z ewidencji bezrobotnych wyáączono 40.083 osoby
do 25 roku Īycia. WĞród ogóáu wyrejestrowanych bezrobotnych udziaá osób
máodych wyniósá 35,6%.
Przyczyny wyáączeĔ:
x

podjĊcie pracy przez 13.491 osób (33,7% wyáączonych),
z tego:
¾ praca niesubsydiowana - 11.643 osoby,

tj. 29,1%,

¾ praca subsydiowana - 1.848,
tj. 4,6%,
w tym:
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych - 875 osób,
- podejmujący pracĊ w ramach refundacji
kosztów zatrudnienia bezrobotnego
- 600,
- podejmujący dziaáalnoĞü gospodarczą
- 321,
x

niepotwierdzenie gotowoĞci do pracy

9.617 osób,

tj. 24,0%,

x
x
x

rozpoczĊcie staĪu
rozpoczĊcie szkolenia
dobrowolna rezygnacja
ze statusu bezrobotnego
rozpoczĊcie przygotowania zawodowego
w miejscu pracy
podjĊcie nauki
prace spoáecznie uĪyteczne
inne

9.262,
1.805,

tj. 23,1%,
tj. 4,5%,

1.458,

tj. 3,6%,

816,
752,
83,
2.799,

tj.
tj.
tj.
tj.

x
x
x
x
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2,0%,
1,9%,
0,2%,
7,0%.

Podstawowymi

przyczynami

wyáączenia

bezrobotnej

máodzieĪy

ze statystyki urzĊdów pracy byáo podjĊcie pracy (33,7%), niepotwierdzenie
gotowoĞci do pracy (24,0%) oraz rozpoczĊcie staĪu (23,1%).
WĞród máodych bezrobotnych podejmujących zatrudnienie przewaĪali
mĊĪczyĨni - 53,3%.
WiĊkszoĞü bezrobotnych podejmowaáa zatrudnienie w ramach prac
niesubsydiowanych - 11.643 osoby, tj. 86,3% ogóáu podjĊü pracy przez
analizowaną subpopulacjĊ.
W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 1.848 osób
tj. 13,7% ogóáu podjĊü pracy w danej grupie. Do prac interwencyjnych
skierowano 875 osób, natomiast pracĊ w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego podjĊáo 600 osób.
MáodzieĪ w wieku do 25 roku Īycia stanowiáa 20,9% wszystkich
bezrobotnych podejmujących zatrudnienie subsydiowane w analizowanym
okresie. Oznacza to, Īe co piąty bezrobotny podejmujący pracĊ subsydiowaną
to osoba máoda.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ máodzieĪ stanowi znaczny udziaá wĞród
aktywizowanych w ramach szkoleĔ i staĪy w województwie (73,4%).

1.4.3. Bezrobotne kobiety
Na koniec grudnia 2007 roku zarejestrowanych byáo 9.399 kobiet
w wieku 18 - 24 lata, tj. 57,1% ogóáu bezrobotnej máodzieĪy.
W odniesieniu do 2006 roku populacja kobiet zmniejszyáa siĊ
o 2.633 osoby,

natomiast

udziaá

wĞród

zwiĊkszyá siĊ o 1,3 punktu procentowego.
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ogóáu

máodych

bezrobotnych

Bezrobotne kobiety w wieku 18 - 24 lata w 2006 i 2007 roku
stan na koniec roku
Bezrobotne kobiety
w wieku 18-24 lata
Razem
x zamieszkaáe na wsi
x zamieszkaáe w mieĞcie
x pozostające bez pracy
powyĪej 12 miesiĊcy
- na wsi
- w mieĞcie

Spadek
2006r.

2007r.

w liczbach
bezwzglĊdnych

w%

12 032

9 399

-2 633

-21,9

7 827
4 205

6 125
3 274

-1 702
-931

-21,7
-22,1

4 372
3 091
1 281

2 986
2 150
836

-1 386
-941
-445

-31,7
-30,4
-34,7

NajwyĪszy udziaá kobiet wĞród bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata
wystąpiá w powiatach: wáoszczowskim - 66,5%, starachowickim - 63,9%,
jĊdrzejowskim - 61,2% i piĔczowskim - 61,0%, natomiast najniĪszy
w skarĪyskim - 51,5%.
Bezrobotne kobiety w wieku 18-24 lata wedáug czasu pozostawania
bez pracy
Czas pozostawania
bez pracy
Ogóáem
do 1 miesiąca
1–3
3–6
6 – 12
12 – 24
pow. 24 miesiĊcy

2006r.

stan na koniec roku
2007r.
ogóáem
%

ogóáem

%

12 032

100,0

9 399

100,0

869
2 482
2 391
1 918
2 280
2 092

7,2
20,6
19,9
15,9
19,0
17,4

890
2 359
1 700
1 464
1 535
1 451

9,5
25,1
18,1
15,6
16,3
15,4

Ze wzglĊdu na czas pozostawania bez pracy, najwiĊkszą grupĊ wĞród
bezrobotnych kobiet w wieku 18 - 24 lata stanowiáy osoby dáugotrwale
bezrobotne - 31,7% (w 2006r. - 36,4%). W porównaniu do 2006 roku nastąpiáo
zmniejszenie dáugotrwaáego bezrobocia wĞród máodych kobiet o 1.386 osób,
tj. o 31,7%.
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1.4.4. Bezrobotna máodzieĪ zamieszkaáa na wsi i w mieĞcie
Wedáug stanu na koniec grudnia 2007 roku 10.644 bezrobotnych
w wieku 18-24 lata zamieszkiwaáo na wsi, tj. 64,7%, natomiast w mieĞcie
5.809, co stanowiáo 35,3%. W porównaniu do 2006 roku liczba osób máodych
zamieszkaáych na wsi zmniejszyáa siĊ o 3.280, tj. o 23,6%, a populacja osób
w mieĞcie o 1.834 (o 24,0%).
WĞród bezrobotnych ogóáem udziaá zamieszkaáych na wsi wyniósá 56,1%.
Bezrobotna máodzieĪ zamieszkaáa na wsi i w mieĞcie
w 2006 i 2007 roku
stan na koniec roku
spadek
Bezrobotni
w wieku 18-24 lata

Ogóáem
x zamieszkali na wsi
w tym
- kobiety
- mĊĪczyĨni
- pozostający bez pracy
powyĪej 12 miesiĊcy
x zamieszkali w mieĞcie
w tym
- kobiety
- mĊĪczyĨni
- pozostający bez pracy
powyĪej 12 miesiĊcy

2006r.

2007r.

w liczbach
bezwzglĊdnych

w%

21 567

16 453

-5 114

-23,7

13 924

10 644

-3 280

-23,6

7 827

6 125

-1 702

-21,7

6 097

4 519

-1 578

-25,9

4 772

3 139

-1 633

-34,2

7 643

5 809

-1 834

-24,0

4 205
3 438

3 274
2 535

-931
-903

-22,1
-26,3

1 947

1 179

-768

-39,4

W wiĊkszoĞci powiatów udziaá bezrobotnej máodzieĪy zamieszkaáej
na wsi w populacji tej grupy ogóáem byá wysoki i wahaá siĊ od 93,6%
w kieleckim do 53,2% w starachowickim. Wysoki wskaĨnik zanotowano
w powiatach: opatowskim - 83,3%, buskim i wáoszczowskim - po 82,8% oraz
kazimierskim - 78,9%.
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Tylko w dwóch powiatach udziaá mieszkaĔców wsi nie przekroczyá
poáowy populacji bezrobotnej máodzieĪy, tj. w skarĪyskim - 34,2%
i ostrowieckim - 37,4%, co uwarunkowane jest strukturą demograficzną
ludnoĞci w tych powiatach.
WĞród bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata zamieszkaáych na wsi,
jak i w mieĞcie,

przewaĪaáy

kobiety

odpowiednio:

57,5%

i

56,4%

(w 2006r. - 56,2% i 55,0%).
W grupie zamieszkaáych na wsi we wszystkich powiatach wystąpiá
wiĊkszy udziaá kobiet niĪ mĊĪczyzn. NajwyĪszy wskaĨnik feminizacji
zanotowano w powiatach: wáoszczowskim - 67,6%, starachowickim - 64,2%,
piĔczowskim - 63,4% oraz jĊdrzejowskim - 60,8%, natomiast najniĪszy
w skarĪyskim - 51,8%.

1.4.5. Bezrobotna máodzieĪ wedáug czasu pozostawania bez pracy
Na koniec 2007 roku 26,2% bezrobotnej máodzieĪy, czyli 4.318
zarejestrowanych osób w wieku 18 - 24 lata oczekiwaáo na pracĊ ponad rok,
z tego:
- 2.368 osób,

tj. 14,4% pozostawaáo bez pracy od 12 do 24 miesiĊcy,

- 1.950 osób,

tj. 11,8% pozostawaáo bez pracy powyĪej 24 miesiĊcy.

Ponadto udziaá bezrobotnej máodzieĪy poszukującej pracy od 1 do 3
miesiĊcy wynosiá 27,7% (4.557 osób), od 3 do 6 miesiĊcy - 18,3% (3.003),
od 6 do 12 miesiĊcy - 15,7% (2.591). Najmniej osób pozostawaáo bez pracy
do 1 miesiąca - 12,1% (1.984).
Poziom bezrobocia oraz strukturĊ zarejestrowanych osób máodych
ze wzglĊdu na czas oczekiwania na pracĊ zaprezentowano w tablicy
na stronie 28.
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Bezrobotna máodzieĪ wedáug czasu pozostawania bez pracy w 2006 i 2007 roku

Czas pozostawania
bez pracy
Ogóáem
do 1 miesiąca
1–3
3–6
6 – 12
12 – 24
pow. 24 miesiĊcy

2006r.
ogóáem

stan na koniec roku
wzrost / spadek

2007r.
%

ogóáem

%

21 567

100,0

16 453

100,0

2 054
5 132
4 264
3 398
3 550
3 169

9,5
23,8
19,8
15,7
16,5
14,7

1 984
4 557
3 003
2 591
2 368
1 950

12,1
27,7
18,3
15,7
14,4
11,8

w liczbach

%

-5 114 -23,7
-70
-575
-1 261
-807
-1 182
-1 219

-3,4
-11,2
-29,6
-23,7
-33,3
-38,5

W porównaniu do 2006 roku odnotowano zmniejszenie liczby
bezrobotnej máodzieĪy w kaĪdej grupie wedáug czasu pozostawania bez pracy.
NajwyĪszy spadek miaá miejsce wĞród oczekujących na pracĊ od 3 do 6
miesiĊcy (o 1.261 osób) oraz najdáuĪej bezrobotnych, tj.: powyĪej 24 miesiĊcy
(o 1.219) i od 12 do 24 miesiĊcy (o 1.182).
Udziaá osób máodych pozostających bez pracy ponad rok byá najwyĪszy
w powiatach: kazimierskim - 42,1%, wáoszczowskim - 37,2% oraz buskim
- 32,0%, natomiast najniĪszy w m. Kielce - 15,2% i powiatach: starachowickim
- 15,6% i skarĪyskim - 17,6%.
1.5. BEZROBOTNI DO 12 MIESIĉCY OD DNIA UKOēCZENIA
NAUKI
W 2007 roku w powiatowych urzĊdach pracy zarejestrowaáy siĊ
16.803 osoby w okresie do 12 miesiĊcy od dnia ukoĔczenia nauki, tj. 17,4%
napáywu bezrobotnych. Udziaá osób bez zawodu wyniósá 44,6% (7.491),
natomiast posiadających zawód 55,4% (9.312). Dla porównania analogiczne
wskaĨniki w 2006 roku wynosiáy odpowiednio: 35,3% i 64,7%.
WĞród rejestrujących siĊ osób z okreĞlonym zawodem najliczniej
poszukiwali pracy bezrobotni z grupy: specjaliĞci - 4.606 osób (49,5%),
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a wĞród nich: ekonomiĞci (643 osoby), archeolodzy i socjolodzy (579),
specjaliĞci ds. ekonomicznych i zarządzania (466) oraz nauczyciele gimnazjów
i szkóá ponadgimnazjalnych (412).
Kolejną liczną grupĊ stanowili technicy i inny Ğredni personel
- 3.152 osoby (33,8%), w tym: 696 pracowników ds. finansowych i handlowych,
387 techników mechaników, 309 dietetyków i Īywieniowców, 284 techników
budownictwa i ochrony Ğrodowiska oraz 248 techników elektroników
i telekomunikacji.
„Napáyw” bezrobotnych w pozostaáych grupach zawodowych wyniósá:
- robotnicy przemysáowi i rzemieĞlnicy

808

(8,7%),

- pracownicy usáug osobistych i sprzedawcy

612

(6,6%),

- pracownicy biurowi

81

(0,9%),

- operatorzy i monterzy maszyn i urządzeĔ

41

(0,4%),

- rolnicy, ogrodnicy, leĞnicy i rybacy

12 osób

(0,1%).

W porównaniu do 2006 roku w grupie osób do 12 miesiĊcy od dnia
ukoĔczenia szkoáy zarejestrowaáo siĊ o 1.505 bezrobotnych mniej. Spadek
bezrobocia wystąpiá wĞród osób posiadających zawód - o 2.529
(w tym gáównie techników o 2.071), natomiast liczba bezrobotnych bez
zawodu wzrosáa o 1.024 osoby.
Zmiany w strukturze „napáywu” do bezrobocia dotyczyáy przede
wszystkim specjalistów (wzrost udziaáu o 10,5 punktu procentowego) oraz
techników (zmniejszenie udziaáu o 10,3 punktu).
Na koniec 2007 roku w ewidencji urzĊdów pracy pozostawaáo
3.756 osób w okresie do 12 miesiĊcy od dnia ukoĔczenia nauki
(4,5% ogóáu bezrobotnych). WiĊkszoĞü w tej grupie stanowiáy kobiety
- 2.300 osób, tj. 61,2%. W omawianej populacji pracy poszukiwaáy 2.172 osoby
posiadające zawód (57,8% ogóáu grupy) oraz 1.584 osoby bez zawodu
(42,2%).
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Udziaá bezrobotnych posiadających zawód wykazywaá tendencjĊ spadkową
zarówno wĞród mĊĪczyzn (z 74,0% na 60,3%), jak i kobiet (z 62,2% na 56,3%).
Bezrobotni bez zawodu stanowili odpowiednio: 39,7% i 43,7%.
Na przestrzeni 2007 roku grupa bezrobotnych do 12 miesiĊcy od dnia
ukoĔczenia nauki zmniejszyáa siĊ o 1.123 osoby (o 23,0%). Poziom bezrobocia
w wiĊkszoĞci grup zawodowych byá niĪszy w porównaniu do grudnia 2006 roku.
NajwiĊkszy spadek liczby zarejestrowanych osób, podobnie jak w napáywie,
dotyczyá bezrobotnych z grupy techników i innego Ğredniego personelu (o 738).
Ponadto mniej byáo specjalistów (o 112) oraz robotników przemysáowych
i rzemieĞlników (o 177).
Na koniec grudnia 2007 roku najliczniej reprezentowane byáy osoby
legitymujące siĊ wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Grupa specjalistów
liczyáa 959 bezrobotnych, tj. 44,2% posiadających zawód. Udziaá kobiet
wyniósá 67,7% (649 osób).
NajwiĊksze bezrobocie dotyczyáo ekonomistów - 146 osób, tj. 15,2% tej grupy
(w tym 110 kobiet). Ponadto pracy poszukiwaáo m.in.: 128 archeologów
i socjologów,

108

specjalistów

ds.

ekonomicznych

i

zarządzania,

76 nauczycieli gimnazjów i szkóá ponadgimnazjalnych oraz 70 filozofów,
historyków i pokrewnych.
Drugą pod wzglĊdem liczebnoĞci grupą byli bezrobotni technicy i inny
Ğredni personel - 740 osób, którzy stanowili 34,1%. Udziaá kobiet
poszukujących pracy byá wyĪszy (57,0%) niĪ mĊĪczyzn (43,0%).
W ogólnej liczbie techników i innego Ğredniego personelu najwiĊcej byáo
pracowników ds. finansowych i handlowych - 171 osób, tj. 23,1% tej grupy
(w tym 129 kobiet). Ponadto zarejestrowani pozostawali: technicy mechanicy
- 82 osoby (11,1%), dietetycy i Īywieniowcy - 81 osób, (10,9%) oraz technicy
budownictwa i ochrony Ğrodowiska - 73 osoby (9,9%).
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Znaczne zmniejszenie liczby nowo zarejestrowanych techników spowodowaáo
zmiany w strukturze osób pozostających bez pracy na koniec 2007 roku. Udziaá
techników zmniejszyá siĊ z 45,1% na 34,1%, natomiast specjalistów wzrósá
z 32,7% do 44,2%. W grupie osób w okresie do 12 miesiĊcy od dnia ukoĔczenia
nauki bezrobotni specjaliĞci i technicy stanowili áącznie 78,3% ogóáu
posiadających zawód.
Zdecydowanie mniej bezrobotnych byáo w pozostaáych grupach
zawodowych. WĞród 232 robotników przemysáowych i rzemieĞlników (10,7%)
pracy poszukiwaáo: 51 mechaników pojazdów samochodowych, 39 piekarzy
i cukierników, 21 posadzkarzy, 18 elektromechaników oraz 17 krawców
i kapeluszników. W analizowanej grupie 84,5% stanowili mĊĪczyĨni.
W grupie pracowników usáug osobistych i sprzedawców zarejestrowanych
byáo 196 osób, tj. 9,0% posiadających zawód (w tym 159 kobiet).
NajwyĪsze bezrobocie odnotowano wĞród: sprzedawców (59 osób), fryzjerów
i kosmetyczek (58) oraz kucharzy (48).
Ponadto, w rejestrach pozostawali bezrobotni z grupy: pracownicy
biurowi (27 osób), operatorzy i monterzy maszyn i urządzeĔ (14 osób)
oraz rolnicy, ogrodnicy, leĞnicy i rybacy (4 osoby).

1.6. OSOBY, KTÓRE UKOēCZYàY SZKOàĉ WYĩSZĄ,
DO 27 ROKU ĩYCIA
W 2007 roku zarejestrowaáo siĊ 5.079 osób, które ukoĔczyáy szkoáĊ
wyĪszą, do 27 roku Īycia, w tym 3.632 kobiety (71,5%). Udziaá tej grupy
w „napáywie” bezrobotnych wyniósá 5,3%.
Na koniec grudnia 2007 roku w ewidencji powiatowych urzĊdów pracy
pozostawaáo 1.070 osób omawianej populacji, tj. 1,3% ogóáu. Udziaá kobiet
wyniósá 68,0% (728 osób).
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2. DZIAàANIA PODEJMOWANE
PRZEZ POWIATOWE I WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MàODZIEĩY
2.1. DZIAàANIA POWIATOWYCH URZĉDÓW PRACY
2.1.1. Poradnictwo i informacja zawodowa
W 2007 roku z usáug poradnictwa zawodowego skorzystaáy 3.703 osoby
bezrobotne w wieku do 25 lat. MáodzieĪ stanowiáa 48,3% ogóáu bezrobotnych
objĊtych poradnictwem.
Bezrobotna máodzieĪ korzystająca z usáug poradnictwa zawodowego
i informacji zawodowej
Bezrobotni w wieku do 25 lat
Wyszczególnienie

2006 rok
w tym
ogóáem
kobiety

2007 rok
w tym
ogóáem
kobiety

Osoby, które skorzystaáy z usáug
x poradnictwa zawodowego

5 186

2 842

3 703

2 216

w tym:
- poradnictwa indywidualnego

1 404

750

3 703

2 216

- poradnictwa grupowego

3 782

2 092

1 378

855

1 211

635

1 585

794

x informacji zawodowej w ramach
porad grupowych

W ramach 4.420 przeprowadzonych rozmów doradczych, wszystkim
3.703 osobom udzielono porad indywidualnych. Dotyczyáy one najczĊĞciej
ustalenia predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej drogi ksztaácenia,
sporządzenia indywidualnego planu dziaáania w procesie poszukiwania pracy
oraz przygotowania siĊ do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo 1.378 osób
objĊtych zostaáo poradnictwem grupowym.
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W związku z wejĞciem w Īycie RozporządzeĔ Ministra Pracy i Polityki
Spoáecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów usáug rynku pracy
(Dz.U. Nr 47, poz. 314) oraz w sprawie szczegóáowych warunków prowadzenia
przez publiczne sáuĪby zatrudnienia usáug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315)
udziaá osoby zainteresowanej poradą grupową musi zostaü poprzedzony
rozmową indywidualną z doradcą zawodowym.
Ponadto w analizowanym okresie 1.585 bezrobotnych w wieku do 25 lat
skorzystaáo z grupowej informacji zawodowej.
2.1.2. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
Pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielono 1.689 osobom
w wieku do 25 lat. Usáuga Ğwiadczona przez publiczne sáuĪby zatrudnienia
od 2005 roku polega na przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących
pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia,
w szczególnoĞci przez:
- uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejĊtnoĞci poszukiwania pracy
wedáug programu „Klub Pracy”,
- uczestnictwo w zajĊciach aktywizacyjnych,
- dostĊp do informacji i elektronicznych baz danych sáuĪących uzyskaniu
umiejĊtnoĞci poszukiwania pracy i samozatrudnienia.
W strukturach organizacyjnych powiatowych urzĊdów pracy funkcjonują
kluby pracy, które prowadzą zajĊcia aktywizacyjne oraz szkolenia wedáug
programu okreĞlonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spoáecznej.
W 2007 roku w szkoleniach prowadzonych przez liderów klubów pracy
uczestniczyáo 87 osób, a w zajĊciach aktywizacyjnych 1.602 osoby w wieku
do 25 lat, w tym 1.515 bezrobotnych.
NajwiĊcej bezrobotnych uczestników zajĊü aktywizacyjnych posiadaáo
wyksztaácenie policealne i Ğrednie zawodowe - 498 (32,9%) oraz Ğrednie
ogólnoksztaácące - 460 (30,4%).
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Zdecydowana wiĊkszoĞü analizowanej grupy nie posiadaáa staĪu pracy - 1.219
osób (80,5%), 960 osób (63,4%) oczekiwaáo na pracĊ do 6 miesiĊcy, natomiast
439 osób to dáugotrwale bezrobotni (29,0%) oczekujący na pracĊ powyĪej
12 miesiĊcy.
ZajĊcia aktywizacyjne róĪnią siĊ od szkolenia w klubie pracy, zarówno
zakresem tematycznym, jak i czasem trwania. Ze wzglĊdu na rodzaje omawianych
zagadnieĔ oraz dostosowanie ich do bieĪących oczekiwaĔ klientów cieszą siĊ
duĪym zainteresowaniem. NajczĊĞciej dotyczą tematyki związanej z poruszaniem
siĊ po rynku pracy, m.in. wiadomoĞci nt. zasad przygotowania dokumentów
aplikacyjnych, technik rekrutacji i selekcji, sposobów dokonania pomiaru
potencjaáu zawodowego. Poza tym w trakcie zajĊü uczestnicy mają moĪliwoĞü
wykonywania praktycznych üwiczeĔ doskonalących umiejĊtnoĞci interpersonalne.

2.1.3. Aktywne programy rynku pracy
W 2007 roku powiatowe urzĊdy pracy aktywnymi programami rynku
pracy objĊáy 13.814 osób do 25 roku Īycia, co oznacza iĪ osoby máode
stanowiáy 48,6% ogóáu zaktywizowanych w województwie.
NajwiĊcej osób zostaáo skierowanych:
x na staĪ

9.262,

oraz
x na szkolenie

1.805,

x do prac interwencyjnych

875,

x na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

816 osób.

Ponadto 600 osób podjĊáo pracĊ w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego, a 321 rozpoczĊáo dziaáalnoĞü gospodarczą.
NajwiĊkszym

zainteresowaniem

bezrobotnej

máodzieĪy

oraz

pracodawców cieszy siĊ forma aktywizacji zawodowej jaką jest staĪ. Pozwala
ona przeciwdziaáaü bezrobociu ludzi máodych do 25 roku Īycia oraz osób
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zarejestrowanych w okresie do 12 miesiĊcy od dnia okreĞlonego w dyplomie
lub innym dokumencie poĞwiadczającym ukoĔczenie szkoáy wyĪszej, które
nie ukoĔczyáy 27 roku Īycia.
Z omawianych grup bezrobotnych do odbywania staĪu u pracodawcy
w 2007 roku zostaáo skierowanych ogóáem 9.830 osób.
NajwiĊcej bezrobotnych zdobywających doĞwiadczenie zawodowe pochodziáo
z PUP w: Kielcach - 2.876 osób, SkarĪysku-Kam. - 1.009, Ostrowcu ĝw.
- 1.004, KoĔskich - 856, Starachowicach - 840 i JĊdrzejowie - 622.
Najmniej osób skierowano na staĪ z PUP w: PiĔczowie - 180, Kazimierzy
Wielkiej - 191 i Sandomierzu - 390.
W 2007 roku udziaá w programie zakoĔczyáo 8.858 osób. Bezrobotni
aktywizowani byli najczĊĞciej w nastĊpujących obszarach:
- prace sekretarskie i biurowe

40,5%,

- usáugi (gáównie gastronomiczne,
fryzjerskie i kosmetyczne, hotelarskie)

15,1%,

- sprzedaĪ, marketing, public relations,
handel nieruchomoĞciami

14,6%.

Wydatki z Funduszu Pracy na stypendia i skáadki na ubezpieczenia
spoáeczne za okres odbywania staĪu wyniosáy 39.160,1 tys. zá.
NajwyĪszą efektywnoĞü w aktywizacji máodzieĪy osiągniĊto w ramach
prac interwencyjnych. SpoĞród 867 osób, które zakoĔczyáy udziaá w tej formie
81,7% podjĊáo pracĊ (708 osób). Wysokimi wskaĨnikami charakteryzowaáy siĊ
formy umoĪliwiające zdobycie doĞwiadczenia zawodowego i nowych
umiejĊtnoĞci, tj. staĪ - spoĞród 8.858 bezrobotnych którzy zakoĔczyli program
pracĊ podjĊáo 52,8% (4.678 osób) oraz przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy - spoĞród 719 osób zatrudnienie uzyskaáo 47,4% (341 osób).
Z grupy 1.451 bezrobotnych, którzy ukoĔczyli szkolenie zatrudnienie
podjĊáo 46,5% (675 osób).
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2.2. DZIAàANIA WOJEWÓDZKIEGO URZĉDU PRACY
2.2.1. Poradnictwo zawodowe oraz pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy
Rozwijanie usáug poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym
poszukiwaniu pracy stanowi waĪny czynnik aktywizacji zawodowej máodzieĪy.
Zadania Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy w tym zakresie w 2007 roku realizowaáo
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Udzielono pomocy
máodym ludziom w wyborze lub zmianie zawodu, uzyskaniu informacji o rynku
pracy w kraju, moĪliwoĞciach dalszego ksztaácenia i szkolenia oraz
przygotowania do procesu poszukiwania pracy.
Poradnictwo i informacja zawodowa
Poradnictwo grupowe ma na celu uáatwienie klientom urzĊdów pracy
podjĊcia decyzji dotyczących wyboru zawodowego, zmiany kwalifikacji,
podjĊcia lub zmiany zatrudnienia. W ramach poradnictwa grupowego
prowadzone byáy zajĊcia warsztatowe, których celem byáo:
¾ udzielenie pomocy máodym ludziom w dokonaniu samooceny oraz
okreĞleniu wáasnych szans na rynku pracy,
¾ pobudzenie aktywnoĞci i inicjatywy w rozwiązaniu problemu
zawodowego w perspektywie zmian na rynku pracy,
¾ wzmocnienie motywacji do podejmowania dziaáaĔ zmierzających
do uzyskania zatrudnienia.
Poradnictwo indywidualne jest procesem, który w efekcie doprowadziü
powinien osobĊ rozpoczynającą karierĊ zawodową do:
¾

wyboru

zawodu

odpowiadającego

jej

zdolnoĞciom,

cechom

psychofizycznym, umiejĊtnoĞciom oraz zainteresowaniom,
¾

osiągniĊcia zadowolenia z dokonanego wyboru i jego skutków,
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¾

uzyskania zatrudnienia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy,

¾

opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego,

¾

przygotowania siĊ do procesu poszukiwania pracy.

NajczĊĞciej
narzĊdziami

stosowanymi

pomiaru

Zawodowych,

przez

osobowoĞci

Wielowymiarowy

doradcĊ

byáy:

zawodowego/psychologa

Kwestionariusz

Kwestionariusz

ZainteresowaĔ

Preferencji,

Inwentarz

OsobowoĞci NEO-FFI oraz Kwestionariusz Kompetencji Spoáecznych.
W ramach informacji zawodowej bezrobotna máodzieĪ uzyskaáa wiedzĊ
nt. zawodów, moĪliwoĞci ksztaácenia i zatrudnienia, sytuacji na lokalnym
i krajowym rynku pracy, zakáadania wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej,
moĪliwoĞci podjĊcia pracy za granicą oraz usáug Ğwiadczonych przez publiczne
sáuĪby zatrudnienia.
Do dyspozycji korzystających z usáug Centrum byáa sala informacyjna
z dziesiĊcioma stanowiskami komputerowymi z dostĊpem do Internetu oraz
czterema „kioskami z pracą”. Klienci mieli moĪliwoĞü skorzystania z zasobów
informacyjnych zgromadzonych w postaci: literatury zawodoznawczej, filmów
edukacyjnych, programów multimedialnych, broszur i ulotek oraz opracowaĔ
wáasnych.
Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
W ramach usáugi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Wojewódzki
Urząd Pracy dla máodych osób organizuje zajĊcia aktywizacyjne. Zakres
tematyczny, forma i czas uzaleĪnione byáy od potrzeb uczestników, dotyczyáy
szczegóáowych zagadnieĔ przydatnych osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w uzupeánieniu ich wiedzy i umiejĊtnoĞci potrzebnych do aktywnego
poszukiwania
dotyczące

zatrudnienia.

m.in.

Uczestnicy

przygotowania

warsztatów

dokumentów
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uzyskali

informacje

aplikacyjnych,

takĪe

wg standardów

europejskich

oraz

mieli

moĪliwoĞü

sprawdziü

swoje

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.
W ramach zajĊü aktywizacyjnych Wojewódzki Urząd Pracy zaoferowaá
nastĊpujące warsztaty:
- „PiĊü kroków do zdobycia zatrudnienia” zawierające pakiet
podstawowych wiadomoĞci nt. przygotowania siĊ do poszukiwania
pracy,
- „Profesjonalne i niepowtarzalne - moje dokumenty aplikacyjne”,
których celem byáo wyposaĪenie uczestników w wiadomoĞci
i umiejĊtnoĞci dotyczące sporządzania Īyciorysu zawodowego oraz
listu aplikacyjnego,
- „Autoprezentacja - tworzenie wraĪenia” mające na celu zapoznanie
siĊ z najskuteczniejszymi metodami autoprezentacji i wywierania
pozytywnego wraĪenia,
- „Twarzą w twarz z pracodawcą” poĞwiĊcone przygotowaniu siĊ
do rozmowy kwalifikacyjnej, m.in. poprzez trening w parach oraz
üwiczenia z wykorzystaniem kamery,
- „Przeáamaü rutynĊ - trening kreatywnego myĞlenia” zakáadające
zaangaĪowanie

uczestników

w

aktywne

formy

pracy

celem

pobudzenia ciekawoĞci, otwartoĞci oraz gotowoĞci do zmian.

Wspóápraca z partnerami rynku pracy w zakresie aktywizacji máodzieĪy
¾

Powiatowe UrzĊdy Pracy
Pracownicy Wojewódzkiego UrzĊdu Pracy uczestniczyli w organizowanych

przez partnerów rynku pracy gieádach i targach pracy dla máodzieĪy, podczas
których udzielali informacji dot. sytuacji na rynku pracy, przygotowania
dokumentów aplikacyjnych oraz zasad prowadzenia rozmowy z pracodawcą.
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¾

Uczelnie i szkoáy wyĪsze
1) Wspóádziaáano z Akademickimi Biurami Karier dziaáającymi przy
wyĪszych uczelniach województwa ĞwiĊtokrzyskiego (kieleckie uczelnie:
Akademia ĝwiĊtokrzyska4, Politechnika ĝwiĊtokrzyska, WyĪsza Szkoáa
Handlowa, WyĪsza Szkoáa Ekonomii i Administracji5, Wszechnica
ĝwiĊtokrzyska

oraz

WyĪsza

Szkoáa

Humanistyczno - Przyrodnicza

w Sandomierzu) w zakresie wsparcia metodycznego i organizacyjnego.
W ramach tej wspóápracy pracownicy ABK uczestniczyli w:
- szkoleniu pn. „NiepeánosprawnoĞü - aspekty pracy doradczej”,
- spotkaniu informacyjnym dot. zarządzania informacją zawodową
oraz elastycznych form zatrudnienia.
2) W ramach projektu „AIESEC dla Bezrobotnych” dla studentów
Politechniki ĝwiĊtokrzyskiej zorganizowano warsztaty szkoleniowe
o tematyce związanej z początkowym procesem kwalifikacyjnym
w firmach.
3) W spotkaniu informacyjnym pn. „Zarządzanie informacją zawodową”
udziaá wziĊli studenci V roku kierunku pedagogika opiekuĔcza i pracy
socjalnej Akademii ĝwiĊtokrzyskiej w Kielcach.
4) Grupa studentów V roku kierunku turystyka z WyĪszej Szkoáy Handlowej
w Kielcach uczestniczyáa w zajĊciach warsztatowych z zakresu
przygotowania do prowadzenia wáasnej dziaáalnoĞci gospodarczej.
5) Dla czáonków Koáa Naukowego ZIPPER dziaáającego na Wydziale
Zarządzania

i

InĪynierii

Produkcji

Politechniki

ĝwiĊtokrzyskiej

przeprowadzono zajĊcia warsztatowe pn. „Przeáamaü rutynĊ - trening
kreatywnego myĞlenia”.
4
5

Od 22 marca 2008 roku - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach.
Od 21 grudnia 2007 roku – WyĪsza Szkoáa Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda LipiĔskiego w Kielcach.
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¾

Gminne Centra Informacji
W styczniu 2008 roku, po záoĪeniu przez grantobiorców sprawozdaĔ

z dziaáalnoĞci Gminnych Centrów Informacji, zostaáa zakoĔczona realizacja
IV edycji Konkursu.
W ramach wspóápracy pracownicy GCI uczestniczyli w zorganizowanym
przez WUP spotkaniu informacyjnym dot. elastycznych form zatrudnienia oraz
zarządzania informacją zawodową.

¾

ĝwiĊtokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
Kontynuowana byáa wspóápraca z Centrum Edukacji i Pracy dziaáającym

przy ĝwiĊtokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w zakresie wymiany
informacji oraz promowania usáug Centrum przez uczestnictwo doradców
zawodowych w:
¾ Letnich Targach Pracy „Praca dla Ciebie”,
¾ Targach Pracy „Otwarci na wyzwania” organizowanych przez
ĝWK OHP.
¾

ĝwiĊtokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
W ramach wspóápracy doradcy zawodowi wziĊli udziaá w pracach

Komisji Kwalifikacyjnej organizowanego corocznie Wojewódzkiego Konkursu
dla máodzieĪy uczącej siĊ pn. „Moje wymarzone miejsce pracy”. Ponadto
zorganizowali i przeprowadzili zajĊcia zawodoznawcze dla nauczycieli
-koordynatorów projektów uczniowskich oraz uczniów-liderów projektów
biorących udziaá w Konkursie.
¾

Szkoáy ponadgimnazjalne
Wojewódzki Urząd Pracy wystąpiá z inicjatywą wspóápracy ze szkoáami

ponadgimnazjalnymi i przekazaá Dyrektorom szkóá peáną ofertĊ usáug CIiPKZ
z zakresu orientacji zawodowej dla máodzieĪy.
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Doradcy zawodowi prowadzili zajĊcia warsztatowe dla uczniów szkóá
ponadgimnazjalnych. Ich tematyka dotyczyáa planowania drogi edukacyjnej
i zawodowej oraz zagadnieĔ związanych z przygotowaniem do wejĞcia na rynek
pracy.

2.2.2. Europejskie SáuĪby Zatrudnienia EURES
Usáugi EURES obejmują w szczególnoĞci poĞrednictwo pracy,
doradztwo z zakresu warunków Īycia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy
w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz
Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii. Polegają one na udzielaniu
pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o okreĞlonych
kwalifikacjach zawodowych.
W ramach dziaáaĔ informacyjnych dot. Europejskich SáuĪb Zatrudnienia
EURES na rzecz máodych zorganizowano:
x 2 spotkania dla absolwentów, studentów Politechniki ĝwiĊtokrzyskiej
w

Kielcach

(wspóápraca

z

organizacją

AIESEC);

w

spotkaniach

uczestniczyáa grupa 36 osób,
x spotkanie nt. poĞrednictwa pracy w krajach Unii Europejskiej dla máodzieĪy
i absolwentów w Liceum Ogólnoksztaácącym w Piekoszowie; uczestniczyáo
w nim 29 osób,
x spotkanie pn. „Poszukujesz pracy w UE - wypróbuj EURES” na Akademii
ĝwiĊtokrzyskiej; w spotkaniu uczestniczyáa grupa 18 osób,
x spotkanie nt. „Europejskie SáuĪby Zatrudnienia EURES - szansa
na zatrudnienie w UE” w Liceum Plastycznym w Kielcach; uczestniczyáo
w nim ok. 200 osób.
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Celem tych spotkaĔ byáo zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem
Europejskich SáuĪb Zatrudnienia EURES, zagadnieniem i moĪliwoĞciami
mobilnoĞci zawodowej oraz koordynacją systemów zabezpieczeĔ spoáecznych
i warunkami Īycia w krajach UE. Podczas spotkaĔ Doradcy EURES udzielali
równieĪ informacji nt. staĪy, prac sezonowych i praktyk w Europie. W związku
z realizacją dziaáaĔ promocyjnych EURES zachĊcano osoby do korzystania
ze strony Komisji Europejskiej dot. mobilnoĞci zawodowej w krajach Unii
Europejskiej www.eures.europa.eu oraz stron EURES w woj. ĞwiĊtokrzyskim
www.wup.kielce.pl/eures.
Promując Europejskie SáuĪby Zatrudnienia oraz idee mobilnoĞci
zawodowej w Ğrodowisku osób máodych doradcy EURES z Wojewódzkiego
UrzĊdu Pracy uczestniczyli takĪe w nastĊpujących targach i gieádach pracy:
x IV Internetowej Gieádzie Pracy zorganizowanej z WyĪszą Szkoáą
Handlową w Kielcach,
x Letnich Targach Pracy zorganizowanych przez OHP Kielce,
x XVII Gieádzie Pracy dla MáodzieĪy organizowanej przez Powiatowy
Urząd Pracy w Kielcach oraz WyĪszą SzkoáĊ Ekonomii i Administracji
w Kielcach,
x Targach Pracy pn.: „Otwarci na wyzwania” zorganizowanych przez
OHP w Kielcach.
W ramach tych wszystkich inicjatyw zorganizowano stanowisko EURES,
udostĊpniono oferty pracy, materiaáy informacyjne nt. warunków Īycia i pracy
w krajach UE, Europejskich SáuĪb Zatrudnienia oraz systemów zabezpieczenia
spoáecznego w krajach UE. Uczestnikom Gieády Pracy udostĊpniono ok. 90
ofert pracy na 850 miejsc pracy w ramach EURES. Osoby uczestniczące
w podjĊtych dziaáaniach uzyskaáy wiedzĊ nt. warunków Īycia i pracy
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, sytuacji na lokalnych rynkach
pracy,

wymagaĔ

pracodawców

odnoĞnie
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potencjalnych

pracowników,

dostĊpnych

ofert

dokumentów

pracy,

wypeániania

aplikacyjnych

niezbĊdnych

i

przygotowania
w

procesach

odpowiednich
rekrutacyjnych

realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzone konsultacje miaáy
na celu pomóc osobom zainteresowanym poprawnie wypeániaü dokumenty
aplikacyjne - Īyciorys i list motywacyjny, jak równieĪ przygotowaü siĊ
do rozmowy kwalifikacyjnej.
W wymienionych inicjatywach braáo udziaá ok. 8 tys. osób, w tym osoby
poszukujące pracy, bezrobotni oraz máodzieĪ i studenci.

2.2.3. Realizacja Dziaáania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego
Rozwój Zasobów Ludzkich
Dobiega koĔca realizacja Dziaáania 1.2 Sektorowego Programu
Operacyjnego

Rozwój

Zasobów

Ludzkich.

Od

początku

okresu

programowania realizowano 27 projektów, w tym jeden „wojewódzki”
na bazie projektów posiákowych Powiatowych UrzĊdów Pracy. Termin
realizacji rzeczowej ostatnich 10 umów upáynąá z dniem 31.12.2007 roku.
Zgodnie z Uzupeánieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich Wojewódzki Urząd Pracy peániá funkcjĊ Instytucji
WdraĪającej dla Dziaáania 1.2 „Perspektywy dla máodzieĪy” w ramach
Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej
i spoáecznej”.
Celem Dziaáania 1.2 byáo udzielenie moĪliwie peánego wsparcia - poprzez
dziaáania

wspierające

i

promujące

zatrudnienie

oraz

samozatrudnienie

- máodzieĪy, w tym absolwentom wszystkich typów szkóá tak, aby nie stawali
siĊ i nie pozostawali bezrobotnymi.
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Beneficjenci Ostateczni mogli korzystaü z nastĊpujących form wsparcia:
 staĪy i przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osób bez
doĞwiadczenia

zawodowego,

umoĪliwiających

zdobycie

nowych

kwalifikacji lub umiejĊtnoĞci dostosowanych do potrzeb rynku pracy
poprzez praktyczne wykonywanie zadaĔ na stanowisku pracy,
 szkoleĔ zawodowych, mających na celu dostosowanie kwalifikacji
do zmieniających siĊ potrzeb rynku pracy poprzez ich nabycie,
podniesienie lub zmianĊ,
 subsydiowanego zatrudnienia, w ramach którego Powiatowy Urząd
Pracy

pokrywaá

pracodawcom

czĊĞü

kosztów

wynagrodzenia

zatrudnianych Beneficjentów Ostatecznych,
 jednorazowych dotacji na rozpoczĊcie dziaáalnoĞci gospodarczej,
 poradnictwa zawodowego, czyli pomocy w wyborze odpowiedniego
zawodu

i

miejsca

zatrudnienia

poprzez

ustalanie

predyspozycji

zawodowych, udzielanie informacji o sytuacji i aktualnych trendach
na rynku pracy oraz moĪliwoĞciach szkolenia i ksztaácenia a takĪe
planowania ĞcieĪki kariery zawodowej,
 poĞrednictwa pracy, czyli dostĊpu do aktualnej bazy ofert zatrudnienia
i pomocy w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami.

Wedáug stanu na koniec 2007 roku wartoĞü projektów realizowanych
w ramach Dziaáania 1.2, uwzglĊdniająca oszczĊdnoĞci wynikające z aneksów
i rozliczenia projektów zakoĔczonych, wyniosáa 65.286.547 zá (w tym EFS
46.820.622 zá).
Od początku realizacji Programu wsparcie w ramach Dziaáania 1.2.
otrzymaáo 23.529 Beneficjentów Ostatecznych.
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NajwiĊkszym powodzeniem wĞród osób bezrobotnych cieszyáy siĊ staĪe,
z których od początku wdraĪania Programu skorzystaáo 16.798 osób.
Szkoleniami

zrealizowanymi

w

ramach

tego

Dziaáania

objĊto

2.974

bezrobotnych, subsydiowanym zatrudnieniem - 1.321 osób, natomiast
przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy - 515 Beneficjentów
Ostatecznych. Powiatowe UrzĊdy Pracy udzieliáy 569 dotacji na podjĊcie
dziaáalnoĞci gospodarczej. Ogóáem pomocą w poszukiwaniu pracy objĊtych
byáo 20.590 osób, w tym 13.184 poradnictwem zawodowym i 17.701
poĞrednictwem pracy.

Udziaá Beneficjentów Ostatecznych w poszczególnych formach wsparcia
w ramach Dziaáania 1.2 SPO RZL byá róĪny w poszczególnych powiatach,
co ilustruje poniĪsza tabela:

Powiatowy
Urząd Pracy

Pomoc
Subsydiow poszukiSzkolenia Dotacje
wanie
waniu
zatrudnienia
pracy

StaĪ

Przygotowanie
zawodowe

Busko - Zdrój

826

119

37

54

581

26

JĊdrzejów

336

124

11

55

931

0

Kazimierza Wielka

331

79

10

0

242

0

Kielce

6.205

1.366

144

197

5.679

133

KoĔskie

1.439

153

45

159

1.031

0

Opatów

1.098

0

17

0

1.081

0

Ostrowiec ĝwiĊtokrzyski

3.009

290

86

311

2.041

4

PiĔczów

463

46

15

112

206

9

Sandomierz

957

99

27

77

691

73

SkarĪysko - Kamienna

1.851

213

43

31

1.545

165

Starachowice

2.208

309

80

181

1.304

77

Staszów

1.058

126

36

144

722

28

809

50

18

0

744

0

Wáoszczowa
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3. UCZNIOWIE I OSOBY KOēCZĄCE SZKOàY
PONADGIMNAZJALNE

3.1. SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE6
W roku szkolnym 2006/2007 system ksztaácenia w województwie
funkcjonowaá w oparciu o:
x 674 szkoáy podstawowe (áącznie ze specjalnymi), w których uczyáo siĊ
84,1 tys. osób,
x 244 gimnazja (áącznie ze specjalnymi) - z liczbą uczniów 53,5 tys. osób,
w tym 53,4 tys. dzieci i máodzieĪy,
x 348 szkóá zawodowych, do których uczĊszczaáo 42,3 tys. uczniów, w tym
31,1 tys. do szkóá dla máodzieĪy,
x 164 licea ogólnoksztaácące, w których ksztaáciáo siĊ 30,1 tys. uczniów,
w tym 25,6 tys. osób w szkoáach dla máodzieĪy,
x 52 licea profilowane, w których uczyáo siĊ 5,6 tys. osób, w tym 4,8 tys.
w szkoáach dla máodzieĪy.
Liczba uczniów szkóá ponadgimnazjalnych i policealnych dla
máodzieĪy w roku szkolnym 2006/2007 wyniosáa 61,5 tys. osób i byáa
o 1,2 tys. niĪsza w porównaniu do roku 2005/2006.
Zmniejszyáa siĊ liczba uczniów w liceach profilowanych - o 1,7 tys. osób
oraz nieznacznie w szkoáach Ğrednich ogólnoksztaácących i policealnych (o 83).
WiĊcej uczniów ksztaáciáo siĊ natomiast w szkoáach Ğrednich zawodowych
(o 354 osoby) i zasadniczych zawodowych (o 242).

6

ħródáo: Urząd Statystyczny w Kielcach, brak danych dot. roku szkolnego 2007/2008.
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3.2. UCZNIOWIE KOēCZĄCY SZKOàY PONADGIMNAZJALNE
WEDàUG FORM KSZTAàCENIA
Z danych przekazanych przez starostwa powiatowe wynika, Īe w roku
szkolnym 2007/2008 szkoáy ponadgimnazjalne i policealne dla máodzieĪy
w województwie ukoĔczy 15,6 tys. uczniów, w tym 7,9 tys. kobiet (50,9%).
Przewiduje siĊ, Īe 13,0 tys. uczniów, którzy ukoĔczą ten poziom
ksztaácenia, podejmie dalszą naukĊ, w wiĊkszoĞci na studiach wyĪszych
(88,7% ogóáu kontynuujących naukĊ). Na studiach dziennych zamierza
studiowaü 8,1 tys. osób, w systemie wieczorowym i zaocznym 3,4 tys.
Ponad 4 tys. planuje podjĊcie zatrudnienia.

StrukturĊ poziomu ksztaácenia uczniów ostatnich klas wedáug typów
szkóá przedstawia poniĪszy wykres:

Uczniowie koĔczący szkoáy ponadgimnazjalne i policealne
w roku szkolnym 2007/2008
Licea
ogólnoksztaácące
49,4%

Zasadnicze
szkoáy
zawodowe
11,8%

Licea profilowane
9,1%

Szkoáy
policealne
1,6%
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Technika
28,1%

W roku szkolnym 2007/2008 najwiĊcej uczniów koĔczących edukacjĊ
na poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym otrzyma Ğwiadectwo liceum
ogólnoksztaácącego - 7,7 tys. osób (49,4% ogóáu), w tym 4,8 tys. kobiet
(62,8%). NaukĊ na wyĪszych uczelniach bĊdzie kontynuowaáo 7,4 tys. uczniów,
tj. 95,8% tej populacji, natomiast pracĊ planuje podjąü 516 osób.
WĞród przyszáych absolwentów drugą pod wzglĊdem liczebnoĞci grupĊ
stanowiü bĊdą uczniowie techników - 4,4 tys. osób (28,1% ogóáu), w tym
1,7 tys. kobiet (38,7%). Z grupy tej 3,0 tys. osób podejmie dalszą naukĊ
na wyĪszych uczelniach, tj. 67,8% ogóáu, natomiast 1,9 tys. zamierza podjąü
pracĊ.
Z ogóáu uczniów ostatnich klas 4,1 tys. osób ukoĔczy technika
na podbudowie programowej gimnazjum, natomiast 265 osób na podbudowie
programowej zasadniczej szkoáy zawodowej dziennej. NajwiĊcej bĊdzie
absolwentów po kierunkach: ekonomicznym i spoĪywczo - gastronomicznym
(po 0,7 tys. osób) oraz mechanicznym i elektryczno-elektronicznym (po 0,6 tys.).
ĝwiadectwo zasadniczej szkoáy zawodowej bĊdzie posiadaü 1,8 tys.
osób (11,8% ogóáu), w tym 475 kobiet (25,8%). NajwiĊcej osób ukoĔczy naukĊ
w zawodach: kucharz maáej gastronomii - 244, mechanik pojazdów samochodowych
- 233, posadzkarz - 204, fryzjer - 158, elektromechanik pojazdów samochodowych
- 129, sprzedawca - 128, piekarz - 115 i cukiernik - 107.
WiĊkszoĞü absolwentów przewiduje podjĊcie zatrudnienia (60,0%),
przy czym czĊĞü máodzieĪy bĊdzie jednoczeĞnie kontynuowaáa naukĊ, z ogóáu
uczniów koĔczących ZSZ dalsze ksztaácenie planuje 55,7%.
Licea profilowane ukoĔczy 1,4 tys. osób (9,1% ogóáu), w tym 0,9 tys.
kobiet (60,2%), najwiĊcej o profilu: zarządzanie informacją - 0,5 tys.,
ekonomiczno - administracyjnym - 0,4 tys. oraz socjalnym - 0,2 tys.
KontynuacjĊ nauki na studiach wyĪszych deklaruje 1,1 tys. osób, tj. 80,4%
ogóáu. PracĊ planuje podjąü 460 osób.
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Najmniej osób ukoĔczy edukacjĊ w szkoáach policealnych - 254
(1,6% ogóáu), w tym 87 kobiet. NajwiĊksza grupa uczniów ukoĔczy kierunek
informatyczny (95 osób). RozpoczĊcie pracy zawodowej deklaruje 71,3%,
natomiast 57 osób podejmie dalszą naukĊ na studiach wyĪszych.
Wyksztaácenie

zawodowe

bĊdzie

posiadaü

absolwentów szkóá ponadgimnazjalnych i

6,5

tys.

przyszáych

policealnych, w wiĊkszoĞci

na poziomie Ğrednim po technikum lub szkole policealnej - 71,5%.
Z ogólnej liczby 4,6 tys. uczniów z wyksztaáceniem Ğrednim zawodowym
najwiĊcej osób ukoĔczy kierunki: ekonomiczny, spoĪywczo - gastronomiczny,
mechaniczny, elektryczno - elektroniczny i hotelarski. àącznie grupa ta stanowiü
bĊdzie prawie 66% absolwentów z omawianym poziomem wyksztaácenia.
NajwiĊcej uczniów ukoĔczy naukĊ w szkoáach ponadgimnazjalnych
i policealnych

dziaáających

na

terenie

Kielc

(4,2

tys. osób)

oraz

powiatów: ostrowieckiego (1,5 tys.), starachowickiego (1,3 tys.), skarĪyskiego
i sandomierskiego (po 1,1 tys.).
We wszystkich powiatach odnotowano wysoki odsetek osób pragnących
kontynuowaü edukacjĊ, w tym najwyĪszy w powiatach: jĊdrzejowskim (93,0%),
wáoszczowskim (91,8%), m. Kielce (89,1%) i buskim (87,6%), najniĪszy w:
kazimierskim (66,4%), kieleckim (70,3%) oraz opatowskim (72,6%).
NajwyĪszy udziaá uczniów, którzy planują podjĊcie pracy wystąpiá
w powiecie kieleckim (46,2%) i wáoszczowskim (44,9%), natomiast najniĪszy
w piĔczowskim (15,2%) i m. Kielce (20,9%). W pozostaáych powiatach
wskaĨnik wahaá siĊ od 35,5% w sandomierskim do 22,5% w ostrowieckim.
Od roku szkolnego 2004/2005 liczba uczniów ostatnich klas szkóá
ponadgimnazjalnych

i

policealnych

systematycznie

maleje.

LiczebnoĞü

analizowanej populacji na przestrzeni ostatnich czterech lat zmniejszyáa siĊ
o 4,3 tys. osób.
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LiczbĊ uczniów koĔczących szkoáy ponadgimnazjalne i policealne
w latach 2005 - 2008 przedstawia poniĪszy wykres.

Uczniowie koĔczący szkoáy ponadgimnazjalne i policealne

24000

19 944
17 238

Liczba uczniów

20000
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15 604

16000
10 319

12000

8 587

8 172

7 946

8000
4000
0
2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

Rok szkolny
Ogóáem

Kobiety

Z danych szacunkowych wynika, iĪ w porównaniu do roku szkolnego
2004/2005 liczba absolwentów szkóá ponadgimnazjalnych zmniejszy siĊ niemal
we wszystkich typach szkóá, z wyjątkiem niewielkiego wzrostu w szkoáach
policealnych (o 60 osób). Znacznie zmniejszy siĊ liczba uczniów koĔczących
technika - o 2,5 tys. osób (o 35,9%) oraz licea profilowane o 1,2 tys. (o 45,9%).
Spadek odnotują równieĪ licea ogólnoksztaácące (o 0,6 tys.) i zasadnicze szkoáy
zawodowe (o 0,2 tys.).
W porównaniu do roku 2006/2007 liczba przyszáych absolwentów
zmniejszy siĊ o 0,7 tys. osób, a spadek dotyczyá bĊdzie wiĊkszoĞci typów szkóá
ponadgimnazjalnych, w tym najwiĊkszy liceów profilowanych (o 0,5 tys.).
Nieznacznie zwiĊkszy siĊ tylko grupa uczniów koĔczących naukĊ w technikach
(o 30 osób).
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4. STUDENCI I OSOBY KOēCZĄCE STUDIA WYĩSZE
4.1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLNICTWA WYĩSZEGO7
Począwszy od lat dziewiĊüdziesiątych szkolnictwo wyĪsze podlega
istotnym przemianom, których podstawy prawne stworzyáa ustawa z dnia
12 wrzeĞnia 1990r. o szkolnictwie wyĪszym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z póĨn. zm.),
która regulowaáa funkcjonowanie szkóá wyĪszych. Powstaáy i rozwinĊáy siĊ
szkoáy wyĪsze niepaĔstwowe. ZróĪnicowany zostaá magisterski system studiów,
poprzez wprowadzenie dwustopniowego systemu ksztaácenia. W wiĊkszoĞci
uniwersytetów i wyĪszych szkóá pedagogicznych funkcjonują 3-letnie
nauczycielskie zawodowe studia jĊzyków obcych, dziaáające jako jedna z form
systemu edukacyjnego w ramach okreĞlonych struktur wydziaáów filologicznych.
Ponadto tworzone są studia, prowadzone przez pozauczelniane instytucje
naukowe (Polską AkademiĊ Nauk). W ramach istniejących struktur studiów,
w niektórych uczelniach prowadzone są juĪ regularne studia w jĊzyku obcym
jako wykáadowym. Studenci mają równieĪ moĪliwoĞü wyboru indywidualnego
toku studiów.
Od 1991 roku powstają i rozwijają siĊ uczelnie niepubliczne. Na początku
roku akademickiego 2006/2007 funkcjonowaáo 318 uczelni niepublicznych
ksztaácących 640,3 tys. studentów (33% ich ogólnej liczby), w tym 189,8 tys.
na pierwszym roku studiów. W porównaniu z rokiem 2005/2006 nastąpiá wzrost
liczby uczelni niepublicznych o 1%, a studentów o 3,1%. Zdecydowana
wiĊkszoĞü uczelni niepublicznych prowadzi ksztaácenie wyáącznie na poziomie
licencjackim, gáównie na kierunkach ekonomicznych (zarządzanie, marketing,
bankowoĞü, finanse). Starają siĊ one sprostaü rosnącym potrzebom edukacyjnym
i zwáaszcza w mniejszych oĞrodkach, stwarzają czasem jedyną i taĔszą niĪ
w mieĞcie uniwersyteckim moĪliwoĞü ksztaácenia siĊ.

7

„Szkoáy wyĪsze i ich finanse w 2006r., Gáówny Urząd Statystyczny, Warszawa 2007.
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Od 1998 roku na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wyĪszych
szkoáach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.590 z póĨn. zm.), tworzone byáy
wyĪsze szkoáy zawodowe. Szkoáy te miaáy za zadanie przygotowaü studentów
do wykonywania konkretnych zawodów i mogáy jedynie nadawaü tytuáy
licencjata lub inĪyniera.
W roku 2005 weszáa w Īycie nowa ustawa z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo
o szkolnictwie wyĪszym” (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z póĨn. zm.).
Sprzyja ona dostosowaniu obecnego systemu edukacyjnego do standardów
Ğwiatowych, a w szczególnoĞci europejskich, a takĪe stanowi krok w kierunku
uporządkowania szkolnictwa wyĪszego w Polsce poprzez poáączenie zagadnieĔ
zawartych w ustawie z dnia 12 wrzeĞnia 1990r. o szkolnictwie wyĪszym oraz
ustawie z dnia 26 czerwca 1997r. o wyĪszych szkoáach zawodowych.
W

roku

akademickim

2007/2008

na

terenie

województwa

funkcjonowaáo 15 szkóá wyĪszych. NajwiĊkszym oĞrodkiem akademickim
są Kielce, na terenie których dziaáają 2 uczelnie publiczne: Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (do 21 marca 2008 roku
Akademia ĝwiĊtokrzyska) i Politechnika ĝwiĊtokrzyska oraz 8 uczelni
niepublicznych. Pozostaáe szkoáy wyĪsze to PaĔstwowa WyĪsza Szkoáa
Zawodowa w Sandomierzu oraz 4 placówki niepubliczne: WyĪsza Szkoáa
Biznesu i PrzedsiĊbiorczoĞci w Ostrowcu ĝwiĊtokrzyskim, WyĪsza Szkoáa
Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, WyĪsza Szkoáa UmiejĊtnoĞci
Zawodowych w PiĔczowie oraz Instytut Teologiczny w Sandomierzu.
Ponadto funkcjonuje

filia

Uniwersytetu

Humanistyczno-Przyrodniczego

Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz filie WyĪszej Szkoáy
Handlowej w Ostrowcu ĝw. i Tarnobrzegu.
Pozostaáe placówki ksztaácące na poziomie wyĪszym to: Zamiejscowy
OĞrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kielce),
Zamiejscowy OĞrodek Dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
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(Cudzynowice) oraz Wydziaá Zamiejscowy WyĪszej Szkoáy Finansów
i Informatyki w àodzi (Starachowice).
4.2. STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓà WYĩSZYCH WEDàUG
SYSTEMÓW I KIERUNKÓW KSZTAàCENIA8
W Polsce przeciĊtny poziom wyksztaácenia ludnoĞci w wieku
produkcyjnym pozostaje wciąĪ znacznie niĪszy niĪ w krajach rozwiniĊtych,
poniewaĪ wysoko wyksztaácone roczniki máodzieĪy stanowią niewielką czĊĞü
zasobów pracy. Sytuacja taka sprzyja utrzymywaniu siĊ wysokiego popytu
na pracĊ osób z wyĪszym wyksztaáceniem, ale jednoczeĞnie deficyt wysokich
kwalifikacji czĊĞciowo zostaá wypeániony.
W roku akademickim 2007/2008 w 15 szkoáach wyĪszych ksztaáciáo siĊ
56.690 osób9, tj. o 2.781 wiĊcej niĪ w roku akademickim 2000/2001, natomiast
w porównaniu do ubiegáego roku liczba studentów zmniejszyáa siĊ o 4.193 osoby,
tj. o 6,9%. WiĊkszoĞü studentów uczĊszczaáa na studia niestacjonarne (zaoczne,
wieczorowe i eksternistyczne) - 35.307 osób (62,3% ogóáu). W systemie
stacjonarnym (dziennym) studiowaáy - 21.383 osoby (37,7%).
Kobiety czĊĞciej podejmują studia w porównaniu do mĊĪczyzn, a ich
udziaá w populacji studentów wyniósá 59,0% (33.419 osób).
Studenci najchĊtniej ksztaácili siĊ na studiach zawodowych - 33.570 osób,
tj. 59,2% (w tym z tytuáem licencjata 26.381 osób - 46,5% ogóáu) oraz
magisterskich jednolitych - 13.089 (23,1%).
Ponadto czĊĞü osób podwyĪszaáa swoje umiejĊtnoĞci na studiach magisterskich
uzupeániających - 8.175 (14,4%). Mniej popularne byáy studia zawodowe
z tytuáem inĪyniera - 7.189 studentów (12,7%). Po ostatnim roku studiów,
bez egzaminu dyplomowego pozostawaáo 1.856 osób (3,3%).

8
9

ħródáo: Urząd Statystyczny w Kielcach.
àącznie z cudzoziemcami i studentami w filiach.
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Na studiach zawodowych udziaá osób uczących siĊ w trybie
niestacjonarnym wynosiá 67,6%, stacjonarnym 32,4%, w tym na studiach
zawodowych z tytuáem licencjata odpowiednio: 66,4% i 33,6%, a na studiach
zawodowych z tytuáem inĪyniera: 71,9% i 28,1%.
Odwrotne proporcje wystąpiáy wĞród studentów studiów magisterskich
jednolitych, gdyĪ zdecydowaną wiĊkszoĞü stanowiáy osoby ksztaácące siĊ
w trybie stacjonarnym - 64,1%, zaĞ niestacjonarnym - 35,9%.
Studiujący w roku akademickim 2007/2008
Wyszczególnienie

Razem

0

1

Studia:
stacjonarne

niestacjonarne

2

3

Studia:

56.690

21.383

35.307

Zawodowe

33.570

10.879

22.691

- z tytuáem inĪyniera

7.189

2.018

5.171

- z tytuáem licencjata

26.381

8.861

17.520

Magisterskie jednolite

13.089

8.394

4.695

Magisterskie uzupeániające

8.175

1.498

6.677

Po ostatnim roku,
bez egzaminu dyplomowego

1.856

612

1.244

ħródáo: Urząd Statystyczny w Kielcach.

Szkoáy wyĪsze, próbując okreĞliü preferencje absolwentów szkóá
Ğrednich, zwiĊkszają rekrutacjĊ na niektóre kierunki studiów i uruchamiają
nowe. W szkoáach paĔstwowych edukacja rozwija siĊ gáównie na kierunkach
pedagogicznych,

humanistycznych,

naukach

spoáecznych,

kierunkach

ekonomicznych i administracyjnych. W szkoáach niepaĔstwowych dominowaáy
kierunki ekonomiczne (zarządzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowoĞü),
pedagogiczne, administracyjne, informatyka oraz spoáeczne.
NajwiĊcej osób na I roku studiuje na kierunkach ekonomicznych
i administracyjnych (23,1%). W porównaniu z rokiem akademickim 2006/2007
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zaobserwowano

spadek

zainteresowania

kierunkami

spoáecznymi,

informatycznymi oraz inĪynieryjno-technicznymi. Zmniejszyáa siĊ równieĪ
ogólna liczba studentów na tych kierunkach.
RoĞnie zainteresowanie studiami podyplomowymi, w szczególnoĞci
na kierunkach: ekonomicznych i administracyjnych, pedagogicznych oraz
medycznych. Ponad dwukrotnie zwiĊkszyáa siĊ liczba sáuchaczy architektury
i budownictwa10.
W województwie najwiĊcej osób ksztaáciáo siĊ na kierunkach:
pedagogicznych - 13,1 tys. (23,0%), spoáecznych - 11,7 tys. (20,7%)
i ekonomiczno - administracyjnych - 6,2 tys. (11,0%).
Na studiach o profilu: medycznym studiowaáo 4,9 tys. (8,7% ogóáu
studentów), humanistycznym 4,7 tys. osób (8,2%), inĪynieryjno-technicznym
- 3,4 tys. (5,9%), budowlanym - 2,5 tys. (4,4%), produkcji i przetwórstwa
- 2,1 tys. (3,8%), informatycznym - 1,7 tys. (2,9%), fizycznym - 1,5 tys. (2,6%),
biologicznym - 1,3 tys. (2,3%) i usáug dla ludnoĞci - 1,1 tys. (2,0%).
Pozostaáe kierunki studiów skupiaáy mniejszą liczbĊ studentów (poniĪej
1 tys.) a ich udziaá (poza profilem dziennikarsko-informacyjnym - 1,6% i ochrony
Ğrodowiska - 1,2%) w ogólnej liczbie studiujących byá mniejszy niĪ 1%.
Porównując

do

roku

akademickiego

2006/2007

na

wszystkich

wymienionych kierunkach studiów zmniejszyáa siĊ liczba studentów, wiĊcej
studiujących odnotowano jedynie na kierunku budowlanym - o 0,5 tys. osób
(o 25%).
Począwszy od roku akademickiego 2004/2005 sukcesywnie zmniejsza siĊ
liczba osób koĔczących studia. W roku 2006/2007 liczba absolwentów szkóá
wyĪszych wyniosáa 15.512 osób i byáa najniĪsza na przestrzeni ostatnich
czterech lat.

10

Studenci szkóá wyĪszych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa
kwiecieĔ 2008.
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Zmniejszenie liczby absolwentów w porównaniu do roku akademickiego
2005/2006

nastąpiáo

na

studiach

niestacjonarnych

(o

350

osób),

na stacjonarnych natomiast wystąpiá wzrost (o 325).
Dane dotyczące liczby absolwentów szkóá wyĪszych na przestrzeni lat
2004 - 2007 przedstawia poniĪsza tabela
Absolwenci szkóá wyĪszych w województwie ĞwiĊtokrzyskim
Wyszczególnienie
0

Ogóáem

Rok akademicki
2003/2004 2004/2005

2005/2006

2006/2007

1

2

3

4

16 881

16 590

15 537

15.512

4 476

5 017

4 784

5.109

12 405

11 573

10 753

10.403

w tym studia:
stacjonarne
niestacjonarne

ħródáo: Urząd Statystyczny w Kielcach.

4.3. OSOBY ROZPOCZYNAJĄCE STUDIA WYĩSZE
WEDàUG KIERUNKÓW KSZTAàCENIA
Wedáug danych przekazanych przez uczelnie wyĪsze województwa
ĞwiĊtokrzyskiego liczba osób rozpoczynających studia w roku akademickim
2007/2008 wyniosáa 16,3 tys. osób, w tym 9,2 tys. kobiet (56,5%).
Do najczĊĞciej wybieranych kierunków studiów naleĪą:
 ekonomia

2,9 tys.

(17,8%),

 pedagogika

2,6 tys.

(16,0%),

 zarządzanie

1,1 tys.

( 6,6%),

 fizjoterapia

0,8 tys.

( 5,1%),

 administracja

0,8 tys.

( 4,9%),

 budownictwo

0,8 tys. osób

( 4,8%).

56

Po raz pierwszy studenci rozpoczną naukĊ na kierunkach: prawo, praca
socjalna oraz logistyka.
W porównaniu do roku akademickiego 2006/2007 odnotowano
zmniejszenie liczby studentów o 1,0 tys. osób (o 5,8%). NajwiĊkszy spadek
dotyczyá kierunków: pielĊgniarstwo (o 581 osób), pedagogika (o 494), geografia
(o 147), zdrowie publiczne (o 140), poáoĪnictwo (o 132) oraz informatyka
(o 117).
WiĊcej osób zdecydowaáo siĊ studiowaü na kierunkach ekonomiczno
-administracyjnych (ekonomia - o 416 osób, finanse i rachunkowoĞü - o 204,
zarządzanie - o 154, administracja - o 76) oraz budownictwie (o 193).
W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005 liczba studentów
pierwszego roku studiów zmniejszyáa siĊ o 2,3 tys. osób (o 12,6%). Mniej osób
rozpoczĊáo naukĊ na kierunkach: ekonomia (o 608), pedagogika (o 566),
politologia (o 441), administracja (o 395), zarządzanie i inĪynieria produkcji
(o 264), zarządzanie (o 261), turystyka i rekreacja (o 246), elektronika
i telekomunikacja (o 246), mechanika i budowa maszyn (o 234), elektrotechnika
(o 219) oraz matematyka (o 117).
Wzrosáa

liczba

osób

rozpoczynających

studia

na

kierunkach:

budownictwo (o 298), fizjoterapia (o 297), filologia angielska (o 188), zdrowie
publiczne (o 163), informatyka (o 128) oraz ochrona Ğrodowiska (o 125).
W roku akademickim 2007/2008 z ogóáu 9.201 kobiet rozpoczynających
naukĊ najwiĊcej studiowaáo: pedagogikĊ - 2.051 osób (22,3%), ekonomiĊ
- 1.726 (18,8%), fizjoterapiĊ - 619, zarządzanie - 599, pielĊgniarstwo - 442,
administracjĊ - 399, politologiĊ - 319, biologiĊ - 250, zdrowie publiczne
- 244 oraz filologiĊ angielską - 240.
Na wiĊkszoĞci kierunków ksztaácenia udziaá kobiet jest wyĪszy
niĪ mĊĪczyzn. Do silnie sfeminizowanych naleĪą: poáoĪnictwo, pielĊgniarstwo,
filologia polska i rosyjska (kobiety stanowiáy powyĪej 90%) oraz praca socjalna,
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filologia

germaĔska,

matematyka,

chemia,

informacja

naukowa

i bibliotekoznawstwo (z udziaáem kobiet powyĪej 80%). Kobiety przewaĪaáy
równieĪ na dwóch najliczniejszych kierunkach: pedagogice (78,6%) i ekonomii
(59,5%).
SpoĞród 7.075 mĊĪczyzn najwiĊcej osób wybraáo: ekonomiĊ - 1.175
(16,6%), budownictwo - 656 (9,3%), pedagogikĊ - 559 (7,9%), informatykĊ
- 499 (7,1%), zarządzanie - 483 (6,8%), administracjĊ - 401 (5,7%),
wychowanie fizyczne - 318 (4,5%), zarządzanie i inĪynieriĊ produkcji - 279
(3,9%) oraz politologiĊ - 258 (3,6%).
Wysoki odsetek mĊĪczyzn odnotowano wĞród rozpoczynających naukĊ
na kierunkach: elektrotechnika (97,5%), elektronika i telekomunikacja (97,1%),
automatyka i robotyka (96,9%), mechanika i budowa maszyn (96,3%),
informatyka (95,0%), wychowanie fizyczne (86,9%) oraz budownictwo (84,5%).

4.4. OSOBY KOēCZĄCE STUDIA WYĩSZE
WEDàUG KIERUNKÓW KSZTAàCENIA
Przewiduje siĊ, Īe w roku akademickim 2007/2008 dyplom wyĪszej
uczelni uzyska 15,0 tys. osób, w tym 9,3 tys. kobiet (62,1%).
NajwiĊcej osób ukoĔczy naukĊ na kierunkach:
 pedagogika

2,7 tys.

(18,0%),

 ekonomia
 zarządzanie
i marketing

2,5 tys.

(16,8%),

1,0 tys.

( 6,4%),

 pielĊgniarstwo

0,9 tys. osób

( 5,8%).

Studenci ksztaácący siĊ na powyĪej wymienionych kierunkach stanowią
47% ogóáu osób bĊdących na ostatnim roku studiów.
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Na kolejnych pozycjach w rankingu kierunków ksztaácenia uplasowaáy siĊ:
 administracja

813,

 biologia

289,

 fizjoterapia

756,

 elektrotechnika

282,

 politologia

687,

 informatyka

282,

 zarządzanie
i inĪynieria produkcji

387,

 turystyka
i rekreacja

278,

 budownictwo

368,

 zdrowie publiczne 257,

 filologia angielska

326,

 geografia

316,

 mechanika
i budowa maszyn 239 osób.

NajwiĊcej kobiet ukoĔczy pedagogikĊ (2,1 tys. osób) i ekonomiĊ (1,6 tys.).
àącznie przyszáe absolwentki tych dwóch kierunków stanowiü bĊdą ponad
39% ogóáu kobiet koĔczących szkoáy wyĪsze.
Pozostaáe kierunki pod wzglĊdem liczebnoĞci kobiet to:
- pielĊgniarstwo

851,

- politologia

317,

- fizjoterapia

599,

- filologia angielska

267,

- zarządzanie i marketing 525,

- biologia

261,

- administracja

- geografia

203 osoby.

399,

Do najbardziej sfeminizowanych kierunków naleĪą: poáoĪnictwo (100%),
kulturoznawstwo (100%), pielĊgniarstwo (97,9%), filologia rosyjska (93,1%),
filologia polska (90,7%), biologia (90,3%), chemia (90,0%), malarstwo (90,0%),
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (85,4%), filologia germaĔska (84,8%),
finanse i bankowoĞü (84,4%), matematyka (83,8%), teologia (83,3%) oraz
filologia angielska (81,9%).
NajwiĊcej mĊĪczyzn ukoĔczy: ekonomiĊ (958 osób), pedagogikĊ (587)
oraz zarządzanie i marketing (435) - áącznie prawie 35% ogóáu mĊĪczyzn
koĔczących szkoáy wyĪsze, a nastĊpnie:
- administracjĊ

414,

- politologiĊ

370,
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- budownictwo

302,

- elektrotechnikĊ

259,

- informatykĊ

259,

- elektronikĊ,
i telekomunikacjĊ

211,

- wychowanie fizyczne

- mechanikĊ

200,

- zarządzanie i inĪynieriĊ

i budowĊ maszyn

236,

produkcji

191osób.

MĊĪczyĨni dominują na kierunkach: mechanika i budowa maszyn
(98,7%), elektronika i telekomunikacja (93,0%), elektrotechnika i informatyka
(po 91,8%), wychowanie fizyczne (83,7%), automatyka i robotyka (83,3%)
oraz budownictwo (82,1%).
W

roku

akademickim

2007/2008

uczelnie

po

raz

pierwszy

opuszczą studenci kierunków: ochrona Ğrodowiska, geodezja i kartografia
oraz malarstwo.
Liczba studentów koĔczących szkoáy wyĪsze wyniosáa w roku akademickim:11
x
x
x
x

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008

15.599,
15.327,
16.353,
14.961,

spadek o 272,
wzrost o 1.026,
spadek o 1.392 osoby.

Studenci koĔczący szkoáy wyĪsze

Liczba studentów

18000

15 599

15 327

16 353
14 961

15000
9 751

12000

10 254

9 345

9 295

9000
6000
3000
0
2004/2005

Ogóáem
11

Kobiety

2005/2006

2006/2007

Rok akademicki

ħródáo: Dane przekazane przez Uczelnie WyĪsze.

60

2007/2008

W 2007 roku liczba studentów koĔczących szkoáy wyĪsze byáa
najwyĪsza na przestrzeni ostatnich kilku lat i uksztaátowaáa siĊ na poziomie
ponad 16 tys. osób.
W 2008 roku uczelnie ukoĔczy o 1,4 tys. osób mniej (tj. o 8,5%).
Zmniejszy siĊ liczba absolwentów: ekonomii (o 905), informatyki (o 239),
pedagogiki (o 233), mechaniki i budowy maszyn (o 198), poáoĪnictwa (o 169),
politologii (o 160), elektrotechniki (o 124), zarządzania i inĪynierii produkcji
(o 89), budownictwa (o 76) oraz turystyki i rekreacji (o 71).
WiĊcej natomiast osób ukoĔczy studia na kierunkach: pielĊgniarstwo
(o 403 osoby), fizjoterapia (o 118) i zdrowie publiczne (o 100). Ponadto
wzroĞnie grupa absolwentów: zarządzania i marketingu (o 76), geografii (o 69)
oraz europeistyki (o 60).
W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005 najwiĊkszy wzrost
dotyczyá bĊdzie osób koĔczących nastĊpujące kierunki: pielĊgniarstwo
(o 769 osób), fizjoterapiĊ (o 485), ekonomiĊ (o 292), zdrowie publiczne (o 207),
filologiĊ angielską (o 133), administracjĊ (o 132), budownictwo (o 97) oraz
inĪynieriĊ Ğrodowiska (o 58).
Znacznie zmniejszy siĊ liczba absolwentów pedagogiki (o 2.229 osób),
zarządzania i marketingu (o 786), politologii (o 415), elektrotechniki (o 175),
finansów i bankowoĞci (o 117) oraz wychowania fizycznego (o 103).
Na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymują siĊ tendencje wzrostu liczby
osób koĔczących kierunki związane z ochroną zdrowia (pielĊgniarstwo,
fizjoterapia, zdrowie publiczne), wiĊcej teĪ osób koĔczy filologiĊ angielską.
Sukcesywnie zmniejsza siĊ natomiast liczba absolwentów pedagogiki
i politologii. Liczba osób koĔczących ekonomiĊ ksztaátuje siĊ na znacznie
niĪszym poziomie niĪ w roku 2006 i 2007. Spadek, zwáaszcza w 2008 roku,
odnotują kierunki techniczne (informatyka, mechanika i budowa maszyn,
elektrotechnika, zarządzanie i inĪynieria produkcji, budownictwo, inĪynieria
Ğrodowiska).
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Zakres i tempo zmian technologicznych w ostatnich latach doprowadziáy
do wzrostu znaczenia edukacji. Rola wyksztaácenia, choü od zawsze kluczowa
na rynku pracy, dodatkowo roĞnie w dobie postĊpu technologicznego
faworyzującego wykwalifikowaną siáĊ roboczą, czyniąc tym samym inwestycjĊ
w edukacjĊ jedną z bardziej pewnych form ubezpieczenia od ryzyka zmian12.
Bardzo waĪne jest równieĪ wyposaĪenie w ogólną wiedzĊ i umiejĊtnoĞci,
pozwalające szybko reagowaü na zapotrzebowanie rynku pracy wymuszające
np. przekwalifikowanie siĊ oraz gotowoĞü do podnoszenia kwalifikacji przez
caáe Īycie.
Zmiany na polskim rynku pracy są wynikiem adaptowania siĊ naszej
gospodarki do realiów panujących na globalnym rynku pracy. Obecnie rynek
pracy wykazuje duĪe zapotrzebowanie na kadrĊ inĪynieryjno - techniczną
o róĪnych specjalnoĞciach. Zagraniczne migracje oraz malejąca liczba osób
podejmujących naukĊ na kierunkach technicznych generują deficyt, którego
efekty są coraz bardziej odczuwalne przez pracodawców. Aktywna wspóápraca
przedsiĊbiorstw z uczelniami wyĪszymi zapewniáaby ksztaácenie inĪynierów
o odpowiednich

specjalnoĞciach,

umoĪliwiając

jednoczeĞnie

nabycie

praktycznych umiejĊtnoĞci.
DuĪe znaczenie osiągają kierunki ksztaácące w obszarach związanych z:
telekomunikacją,
ochroną

technologią

Ğrodowiska,

informatyczną,

procesami

integracji

Internetem,
regionalnej,

biotechnologią,
elektroniczną

bankowoĞcią i handlem, ochroną zdrowia i opieką spoáeczną, informacją,
kulturą popularną i przemysáem rozrywkowym oraz edukacją (szczególnie
szkoleniową).

12

Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy, raport opracowany we wspóápracy Departamentu Analiz
Ekonomicznych i Prognoz MPiPS oraz Instytutu BadaĔ Strukturalnych w ramach projektu
wspóáfinansowanego z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
2004-2006, Warszawa, maj 2008.
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5. PODSUMOWANIE
x Od lat systematycznie zmniejsza siĊ liczba ludnoĞci województwa i kraju.
Na koniec 2007 roku w ĞwiĊtokrzyskim mieszkaáo 1.275,6 tys.,
tj. o 4,3 tys. mniej niĪ w koĔcu 2006 roku.
x WiĊkszoĞü

ludnoĞci

województwa

stanowiáy

osoby

w

wieku

produkcyjnym - 63,1% (w kraju 64,4%), w wieku przedprodukcyjnym
znajduje siĊ - 19,5% (w kraju 19,6%), a w wieku poprodukcyjnym - 17,4%
(w kraju 16,0%).
x Populacja máodzieĪy liczyáa 144.166 osób i byáa o 3,1 tys. niĪsza
w porównaniu do 2006 roku. Osoby w wieku 18-24 lata stanowiáy 11,3%
ogóáu ludnoĞci województwa.
x W 2007 roku udziaá máodzieĪy w wieku 18-24 lata w ogólnej liczbie osób
w wieku produkcyjnym wyniósá 17,9% (w 2006r. - 18,3%).
x PopulacjĊ osób máodych charakteryzuje wyĪsza stopa bezrobocia - 23,1%
(w 2006r. - 37,7%) w porównaniu do ogóáu ludnoĞci w województwie
(10,1%) oraz pozostaáych grup wiekowych.
x W grupie osób máodych najszybciej zwiĊkszaáa siĊ liczba pracujących
- o 25,0% w porównaniu z IV kwartaáem 2006 roku, a udziaá pracujących
w áącznej liczbie osób w tym wieku wzrósá o 6,4 punktu procentowego.
x SpoĞród ogóáu osób máodych w województwie co dziewiąta pozostawaáa
bezrobotna. Na koniec 2007r. zarejestrowanych byáo 16.453 bezrobotnych
w wieku 18-24 lata, tj. o 5,1 tys. mniej w odniesieniu do 2006 roku.
x W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych od 1999 roku systematycznie
zmniejsza siĊ udziaá osób w wieku 18 - 24 lata z 31% do 19,7%, natomiast
zwiĊksza siĊ udziaá osób w wieku 25 - 34 lata z 28,3% do 29,5%.
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x WĞród osób máodych wiĊkszoĞü stanowią kobiety (57,1%) oraz zamieszkali
na wsi (64,7%). Odnotowane wskaĨniki pozostają wyĪsze niĪ w populacji
bezrobotnych ogóáem.
x Na koniec 2007 roku z ogóáu bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata
4,3 tys. pozostawaáo bez pracy powyĪej 1 roku. WĞród osób máodych
wystĊpuje

najniĪszy

udziaá

dáugotrwale

bezrobotnych

(26,2%)

w porównaniu do pozostaáych kategorii wiekowych.
x Rejestrująca siĊ máodzieĪ stanowiáa 39,8% napáywu, co oznacza,
Īe co trzeci nowo zarejestrowany w województwie bezrobotny to osoba
w wieku do 25 roku Īycia.
x W 2007 roku zarejestrowano 16.803 osoby w okresie do 12 miesiĊcy
od dnia ukoĔczenia nauki (17,4% napáywu). Najliczniej rejestrowali siĊ
specjaliĞci (4,6 tys.) i technicy (3,2 tys.), a udziaá osób bez zawodu
wyniósá 44,6%.
x Gáówną przyczyną wyáączeĔ máodzieĪy z bezrobocia byáo podjĊcie pracy
przez 13,5 tys. osób (33,7%).
x Aktywnymi programami rynku pracy objĊtych zostaáo 13,8 tys.
bezrobotnych do 25 roku Īycia, wiĊkszoĞü osób uczestniczyáa
w programie staĪu i szkoleĔ (80,1%).
x Z usáug poradnictwa zawodowego skorzystaáo 3,7 tys. osób bezrobotnych
do 25 roku Īycia, a z informacji zawodowej - 1,6 tys. Ponadto pomocy
w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielono 1,7 tys. máodym osobom.
x Wsparciem w ramach Dziaáania 1.2 „Perspektywy dla máodzieĪy”
Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich,
od początku

okresu

programowania,

objĊto

23,5

tys.

máodych

mieszkaĔców województwa, a áączna wartoĞü realizowanych projektów
wyniosáa 65.286,5 tys. zá.
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x Szacuje siĊ, iĪ populacja uczniów koĔczących szkoáy ponadgimnazjalne
i policealne w roku szkolnym 2007/2008 wyniesie 15,6 tys. osób,
tj. o 0,7 tys. mniej niĪ przed rokiem i jednoczeĞnie bĊdzie najniĪsza
na przestrzeni ostatnich kilku lat.
x NajwiĊcej uczniów ukoĔczy licea ogólnoksztaácące - 7,7 tys. osób
(49,4%) i technika - 4,4 tys. (28,1%), nastĊpnie zasadnicze szkoáy
zawodowe - 1,8 tys. (11,8%), licea profilowane - 1,4 tys. (9,1%) oraz
szkoáy policealne - 0,3 tys. (1,6%).
x Liczba przyszáych absolwentów zmniejszy siĊ niemal we wszystkich
typach szkóá, w tym najwiĊcej w liceach profilowanych (o 0,5 tys.),
nieznaczny wzrost odnotują tylko technika.
x WiĊkszoĞü uczniów koĔczących szkoáy ponadgimnazjalne i policealne
planuje dalszą naukĊ (83,4%), gáównie na wyĪszych uczelniach
(88,7% ogóáu kontynuujących naukĊ).
x Liczba osób rozpoczynających studia wyĪsze w roku akademickim
2007/2008 wyniosáa 16,3 tys. osób, co oznacza spadek o 1,0 tys.
w porównaniu do roku 2006/2007.
x Mniej osób rozpoczĊáo studia na kierunkach: pielĊgniarstwo, pedagogika,
geografia, zdrowie publiczne, poáoĪnictwo oraz informatyka. WiĊcej osób
zdecydowaáo siĊ studiowaü na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych
(ekonomia, finanse i rachunkowoĞü, zarządzanie, administracja) oraz
na budownictwie.
x Przewiduje siĊ, Īe w roku akademickim 2007/2008 liczba studentów
koĔczących szkoáy wyĪsze wyniesie 15,0 tys. osób, tj. o 1,4 tys. mniej
w porównaniu do poprzedniego roku.
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x NajwiĊcej studentów ukoĔczy naukĊ na kierunkach: pedagogika
- 2,7 tys. osób (18,0%), ekonomia - 2,5 tys. (16,8% ogóáu), zarządzanie
i marketing - 1,0 tys. (6,4%) oraz pielĊgniarstwo - 0,9 tys. (5,8%).
àącznie koĔczący wymienione kierunki stanowiü bĊdą 47% ogóáu.
x ZwiĊksza siĊ liczba absolwentów kierunków związanych z ochroną
zdrowia (pielĊgniarstwa, fizjoterapii i zdrowia publicznego) oraz
koĔczących filologiĊ angielską.
x Zmniejsza siĊ populacja absolwentów: pedagogiki, politologii, ekonomii
oraz kierunków technicznych (informatyki, mechaniki i budowy maszyn,
elektrotechniki,

zarządzania

i

inĪynierii Ğrodowiska).
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inĪynierii

produkcji,

budownictwa,

