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UWAGI METODYCZNE 

1. Dane o liczbie bezrobotnych obejmuj  osoby zarejestrowane w urz dach pracy jako 

bezrobotne, zgodnie z definicj  zawart w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z pó n. zm.). 

2. Obowi zuj ca od 1 czerwca 2004r. ustawa nie zawiera poj cia „bezrobotny 

absolwent”. Sporz dzana obecnie sprawozdawczo  o rynku pracy pozwala 

zidentyfikowa  grup bezrobotnych b d cych w okresie do 12 miesi cy od dnia 

uko czenia nauki, w sk ad której wchodz  osoby wcze niej okre lane „bezrobotnymi 

absolwentami”. Ponadto gromadzone s  dane dotycz ce bezrobotnych do 27 roku 

ycia, którzy uko czyli szko  wy sz  i zarejestrowali si  w urz dzie pracy w okresie 

do up ywu 12 miesi cy od dnia okre lonego w dyplomie, wiadectwie lub innym 

dokumencie po wiadczaj cym uko czenie studiów. 

3. Ustawa wprowadza definicj „bezrobotnego do 25 roku ycia”, oznacza to 

bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego us ug lub instrumentów 

rynku pracy nie uko czy  25 roku ycia.

4. Od 2005 roku dane o osobach bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata wykazywane 

w sprawozdawczo ci miesi cznej MPiPS-01, zast pione zosta y informacjami 

o osobach do 25 roku ycia. Natomiast dane dotycz ce osób w wieku 18 - 24 lata 

wed ug czasu pozostawania bez pracy wykazywane s  w sprawozdawczo ci

kwartalnej - Za cznik nr 1.

5. Bezrobotni b d cy w szczególnej sytuacji na rynku pracy, to osoby którym 

powiatowy urz d pracy w okresie 6 miesi cy od dnia rejestracji, powinien 

przedstawi  propozycje zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, sta u, odbycia 

przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub zatrudnienia w ramach prac 

interwencyjnych lub robót publicznych. Do osób b d cych w szczególnej sytuacji 

na rynku, zgodnie z art. 49 ustawy, zalicza si  bezrobotnych:

- do 25 roku ycia,
- d ugotrwale,
- powy ej 50 roku ycia,
- bez kwalifikacji zawodowych, 

                                           
 Zgodnie z nowelizacj  ustawy, z dniem 26.10.2007r., do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy zaliczane 

   s  ponadto: bezrobotne kobiety, które nie podj y zatrudnienia po urodzeniu dziecka; bezrobotni bez do wiadczenia 
   zawodowego lub bez wykszta cenia redniego; bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolno ci nie podj li
   zatrudnienia oraz samotnie wychowuj cy co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia (dotychczas do 7 r. .). 
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- samotnie wychowuj cych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ycia, 
- niepe nosprawnych. 

6. Wed ug ustawy d ugotrwale bezrobotnym jest osoba, która pozostaje w rejestrach 

powiatowego urz du pracy cznie przez okres ponad 12 miesi cy w okresie 

ostatnich 2 lat, z wy czeniem okresów odbywania sta u i przygotowania 

zawodowego w miejscu pracy. Definicja ta ró ni si  od przyj tej

w sprawozdawczo ci urz dów pracy, zgodnie z któr  czas pozostawania bez pracy 

liczony jest w pe nych miesi cach od momentu ostatniego zarejestrowania si

bezrobotnego w powiatowym urz dzie pracy.

7. Przez „Ludno  aktywn  zawodowo” (cywilna si a robocza) nale y rozumie

zbiorowo  sk adaj c  si  z osób uznanych wed ug klasyfikacji GUS za pracuj ce

oraz osoby bezrobotne, o których mowa w pkt. 1. 

8. Przez „Stop  bezrobocia” nale y rozumie  procentowy udzia  liczby bezrobotnych 

w liczbie ludno ci aktywnej zawodowo. 

9. Przez „nap yw” bezrobotnych nale y rozumie  liczb  nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych w urz dach pracy w danym okresie sprawozdawczym. 

10. Przez „odp yw” bezrobotnych nale y rozumie  liczb  bezrobotnych 

wyrejestrowanych z urz dów pracy w danym okresie sprawozdawczym. 

11. W statystyce bezrobotnych wed ug zawodów i specjalno ci stosuje si  kryterium 

 klasyfikacji bezrobotnych poprzednio pracuj cych wed ug zawodu wykonywanego 

 przez nich w ostatnim miejscu pracy. Bezrobotnych dotychczas niepracuj cych 

 klasyfikuje si  wed ug zawodu wyuczonego, zgodnie z posiadanym wiadectwem 

 (dyplomem) uko czenia kszta cenia szkolnego lub kursowego.

 Grupa „bez zawodu” obejmuje osoby, które nie spe niaj  jednocze nie dwóch 

 warunków: a)  nie posiadaj wiadectwa (dyplomu) uko czenia kszta cenia

 szkolnego lub kursowego, b)  nie posiadaj  udokumentowanej ci g o ci pracy 

 w okresie minimum 1 roku w tym samym zawodzie. 

12. Informacje dotycz ce absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych przekazane zosta y

przez starostwa powiatowe oraz Zak ad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

13. Dane dotycz ce osób rozpoczynaj cych studia oraz absolwentów szkó  wy szych

przekazane zosta y przez Uczelnie. 
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PRZEDMOWA 

Utrzymuj ca si  od wielu lat trudna sytuacja ludzi m odych na rynku 

pracy jest niezwykle niekorzystnym zjawiskiem spo ecznym. Realizuj c swe 

zadania z zakresu opracowywania analiz rynku pracy, które maj  s u y

dostosowywaniu kierunków kszta cenia m odzie y do zmieniaj cych si

oczekiwa  pracodawców, Wojewódzki Urz d Pracy przygotowa  materia

analityczno - statystyczny pt. „M odzie  na rynku pracy w województwie 

wi tokrzyskim w 2007 roku”.

W opracowaniu przedstawiono struktur  kszta cenia uczniów szkó

ponadgimnazjalnych i policealnych oraz studentów rozpoczynaj cych  

i ko cz cych nauk  w szko ach wy szych w roku 2007/2008, z uwzgl dnieniem

najbardziej popularnych kierunków. 

 Dokonano tak e analizy sytuacji m odzie y na rynku pracy z okre leniem

tendencji zmian w poziomie i strukturze bezrobocia oraz zaprezentowano 

dzia ania podejmowane przez Wojewódzki i Powiatowe Urz dy Pracy w ramach 

realizowanych programów przeciwdzia ania bezrobociu m odzie y.

Materia zawiera ponadto dane pozwalaj ce na ocen  skali bezrobocia 

w ród m odzie y w poszczególnych powiatach województwa w latach  

1999-2007.

 W publikacji zaprezentowano zestawienia zbiorcze obejmuj ce uczniów 

ko cz cych szko y ponadgimnazjalne i policealne wed ug kierunków 

kszta cenia, z uwzgl dnieniem planów przysz ych absolwentów dotycz cych 

dalszej nauki lub podj cia pracy. Zosta y tak e zamieszczone informacje na 

temat studentów rozpoczynaj cych i ko cz cych nauk  w   szko ach wy szych

w latach 2005-2008. 

Istotnym uzupe nieniem dla wspomnianych wcze niej danych  

s  informacje o zawodach osób bezrobotnych, z uwzgl dnieniem liczby 

zg oszonych ofert pracy.
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Sprawy zwi zane z dostosowywaniem kierunków kszta cenia

do aktualnych  potrzeb gospodarczych regionu by y tak e przedmiotem 

konferencji „Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy” zorganizowanej przez 

WUP w kwietniu 2008r. Patronat nad konferencj  obj li Tadeusz Kowalczyk  

- Przewodnicz cy Sejmiku Województwa wi tokrzyskiego, Adam Jarubas  

- Marsza ek Województwa wi tokrzyskiego oraz Bo entyna Pa ka-Koruba

- Wojewoda wi tokrzyski. Konferencj  adresowano do rodowisk decyduj cych 

o   kszta cie szkolnictwa zawodowego w województwie wi tokrzyskim. 

Uczestniczy o w niej oko o 300 nauczycieli, dyrektorów szkó  zawodowych, 

pracodawców, pracowników publicznych s u b zatrudnienia, przedstawiciele 

samorz dów oraz cz onkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej 

Komisji Dialogu Spo ecznego.

 Wyra am nadziej , i  niniejsza publikacja przyczyni si  do dalszego 

efektywnego planowania kierunków kszta cenia, szkolenia i przekwalifikowania 

bezrobotnych oraz innych osób uprawnionych zgodnie z zapotrzebowaniem 

rynku pracy. B dzie ród em niezb dnych informacji dla wszystkich tych, 

którzy zajmuj  si  kreowaniem efektywnej polityki zatrudnienia oraz dla tych, 

którzy decyduj  o wykorzystaniu rodków Funduszu Pracy i Europejskiego 

Funduszu Spo ecznego przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich. 

Dzi kuj  wszystkim tym osobom, które uczestniczy y w procesie 

gromadzenia danych niezb dnych dla powstania publikacji. Szczególne 

podzi kowania kieruj  do Starostów, Dyrektorów (Naczelników) Wydzia ów

O wiaty w poszczególnych powiatach, Rektorów Wy szych Uczelni z terenu 

województwa wi tokrzyskiego oraz do Pani Dyrektor Urz du Statystycznego 

w Kielcach i Prezesa Zak adu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. 

Andrzej Lato 

Dyrektor
Wojewódzkiego Urz du Pracy 
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1.  M ODZIE  NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE

Przemiany systemowe i gospodarcze przez wiele lat wp ywa y

negatywnie na szanse m odych ludzi poszukuj cych pracy. Kolejnym 

czynnikiem decyduj cym o bezrobociu m odzie y by  wy  demograficzny lat 

osiemdziesi tych, który przyczyni  si  do wzrostu zasobów si y roboczej, 

podczas gdy ch onno  rynku pracy by a znacznie ograniczona. 

Istotne znaczenie mia a tak e dysproporcja pomi dzy wiedz  zdobyt

przez m odzie  w systemie kszta cenia a wymaganiami stawianymi przez 

pracodawców i nowoczesne technologie. Poziom niedopasowania kwalifikacji 

jest w przypadku m odego cz owieka dodatkowo obni ony przez brak 

do wiadczenia zawodowego. Pracodawcy poszukuj  pracowników 

z kwalifikacjami odpowiadaj cymi standardom przyj tym na danym stanowisku 

pracy, posiadaj cych do wiadczenie zawodowe oraz inne dodatkowe 

umiej tno ci, których nie posiadaj  osoby rozpoczynaj ce prac  zawodow .

Najwa niejszym czynnikiem decyduj cym o powodzeniu m odego

cz owieka na rynku pracy jest odpowiednie wykszta cenie. Powinno ono uczy

poruszania si  na rynku pracy, a tak e dawa  mo liwo  elastycznego dostosowania 

swoich kwalifikacji do zmieniaj cych si  potrzeb. System kszta cenia

ustawicznego, samokszta cenia, mobilno  i gotowo  do zmiany zawodu s

istotnymi czynnikami sprzyjaj cymi osi gni ciu sukcesu na rynku pracy. 

Inicjatywy prozatrudnieniowe na rzecz m odzie y maj  umo liwi

osobom bezrobotnym zdobycie pierwszego do wiadczenia zawodowego, 

rozszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych, uzyskanie zatrudnienia 

oraz pomoc w podj ciu dzia alno ci gospodarczej.  

Dzia ania maj ce przyczyni  si  do zwi kszenia szans m odzie y

na  zdobycie zatrudnienia wynika y z za o e  zawartych w wi tokrzyskim

Planie Dzia a  na Rzecz Zatrudnienia na 2007 rok. 
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1.1. ZASOBY LUDZKIE WOJEWÓDZTWA WI TOKRZYSKIEGO

W 2007 roku liczba ludno ci w województwie wynios a 1.275,6 tys. 

osób, tj. o 4,3 tys. mniej ni  w ko cu 2006 roku. Ludno  województwa 

stanowi a 3,3% mieszka ców kraju.  

Niekorzystnym zjawiskiem w strukturze demograficznej ludno ci

województwa jest przewaga udzia u ludno ci wiejskiej, odmienna od tendencji 

krajowych. Na wsi zamieszkiwa o 54,6% ogó u ludno ci (w kraju 38,8%), 

w miastach 45,4% (w kraju 61,2%).  

Podobnie jak w kraju, w wi tokrzyskim dominuj  kobiety, a udzia  ich 

wynosi 51,3% ludno ci.

Potencjalne zasoby pracy stanowi  osoby w wieku produkcyjnym 

(kobiety18-59 lat, m czy ni18-64 lata), czyli wi kszo  ludno ci województwa 

- 63,1% (w kraju 64,4%), natomiast w wieku przedprodukcyjnym znajduje si

- 19,5% (w kraju 19,6%), a w wieku poprodukcyjnym - 17,4% (w kraju 16,0%). 

W latach 1999 - 2007 znacznie zmniejszy a si  liczba ludno ci w wieku 

przedprodukcyjnym (o 81,2 tys.), natomiast wzros a w wieku produkcyjnym 

(o 26,1 tys.) i poprodukcyjnym (o 7,8 tys.).  

Prognozy demograficzne przewiduj  zmniejszanie si  liczby ludno ci

w m odzie owych grupach wieku, w tym równie  osób podejmuj cych studia. 

Proces demograficznego starzenia si  spo ecze stwa województwa mo e

w konsekwencji prowadzi  do braku zast powalno ci pokole .

Wzrostowi populacji w wieku poprodukcyjnym towarzyszy zmniejszanie 

si  liczby dzieci i m odzie y (do 17 lat) w ogólnej liczbie mieszka ców.

Do niepokoj cych zjawisk nale y malej ca liczba osób w wieku 18 - 24 

lata. W ko cu grudnia 2007 roku liczba ich wynios a 144.166 i by a ni sza 

o 3.140 osób, tj. o 2,1% w porównaniu do ko ca grudnia 2006 roku.  
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Osoby w wieku 18-24 lata stanowi y 11,3% ogó u ludno ci. Udzia

osób m odych w ród ludno ci w wieku produkcyjnym wyniós  17,9%. 

W grupie m odzie y wi kszo  stanowi  m czy ni 73.876 osób, 

tj.  51,2% (w kraju - 50,9%), kobiety za  70.290 osób - 48,8% (w kraju  

- 49,1%). W ród m odzie y przewa ali mieszka cy wsi 79.508 osób (55,2%), 

podczas gdy w miastach mieszka o 64.658 osób (44,8%). W kraju wi kszy

odsetek m odzie y wyst pi  w miastach - 59,7%, natomiast na wsi udzia

m odych osób wyniós  40,3%. 

1.2.  OSOBY PRACUJ CE I PODMIOTY GOSPODARCZE

Liczba pracuj cych w województwie, z uwzgl dnieniem pracuj cych

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, na koniec grudnia 2006 roku 

wynios a 443.180 osób i by a ni sza o 151.063 osoby (o 25,4%) w porównaniu 

do 2000 roku.

Wi kszo  pracuj cych zatrudniona by a w sektorze prywatnym 345.059 

osób (77,9%), w sektorze publicznym pracowa o 98.121 osób (22,1%).

W sektorze I gospodarki (g ównie w rolnictwie) pracowa o - 32,5% 

ogó u pracuj cych (w kraju 16,6%), w sektorze II (przemys  i budownictwo)

- 23,1% (w kraju 28,5%), w sektorze III (us ugi) - 44,4% (w kraju 54,9%).

Udzia  pracuj cych w rolnictwie jest niemal dwukrotnie wy szy ni

w kraju, natomiast w sektorze produkcyjnym i us ugowym ni szy, odpowiednio 

o: 5,4 i 10,5 punktu procentowego.

Na przestrzeni lat 1999-2006 liczba podmiotów gospodarki narodowej 

w wi tokrzyskim stopniowo zwi ksza a si , z wyj tkiem 2004 roku, 

w  którym odnotowano niewielki spadek. W ostatnich trzech latach przyrost 

liczby podmiotów gospodarki narodowej utrzymywa  si  na do  niskim 

poziomie i wynosi rednio 1,2%. 
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Wed ug stanu z ko ca grudnia 2007 roku w rejestrze REGON 

województwa wi tokrzyskiego zarejestrowanych by o 106.904 podmiotów 

(bez osób prowadz cych indywidualne gospodarstwa rolne i podmiotów 

maj cych status jednostki lokalnej), tj. o 0,6% wi cej ni  w 2006 roku.

Zdecydowan  wi kszo  podmiotów stanowi  jednostki sektora 

prywatnego (96,3%), a ich liczba zwi kszy a si  w porównaniu do 2006 roku 

o 0,6%. Najcz ciej podmioty nale ce do sektora prywatnego deklarowa y

prowadzenie handlu i napraw - 39,0%, na kolejnych miejscach znalaz y si :

budownictwo - 11,9% i obs uga nieruchomo ci i firm - 11,2%.

Podmioty sektora publicznego stanowi y w rejestrze 3,7%. Nale a y

one g ównie do sekcji: edukacja - 41,7%, obs uga nieruchomo ci i firm - 26,8% 

oraz administracja publiczna i obrona narodowa, obowi zkowe ubezpieczenia 

spo eczne i zdrowotne - 10,5%. 

Wed ug kryterium formy prawnej najwi cej w rejestrze REGON jest osób 

fizycznych - 85.720 prowadz cych dzia alno  gospodarcz  (80,2%). Pozosta e

- 21.184 to osoby prawne i samodzielne jednostki organizacyjne nie posiadaj ce

osobowo ci prawnej (19,8%), w ród których zarejestrowano: 4.311 spó ek

handlowych (w tym 541 z udzia em kapita u zagranicznego), 534 spó dzielnie,

10 przedsi biorstw pa stwowych, 155 fundacji, 2.660 stowarzysze  i organizacji 

spo ecznych oraz 7.228 spó ek cywilnych.

W ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych przewa aj  jednostki ma e,

o liczbie pracuj cych do 9 osób, które stanowi y 95,2% ogó u zarejestrowanych 

jednostek. Udzia  podmiotów rednich o liczbie 10-49 osób wyniós  3,9%, 

a jednostek du ych o liczbie pracuj cych 50 osób i wi cej - 0,9%.

Dzia alno  gospodarcz  podejmuj  osoby w ka dym wieku. W ród

zarejestrowanych osób fizycznych stosunkowo liczn  grup  stanowili m odzi

przedsi biorcy (do 35 roku ycia), których w 2007 roku by o 21,6 tys., tj. 25,2%. 
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Najwi cej osób prowadz cych w asne firmy by o w wieku 36-50 lat  

- 33,2 tys. (38,8% ogó u), liczn  grup  tworzy y te  osoby starsze, powy ej  

50 - go roku ycia - 30,9 tys. (36,0%). 

Najwi kszy udzia  firm b d cych w asno ci  osób w wieku do 35 lat 

odnotowano w: dzia alno ci us ugowej komunalnej, spo ecznej i indywidualnej, 

pozosta ej (35,2%), po rednictwie finansowym (35,0%), edukacji (29,8%), 

obs udze nieruchomo ci i firm (30,1%) oraz budownictwie (27,9%)1.

1.3. BEZROBOTNI W WOJEWÓDZTWIE 

W IV kwartale 2007 roku stopa bezrobocia w województwie, wed ug

BAEL, w grupie wiekowej 15-24 lata wynios a 23,1% (w  kraju  18,7%) 

i by a najwy sza w ród pozosta ych grup wiekowych (25-34 lata - 10,3%, 35-44 

lata - 6,2%, 45-54 lata - 8,8%, 55 lat i wi cej - 7,9%)2.

Stopa bezrobocia dla m odzie y (wg BAEL) pozostawa a ponad 2-krotnie 

wy sza od   stopy bezrobocia ogó em, która ukszta towa a si  na poziomie 

10,1% (w  kraju 8,5%). W porównaniu do IV kwarta u 2006 roku analizowany 

wska nik zmniejszy  o 14,6 punktu procentowego. Jednocze nie w grupie 

m odych najszybciej zwi ksza a si  liczba pracuj cych - o 25,0% w porównaniu 

z IV kwarta em 2006 roku. Udzia  pracuj cych w cznej liczbie osób w tym 

wieku wzrós  o 6,4 punktu3.

                                           
1 Informacja Sygnalna, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON w województwie 

wi tokrzyskim w 2007r., Urz d Statystyczny w Kielcach. 
2 Przywo ana stopa bezrobocia wg BAEL ró ni si  od stopy bezrobocia rejestrowanego inn  definicj

osoby bezrobotnej. Bezrobotnym wed ug BAEL jest osoba spe niaj ca jednocze nie nast puj ce warunki: 
uko czy a 15 lat, aktualnie nie pracuje ani nie odbywa przyuczenia do zawodu, poszukiwa a aktywnie pracy 
w tygodniu badania lub w ci gu 6 tygodni poprzedzaj cych badanie, jest zdolna i gotowa do podj cia pracy
w tygodniu badanym lub nast pnym.

3 Informacja sygnalna - Aktywno  Ekonomiczna Ludno ci w województwie wi tokrzyskim  
w IV kwartale  2007 roku, Urz d Statystyczny w Kielcach oraz Aktywno  Ekonomiczna Ludno ci Polski  
- IV kwarta  2007, G ówny Urz d Statystyczny.
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Poziom bezrobocia w województwie systematycznie zmniejsza si .

Na   koniec grudnia 2007 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych 

w   powiatowych urz dach pracy wynios a 83.339 osób i by a najni sza 

od  1999 roku. Bez pracy pozostawa o 45.985 kobiet (55,2%) i 37.354

m czyzn (44,8%). 

Wi kszo  zarejestrowanych stanowili mieszka cy wsi - 46.792 osoby 

(56,1%) oraz osoby nie posiadaj ce prawa do zasi ku - 73.713 (88,4%). 

W strukturze bezrobotnych utrzymuje si  wysoki udzia  osób z niskim 

poziomem wykszta cenia, tj. zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym 

i ni szym (57,0%), bez sta u pracy (27,7%) i bez zawodu (24,2%). 

 Najliczniejsz  grup  stanowi y osoby w wieku 25 - 34 lata 

(24.572   bezrobotnych, tj.  29,5%) oraz m odzie  w wieku 18 - 24 lata 

(16.453 osoby, tj. 19,7%).

Pomimo, notowanego na przestrzeni ostatnich kilku lat, spadku liczby 

oraz  udzia u d ugotrwale bezrobotnych, nadal prawie po owa zarejestrowanych 

pozostawa a bez pracy powy ej 12 miesi cy, tj. 41.381 osób (49,7%). Z grupy 

tej ponad dwa lata nie mog o znale  pracy 29.497 bezrobotnych (35,4%). 

D ugotrwa e bezrobocie pozostaje zró nicowane w zale no ci od p ci,

wieku oraz poziomu wykszta cenia i w najwi kszym stopniu dotyka nast puj ce

grupy bezrobotnych: 

kobiety - 54,6% spo ród nich to osoby pozostaj ce bez pracy powy ej roku 

(analogiczny odsetek w ród m czyzn wyniós  43,5%), 

w wieku 60 - 64 lata i 55 - 59 lat (d ugotrwale bezrobotni stanowili 

odpowiednio: 65,6% i 65,1%), 

posiadaj cych wykszta cenie gimnazjalne i ni sze (57,7%) oraz zasadnicze 

zawodowe (53,7%). 
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1.4. ZMIANY W POZIOMIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA 
    M ODZIE Y

1.4.1. Poziom bezrobocia 

W ko cu grudnia 2007 roku spo ród m odych mieszka ców

województwa w wieku 18-24 lata - 16.453 osoby zarejestrowane by y

w  powiatowych urz dach pracy jako bezrobotni (11,4% ogó u m odzie y).

W strukturze bezrobotnych udzia  analizowanej grupy wyniós 19,7%.

Na przestrzeni roku populacja bezrobotnej m odzie y zmniejszy a si

o 5.114 osób, a udzia  w ogólnej liczbie zarejestrowanych obni y  si  o 2 punkty 

procentowe.

Poziom bezrobocia w ród osób m odych w województwie i kraju 

oraz tendencje zmian w latach 1999 - 2007 obrazuje poni sza tabela. 

Bezrobotna m odzie  w województwie wi tokrzyskim 

stan na koniec roku

Lata Bezrobotni 
ogó em

w tym w wieku 
18 - 24 lata 

% udzia  m odzie y
w ogó em 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

Najwy szy poziom bezrobocia w ród m odzie y zanotowano na koniec 

2001 roku, kiedy w województwie bez pracy pozostawa o 39.006 osób w wieku  

18 - 24 lata. Od 2002 roku liczebno  omawianej populacji systematycznie 

maleje.  
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Udzia  osób m odych w ogólnej liczbie bezrobotnych wykazuje tendencje 

spadkowe od 1999 roku z 31,0% na 19,7% (o 11,3 punktu procentowego). 

Oznacza to, e na koniec grudnia 2007 roku co pi ty zarejestrowany bezrobotny 

to osoba w wieku do 25 lat. 

Podobne tendencje wyst pi y w kraju - zmniejszenie udzia u z 31,0% 

w 1999r. na 19,0% w 2007r. (o 12 punktów procentowych). 

M odzie  na tle bezrobotnych ogó em w województwie 

stan na koniec 2007 roku

Wyszczególnienie 
Bezrobotni ogó em Bezrobotni  

w wieku 18-24 lata 

w liczbach udzia  % w liczbach udzia  % 

Razem 
    w tym: 

83 339  100,0  16 453  100,0  

    kobiety 45 985  55,2  9 399  57,1 

    m czy ni 37 354  44,8  7 054  42,9 

    zamieszkali na wsi 46 792  56,1  10 644  64,7 

    zamieszkali w mie cie 36 547  43,9  5 809  35,3 

Bezrobocie m odzie y charakteryzuje si  wy szym udzia em kobiet 

(57,1%), ni  populacja bezrobotnych ogó em (55,2%). 

Wi kszo  zarejestrowanej m odzie y to osoby zamieszka e na wsi, które 

stanowi y 64,7%, natomiast 35,3% to zamieszkali w mie cie. 

W ród osób m odych wyst puje najni szy odsetek d ugotrwale 

bezrobotnych. Na koniec 2007 roku bez pracy powy ej 12 miesi cy 

pozostawa o 4.318 osób w wieku 18-24 lata, tj. 26,2% ogó u grupy. 

W  pozosta ych grupach wiekowych udzia  ten kszta towa  si  od 48,1%  

(25-34 lata) do 65,6% (60-64 lata), przy wska niku 49,7% dla ogó u

bezrobotnych.
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Bezrobotni wed ug wieku w 2006 i 2007 roku 

stan na koniec roku

Kategorie 
wiekowe

Liczba bezrobotnych Wzrost / spadek 

2006 rok udzia
% 2007 rok udzia

%

udzia
d ugotrwale

bezrobotnych

w liczbach 
bezwzgl d-

nych
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 

60 - 64 lata 785 0,8  928 1,1 65,6 143 18,2 

Ogó em 99 406 100,0  83 339 100,0 49,7 -16 067 -16,2 

W odniesieniu do 2006 roku w czterech grupach wiekowych odnotowano 

zmniejszenie liczby bezrobotnych, w tym najwi ksze w ród osób w wieku  

18-24 lata (o 5,1 tys.) i 25-34 lata (o 5,0 tys.). Wzrós  nieznacznie poziom 

bezrobocia w ród osób powy ej 55 roku ycia, jednocze nie osoby te 

w  wi kszym stopniu nara one s  na d ugotrwa e pozostawanie bez pracy 

w porównaniu do pozosta ych grup wiekowych. 

W ko cu 2007 roku, spo ród 16.453 bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata, 

najwi cej zarejestrowanych by o w powiatach: kieleckim - 2.780 osób, 

ostrowieckim - 1.648, skar yskim - 1.358 i koneckim - 1.340, natomiast 

najmniej w powiatach: pi czowskim - 438 osób i kazimierskim - 629. 

Najwy szy udzia  osób m odych w ogólnej liczbie bezrobotnych 

odnotowano w powiatach: kazimierskim (34,6%), buskim (28,2%), opatowskim 

(26,5%) i pi czowskim (24,7%), natomiast najni szy w m. Kielce (12,4%) 

oraz powiecie koneckim (16,1%). 
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Bezrobocie m odzie y w powiatach 
stan na koniec 2007 roku

Wyszczególnienie Bezrobotni 
ogó em

w tym: 

bezrobotni  
w wieku 

18 - 24 lata 

udzia  %  
bezrobotnych 

w wieku 
18 - 24 lata 

Województwo 83 339  16 453  19,7  
Powiaty 
Buski 3 219  909  28,2  
J drzejowski 4 532  1 112  24,5  
Kazimierski 1 819  629  34,6  
Kielecki 14 296  2 780  19,4  
m. Kielce 10 741  1 337  12,4  
Konecki 8 326  1 340  16,1  
Opatowski 4 546  1 206  26,5  
Ostrowiecki 8 645  1 648  19,0  
Pi czowski 1 776  438  24,7  
Sandomierski 4 826  1 107  22,9  
Skar yski 7 844  1 358  17,3  
Starachowicki 5 268  877  16,7  
Staszowski 4 328  1 044  24,1  
W oszczowski 3 173  668  21,1  

1.4.2. „Nap yw” i „odp yw” bezrobotnej m odzie y

W 2007 roku zarejestrowa o si  38.360 osób w wieku do 25 roku ycia.

M odzie  stanowi a 39,8% „nap ywu” bezrobotnych, co oznacza, e co trzeci 

nowo zarejestrowany w województwie bezrobotny to osoba w wieku do 25 roku 

ycia.

W ród bezrobotnej m odzie y:

12.641 osób  (tj. 33,0%)  rejestrowa o si  po raz pierwszy, 

25.719 osób  (tj. 67,0%)  to m odzi powracaj cy do rejestrów bezrobocia 

 po raz drugi i kolejny. 

W grupie rejestruj cych si  nieznacznie przewa a y kobiety - 52,7% 

(20.227 osób), natomiast m czy ni stanowili 47,3%. 
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Najwi cej nowo zarejestrowanych w wieku do 25 roku ycia pochodzi o

z   powiatu kieleckiego - 6.273 osoby i m. Kielce - 4.669 oraz powiatów: 

ostrowieckiego - 4.069, koneckiego - 3.296 i starachowickiego - 3.258.

Najni szy „nap yw” bezrobotnej m odzie y mia  miejsce w powiecie 

kazimierskim - 725 osób oraz pi czowskim - 944. 

W dwóch powiatach rejestruj ca si  m odzie  stanowi a po ow  nowo 

zarejestrowanych, tj. kazimierskim - 50,4% i opatowskim - 50,1%. Najmniejszy 

udzia  osób m odych w „nap ywie” odnotowano w m. Kielce - 34,1% oraz 

powiatach: koneckim - 36,2% i starachowickim - 36,3%. 

W 2007 roku z ewidencji bezrobotnych wy czono 40.083 osoby 

do  25  roku ycia. W ród ogó u wyrejestrowanych bezrobotnych udzia  osób 

m odych wyniós 35,6%.

Przyczyny wy cze :

podj cie pracy przez 13.491 osób (33,7% wy czonych), 
z tego: 

praca niesubsydiowana - 11.643 osoby, tj. 29,1%, 
praca subsydiowana      -   1.848,  tj.   4,6%, 
w tym: 
- zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych -   875 osób, 
- podejmuj cy prac  w ramach refundacji 

kosztów zatrudnienia bezrobotnego  -   600, 
- podejmuj cy dzia alno  gospodarcz   -   321, 

niepotwierdzenie gotowo ci do pracy        9.617 osób, tj. 24,0%,
rozpocz cie sta u           9.262,  tj. 23,1%,
rozpocz cie szkolenia          1.805,  tj.   4,5%,
dobrowolna rezygnacja 
ze statusu bezrobotnego           1.458,  tj.   3,6%,
rozpocz cie przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy               816,  tj.   2,0%,
podj cie nauki               752,  tj.   1,9%,
prace spo ecznie u yteczne               83,  tj.   0,2%,
inne              2.799,  tj.   7,0%.
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Podstawowymi przyczynami wy czenia bezrobotnej m odzie y

ze  statystyki urz dów pracy by o podj cie pracy (33,7%), niepotwierdzenie 

gotowo ci do pracy (24,0%) oraz rozpocz cie sta u (23,1%).

W ród m odych bezrobotnych podejmuj cych zatrudnienie przewa ali

m czy ni - 53,3%. 

Wi kszo  bezrobotnych podejmowa a zatrudnienie w ramach prac 

niesubsydiowanych - 11.643 osoby, tj. 86,3% ogó u podj  pracy przez 

analizowan  subpopulacj .

W ramach subsydiowanych miejsc pracy zatrudniono 1.848 osób 

tj. 13,7% ogó u podj  pracy w danej grupie. Do prac interwencyjnych 

skierowano 875 osób, natomiast prac  w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego podj o 600 osób.

M odzie  w wieku do 25 roku ycia stanowi a 20,9% wszystkich 

bezrobotnych podejmuj cych zatrudnienie subsydiowane w analizowanym 

okresie. Oznacza to, e co pi ty bezrobotny podejmuj cy prac  subsydiowan

to osoba m oda.

Nale y podkre li , i  m odzie  stanowi znaczny udzia  w ród

aktywizowanych w ramach szkole  i sta y w województwie (73,4%). 

1.4.3. Bezrobotne kobiety 

Na koniec grudnia 2007 roku zarejestrowanych by o 9.399 kobiet 

w wieku 18 - 24 lata, tj. 57,1% ogó u bezrobotnej m odzie y.

W odniesieniu do 2006 roku populacja kobiet zmniejszy a si

o  2.633  osoby, natomiast udzia  w ród ogó u m odych bezrobotnych 

zwi kszy  si  o 1,3 punktu procentowego.  
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Bezrobotne kobiety w wieku 18 - 24 lata w 2006 i 2007 roku 
stan na koniec roku

Bezrobotne kobiety  
w wieku 18-24 lata 2006r. 2007r. 

Spadek 

w liczbach 
bezwzgl dnych w % 

Razem 12 032 9 399 -2 633 -21,9 

zamieszka e na wsi
zamieszka e w mie cie

7 827 
4 205 

6 125 
3 274 

-1 702 
-931

-21,7 
-22,1 

pozostaj ce bez pracy   
powy ej 12 miesi cy

   - na wsi
   - w mie cie

4 372 
3 091 
1 281 

2 986 
2 150 

836

-1 386 
-941
-445

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

Najwy szy udzia  kobiet w ród bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata 

wyst pi  w powiatach: w oszczowskim - 66,5%, starachowickim - 63,9%, 

j drzejowskim - 61,2% i pi czowskim - 61,0%, natomiast najni szy

w skar yskim - 51,5%.  

Bezrobotne kobiety w wieku 18-24 lata wed ug czasu pozostawania 
bez pracy 

stan na koniec roku
Czas pozostawania 

bez pracy 
2006r. 2007r. 

ogó em % ogó em % 

Ogó em 12 032 100,0 9 399 100,0 

   do 1 miesi ca 869 7,2 890 9,5 
   1 – 3 2 482 20,6 2 359 25,1 
   3 – 6 2 391 19,9 1 700 18,1 
   6 – 12 1 918 15,9 1 464 15,6 
   12 – 24 2 280 19,0 1 535 16,3 
   pow. 24 miesi cy 2 092 17,4 1 451 15,4 

Ze wzgl du na czas pozostawania bez pracy, najwi ksz  grup  w ród

bezrobotnych kobiet w wieku 18 - 24 lata stanowi y osoby d ugotrwale

bezrobotne - 31,7% (w 2006r. - 36,4%). W porównaniu do 2006 roku nast pi o

zmniejszenie d ugotrwa ego bezrobocia w ród m odych kobiet o 1.386 osób, 

tj. o 31,7%. 
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1.4.4. Bezrobotna m odzie  zamieszka a na wsi i w mie cie

Wed ug stanu na koniec grudnia 2007 roku 10.644 bezrobotnych 

w wieku 18-24 lata zamieszkiwa o na wsi, tj. 64,7%, natomiast w mie cie

5.809, co stanowi o 35,3%. W porównaniu do 2006 roku liczba osób m odych

zamieszka ych na wsi zmniejszy a si  o 3.280, tj. o 23,6%, a populacja osób 

w mie cie o 1.834 (o 24,0%).  

W ród bezrobotnych ogó em udzia  zamieszka ych na wsi wyniós  56,1%. 

Bezrobotna m odzie  zamieszka a na wsi i w mie cie
w 2006 i 2007 roku 

stan na koniec roku

Bezrobotni  
w wieku 18-24 lata 2006r. 2007r. 

spadek 

w liczbach 
bezwzgl dnych w % 

   Ogó em 21 567 16 453 -5 114 -23,7 

zamieszkali na wsi 
    w tym 13 924 10 644 -3 280 -23,6 

  - kobiety 7 827 6 125 -1 702 -21,7 
  - m czy ni 6 097 4 519 -1 578 -25,9 
  - pozostaj cy bez pracy  
    powy ej 12 miesi cy 4 772 3 139 -1 633 -34,2 

zamieszkali w mie cie
    w tym 7 643 5 809 -1 834 -24,0 

  - kobiety 4 205 3 274 -931 -22,1 
  - m czy ni 3 438 2 535 -903 -26,3 
  - pozostaj cy bez pracy 
    powy ej 12 miesi cy 1 947 1 179 -768 -39,4 

W wi kszo ci powiatów udzia  bezrobotnej m odzie y zamieszka ej

na   wsi w populacji tej grupy ogó em by  wysoki i waha  si  od 93,6% 

w  kieleckim do 53,2% w starachowickim. Wysoki wska nik zanotowano 

w powiatach: opatowskim - 83,3%, buskim i w oszczowskim - po 82,8% oraz 

kazimierskim - 78,9%.  
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Tylko w dwóch powiatach udzia  mieszka ców wsi nie przekroczy

po owy populacji bezrobotnej m odzie y, tj. w skar yskim - 34,2% 

i  ostrowieckim - 37,4%, co uwarunkowane jest struktur  demograficzn

ludno ci w tych powiatach. 

W ród bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata zamieszka ych na wsi, 

jak   i   w   mie cie, przewa a y kobiety odpowiednio: 57,5% i 56,4%  

(w 2006r. - 56,2% i 55,0%). 

W grupie zamieszka ych na wsi we wszystkich powiatach wyst pi

wi kszy udzia  kobiet ni  m czyzn. Najwy szy wska nik feminizacji 

zanotowano w powiatach: w oszczowskim - 67,6%, starachowickim - 64,2%, 

pi czowskim - 63,4% oraz j drzejowskim - 60,8%, natomiast najni szy

w skar yskim - 51,8%. 

1.4.5. Bezrobotna m odzie  wed ug czasu pozostawania bez pracy 

Na koniec 2007 roku 26,2% bezrobotnej m odzie y, czyli 4.318

zarejestrowanych osób w wieku 18 - 24 lata oczekiwa o na prac  ponad rok,

z tego: 

- 2.368 osób, tj. 14,4% pozostawa o bez pracy od 12 do 24 miesi cy,

- 1.950 osób, tj. 11,8% pozostawa o bez pracy powy ej 24 miesi cy.

Ponadto udzia  bezrobotnej m odzie y poszukuj cej pracy od 1 do 3 

miesi cy wynosi 27,7% (4.557 osób), od 3 do 6 miesi cy - 18,3% (3.003), 

od 6 do 12 miesi cy - 15,7% (2.591). Najmniej osób pozostawa o bez pracy 

do 1 miesi ca - 12,1% (1.984).

Poziom bezrobocia oraz struktur  zarejestrowanych osób m odych

ze   wzgl du na czas oczekiwania na prac  zaprezentowano w tablicy 

na  stronie  28. 
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Bezrobotna m odzie  wed ug czasu pozostawania bez pracy w 2006 i 2007 roku 

stan na koniec roku

Czas pozostawania 
bez pracy 

2006r. 2007r. wzrost / spadek 

ogó em % ogó em % w liczbach %

Ogó em 21 567 100,0 16 453 100,0 -5 114 -23,7 

   do 1 miesi ca 2 054 9,5 1 984 12,1 -70 -3,4 
   1 – 3 5 132 23,8 4 557 27,7 -575 -11,2 
   3 – 6 4 264 19,8 3 003 18,3 -1 261 -29,6 
   6 – 12 3 398 15,7 2 591 15,7 -807 -23,7 
   12 – 24 3 550 16,5 2 368 14,4 -1 182 -33,3 
   pow. 24 miesi cy 3 169 14,7 1 950 11,8 -1 219 -38,5 

W porównaniu do 2006 roku odnotowano zmniejszenie liczby 

bezrobotnej m odzie y w ka dej grupie wed ug czasu pozostawania bez pracy. 

Najwy szy spadek mia  miejsce w ród oczekuj cych na prac  od 3 do 6 

miesi cy (o 1.261 osób) oraz najd u ej bezrobotnych, tj.: powy ej 24 miesi cy 

(o 1.219) i od 12 do 24 miesi cy (o 1.182). 

Udzia  osób m odych pozostaj cych bez pracy ponad rok by  najwy szy

w  powiatach: kazimierskim - 42,1%, w oszczowskim - 37,2% oraz buskim  

- 32,0%, natomiast najni szy w m. Kielce - 15,2% i powiatach: starachowickim  

- 15,6% i skar yskim - 17,6%. 

1.5. BEZROBOTNI DO 12 MIESI CY OD DNIA UKO CZENIA 
NAUKI 

W 2007 roku w powiatowych urz dach pracy zarejestrowa y si

16.803  osoby w okresie do 12 miesi cy od dnia uko czenia nauki, tj. 17,4% 

nap ywu bezrobotnych. Udzia  osób bez zawodu wyniós  44,6% (7.491),

natomiast posiadaj cych zawód 55,4% (9.312). Dla porównania analogiczne 

wska niki w 2006 roku wynosi y odpowiednio: 35,3% i 64,7%. 

W ród rejestruj cych si  osób z okre lonym zawodem najliczniej 

poszukiwali pracy bezrobotni z grupy: specjali ci - 4.606 osób (49,5%),
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a   w ród nich: ekonomi ci (643 osoby), archeolodzy i socjolodzy (579), 

specjali ci ds. ekonomicznych i zarz dzania (466) oraz nauczyciele gimnazjów 

i   szkó  ponadgimnazjalnych (412).  

Kolejn  liczn  grup  stanowili technicy i inny redni personel  

- 3.152 osoby (33,8%), w tym: 696 pracowników ds. finansowych i handlowych, 

387  techników mechaników, 309 dietetyków i ywieniowców, 284 techników 

budownictwa i ochrony rodowiska oraz 248 techników elektroników 

i telekomunikacji.  

„Nap yw” bezrobotnych w pozosta ych grupach zawodowych wyniós :

- robotnicy przemys owi i rzemie lnicy  808  (8,7%), 

- pracownicy us ug osobistych i sprzedawcy 612  (6,6%), 

- pracownicy biurowi       81  (0,9%), 

- operatorzy i monterzy maszyn i urz dze    41  (0,4%), 

- rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy    12 osób (0,1%). 

W porównaniu do 2006 roku w grupie osób do 12 miesi cy od dnia 

uko czenia szko y zarejestrowa o si  o 1.505 bezrobotnych mniej. Spadek

bezrobocia wyst pi  w ród osób posiadaj cych zawód - o 2.529

(w  tym  g ównie techników o 2.071), natomiast liczba bezrobotnych bez 

zawodu wzros a o 1.024 osoby.

Zmiany w strukturze „nap ywu” do bezrobocia dotyczy y przede 

wszystkim specjalistów (wzrost udzia u o 10,5 punktu procentowego) oraz 

techników (zmniejszenie udzia u o 10,3 punktu). 

Na koniec 2007 roku w ewidencji urz dów pracy pozostawa o

3.756    osób w okresie do 12 miesi cy od dnia uko czenia nauki

(4,5%  ogó u  bezrobotnych). Wi kszo  w tej grupie stanowi y kobiety  

- 2.300 osób, tj. 61,2%. W omawianej populacji pracy poszukiwa y 2.172 osoby 

posiadaj ce zawód (57,8% ogó u grupy) oraz 1.584 osoby bez zawodu

(42,2%).
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Udzia  bezrobotnych posiadaj cych zawód wykazywa  tendencj  spadkow

zarówno w ród m czyzn (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 miesi cy od dnia 

uko czenia nauki zmniejszy a si  o 1.123 osoby (o 23,0%). Poziom bezrobocia 

w wi kszo ci grup zawodowych by  ni szy w porównaniu do grudnia 2006 roku. 

Najwi kszy spadek liczby zarejestrowanych osób, podobnie jak w nap ywie,

dotyczy  bezrobotnych z grupy techników i innego redniego personelu (o 738). 

Ponadto mniej by o specjalistów (o 112) oraz robotników przemys owych

i rzemie lników (o 177). 

Na koniec grudnia 2007 roku najliczniej reprezentowane by y osoby 

legitymuj ce si  wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. Grupa specjalistów

liczy a 959 bezrobotnych, tj. 44,2% posiadaj cych zawód. Udzia  kobiet 

wyniós  67,7% (649 osób). 

Najwi ksze bezrobocie dotyczy o ekonomistów - 146 osób, tj. 15,2% tej grupy 

(w tym 110 kobiet). Ponadto pracy poszukiwa o m.in.: 128 archeologów 

i   socjologów, 108 specjalistów ds. ekonomicznych i zarz dzania,

76  nauczycieli gimnazjów i szkó  ponadgimnazjalnych oraz 70 filozofów, 

historyków i pokrewnych.

Drug  pod wzgl dem liczebno ci grup  byli bezrobotni technicy i inny 

redni personel - 740 osób, którzy stanowili 34,1%. Udzia  kobiet 

poszukuj cych pracy by  wy szy (57,0%) ni  m czyzn (43,0%). 

W ogólnej liczbie techników i innego redniego personelu najwi cej by o

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 ywieniowcy - 81 osób, (10,9%) oraz technicy

budownictwa i ochrony rodowiska - 73 osoby (9,9%).
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Znaczne zmniejszenie liczby nowo zarejestrowanych techników spowodowa o

zmiany w strukturze osób pozostaj cych bez pracy na koniec 2007 roku. Udzia

techników zmniejszy  si  z 45,1% na 34,1%, natomiast specjalistów wzrós

z 32,7% do 44,2%. W grupie osób w okresie do 12 miesi cy od dnia uko czenia

nauki bezrobotni specjali ci i technicy stanowili cznie 78,3% ogó u

posiadaj cych zawód. 

Zdecydowanie mniej bezrobotnych by o w pozosta ych grupach 

zawodowych. W ród 232 robotników przemys owych i rzemie lników (10,7%)

pracy poszukiwa o: 51 mechaników pojazdów samochodowych, 39 piekarzy 

i  cukierników, 21 posadzkarzy, 18 elektromechaników oraz 17 krawców 

i kapeluszników. W analizowanej grupie 84,5% stanowili m czy ni. 

W grupie pracowników us ug osobistych i sprzedawców zarejestrowanych 

by o 196 osób, tj. 9,0% posiadaj cych zawód (w tym 159 kobiet). 

Najwy sze  bezrobocie odnotowano w ród: 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 urz dze  (14 osób) 

oraz rolnicy, ogrodnicy, le nicy i rybacy (4 osoby).

1.6. OSOBY, KTÓRE UKO CZY Y SZKO  WY SZ ,
DO 27 ROKU YCIA

 W 2007 roku zarejestrowa o si 5.079 osób, które uko czy y szko

wy sz , do 27 roku ycia, w tym 3.632 kobiety (71,5%). Udzia  tej grupy 

w „nap ywie” bezrobotnych wyniós  5,3%.

Na koniec grudnia 2007 roku w ewidencji powiatowych urz dów pracy 

pozostawa o 1.070 osób omawianej populacji, tj. 1,3% ogó u. Udzia  kobiet 

wyniós  68,0% (728 osób).
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2. DZIA ANIA PODEJMOWANE 
PRZEZ POWIATOWE I WOJEWÓDZKI URZ D PRACY 
NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ M ODZIE Y

2.1. DZIA ANIA POWIATOWYCH URZ DÓW PRACY 

2.1.1. Poradnictwo i informacja zawodowa 

W 2007 roku z us ug poradnictwa zawodowego skorzysta y 3.703 osoby 

bezrobotne w wieku do 25 lat. M odzie  stanowi a 48,3% ogó u bezrobotnych 

obj tych poradnictwem. 

Bezrobotna m odzie  korzystaj ca z us ug poradnictwa zawodowego 
i informacji zawodowej 

Wyszczególnienie 

Bezrobotni w wieku do 25 lat

2006 rok 2007 rok 

ogó em w tym 
kobiety ogó em w tym 

kobiety 

Osoby, które skorzysta y z us ug
poradnictwa zawodowego 

w tym: 
- poradnictwa indywidualnego 

- poradnictwa grupowego 

informacji zawodowej w ramach 
porad grupowych

5 186 

1 404 

3 782 

1 211 

2 842

750

2 092

635

3 703

3 703

1 378

1 585

2 216

2 216

855

794

W ramach 4.420 przeprowadzonych rozmów doradczych, wszystkim 

3.703 osobom udzielono porad indywidualnych. Dotyczy y one najcz ciej 

ustalenia predyspozycji zawodowych i wyboru dalszej drogi kszta cenia,

sporz dzenia indywidualnego planu dzia ania w procesie poszukiwania pracy 

oraz przygotowania si  do rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo 1.378 osób

obj tych zosta o poradnictwem grupowym.
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W zwi zku z wej ciem w ycie Rozporz dze  Ministra Pracy i Polityki 

Spo ecznej z dnia 2 marca 2007r. w sprawie standardów us ug rynku pracy 

(Dz.U. Nr 47, poz. 314) oraz w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia 

przez publiczne s u by zatrudnienia us ug rynku pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 315)

udzia  osoby zainteresowanej porad  grupow  musi zosta  poprzedzony 

rozmow  indywidualn  z doradc  zawodowym. 

Ponadto w analizowanym okresie 1.585 bezrobotnych w wieku do 25 lat 

skorzysta o 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. Us uga wiadczona przez publiczne s u by zatrudnienia 

od   2005 roku polega na przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukuj cych

pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, 

w szczególno ci przez: 

- uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiej tno ci poszukiwania pracy 

wed ug programu „Klub Pracy”, 

- uczestnictwo w zaj ciach aktywizacyjnych, 

- dost p do informacji i elektronicznych baz danych s u cych uzyskaniu 

umiej tno ci poszukiwania pracy i samozatrudnienia. 

W strukturach organizacyjnych powiatowych urz dów pracy funkcjonuj

kluby pracy, które prowadz  zaj cia aktywizacyjne oraz szkolenia wed ug

programu okre lonego przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ecznej.

W 2007 roku w szkoleniach prowadzonych przez liderów klubów pracy 

uczestniczy o 87 osób, a w zaj ciach aktywizacyjnych 1.602 osoby w wieku 

do 25 lat, w tym 1.515 bezrobotnych. 

Najwi cej bezrobotnych uczestników zaj  aktywizacyjnych posiada o

wykszta cenie policealne i rednie zawodowe - 498 (32,9%) oraz rednie

ogólnokszta c ce - 460 (30,4%).  
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Zdecydowana wi kszo  analizowanej grupy nie posiada a sta u pracy - 1.219 

osób (80,5%), 960 osób (63,4%) oczekiwa o na prac  do 6 miesi cy, natomiast 

439 osób to d ugotrwale bezrobotni (29,0%) oczekuj cy na prac  powy ej

12 miesi cy.

 Zaj cia aktywizacyjne ró ni  si  od szkolenia w klubie pracy, zarówno 

zakresem tematycznym, jak i czasem trwania. Ze wzgl du na rodzaje omawianych 

zagadnie  oraz dostosowanie ich do bie cych oczekiwa  klientów ciesz  si

du ym zainteresowaniem. Najcz ciej dotycz  tematyki zwi zanej z poruszaniem 

si  po rynku pracy, m.in. wiadomo ci nt. zasad przygotowania dokumentów 

aplikacyjnych, technik rekrutacji i selekcji, sposobów dokonania pomiaru 

potencja u zawodowego. Poza tym w trakcie zaj  uczestnicy maj  mo liwo

wykonywania praktycznych wicze  doskonal cych umiej tno ci interpersonalne. 

2.1.3. Aktywne programy rynku pracy 

W 2007 roku powiatowe urz dy pracy aktywnymi programami rynku 

pracy obj y 13.814 osób do 25 roku ycia, co oznacza i  osoby m ode

stanowi y 48,6% ogó u zaktywizowanych w województwie. 

Najwi cej osób zosta o skierowanych: 

na sta        9.262, 

oraz
na szkolenie      1.805, 
do prac interwencyjnych       875, 
na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy    816 osób. 

Ponadto 600 osób podj o prac  w ramach refundacji kosztów 

zatrudnienia bezrobotnego, a 321 rozpocz o dzia alno  gospodarcz .

Najwi kszym zainteresowaniem bezrobotnej m odzie y oraz 

pracodawców cieszy si  forma aktywizacji zawodowej jak  jest sta . Pozwala 

ona przeciwdzia a  bezrobociu ludzi m odych do 25 roku ycia oraz osób 
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zarejestrowanych w okresie do 12 miesi cy od dnia okre lonego w dyplomie 

lub  innym dokumencie po wiadczaj cym uko czenie szko y wy szej, które 

nie uko czy y 27 roku ycia.

Z omawianych grup bezrobotnych do odbywania sta u u pracodawcy 

w 2007 roku zosta o skierowanych ogó em 9.830 osób.

Najwi cej bezrobotnych zdobywaj cych do wiadczenie zawodowe pochodzi o

z PUP w: Kielcach - 2.876 osób, Skar ysku-Kam. - 1.009, Ostrowcu w.

- 1.004, Ko skich - 856, Starachowicach - 840 i J drzejowie - 622. 

Najmniej osób skierowano na sta  z PUP w: Pi czowie - 180, Kazimierzy 

Wielkiej - 191 i Sandomierzu - 390. 

W 2007 roku udzia  w programie zako czy o 8.858 osób. Bezrobotni 

aktywizowani byli najcz ciej w nast puj cych obszarach: 

- prace sekretarskie i biurowe    40,5%, 

- us ugi (g ównie gastronomiczne, 
fryzjerskie i kosmetyczne, hotelarskie)  15,1%, 

- sprzeda , marketing, public relations, 
handel nieruchomo ciami    14,6%. 

Wydatki z Funduszu Pracy na stypendia i sk adki na ubezpieczenia 

spo eczne za okres odbywania sta u wynios y 39.160,1 tys. z .

Najwy sz  efektywno  w aktywizacji m odzie y osi gni to w ramach 

prac interwencyjnych. Spo ród 867 osób, które zako czy y udzia  w tej formie 

81,7% podj o prac  (708 osób). Wysokimi wska nikami charakteryzowa y si

formy umo liwiaj ce zdobycie do wiadczenia zawodowego i nowych 

umiej tno ci, tj. sta  - spo ród 8.858 bezrobotnych którzy zako czyli program 

prac  podj o 52,8% (4.678 osób) oraz przygotowanie zawodowe w miejscu 

pracy - spo ród 719 osób zatrudnienie uzyska o 47,4% (341 osób).

Z grupy 1.451 bezrobotnych, którzy uko czyli szkolenie zatrudnienie 

podj o 46,5% (675 osób). 
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2.2.  DZIA ANIA WOJEWÓDZKIEGO URZ DU PRACY

2.2.1. Poradnictwo zawodowe oraz pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

Rozwijanie us ug poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym 

poszukiwaniu pracy stanowi wa ny czynnik aktywizacji zawodowej m odzie y.

Zadania Wojewódzkiego Urz du Pracy w tym zakresie w 2007 roku realizowa o

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Udzielono pomocy 

m odym ludziom w wyborze lub zmianie zawodu, uzyskaniu informacji o rynku 

pracy w kraju, mo liwo ciach dalszego kszta cenia i szkolenia oraz 

przygotowania do procesu poszukiwania pracy. 

Poradnictwo i informacja zawodowa 

 Poradnictwo grupowe ma na celu u atwienie klientom urz dów pracy 

podj cia decyzji dotycz cych wyboru zawodowego, zmiany kwalifikacji, 

podj cia lub zmiany zatrudnienia. W ramach poradnictwa grupowego 

prowadzone by y zaj cia warsztatowe, których celem by o:

udzielenie pomocy m odym ludziom w dokonaniu samooceny oraz 

okre leniu w asnych szans na rynku pracy, 

pobudzenie aktywno ci i inicjatywy w rozwi zaniu problemu 

zawodowego w perspektywie zmian na rynku pracy, 

wzmocnienie motywacji do podejmowania dzia a  zmierzaj cych

do uzyskania zatrudnienia. 

Poradnictwo indywidualne jest procesem, który w efekcie doprowadzi

powinien osob  rozpoczynaj c  karier  zawodow  do: 

wyboru zawodu odpowiadaj cego jej zdolno ciom, cechom 

psychofizycznym, umiej tno ciom oraz zainteresowaniom, 

osi gni cia zadowolenia z dokonanego wyboru i jego skutków, 
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uzyskania zatrudnienia zgodnego z zapotrzebowaniem rynku pracy, 

opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego, 

przygotowania si  do procesu poszukiwania pracy. 

Najcz ciej stosowanymi przez doradc  zawodowego/psychologa 

narz dziami pomiaru osobowo ci by y: Kwestionariusz Zainteresowa

Zawodowych, Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji, Inwentarz 

Osobowo ci NEO-FFI  oraz Kwestionariusz Kompetencji Spo ecznych.

W ramach informacji zawodowej bezrobotna m odzie  uzyska a wiedz

nt. zawodów, mo liwo ci kszta cenia i zatrudnienia, sytuacji na lokalnym 

i   krajowym rynku pracy, zak adania w asnej dzia alno ci gospodarczej, 

mo liwo ci podj cia pracy za granic  oraz us ug wiadczonych przez publiczne 

s u by zatrudnienia. 

 Do dyspozycji korzystaj cych z us ug Centrum by a sala informacyjna 

z  dziesi cioma stanowiskami komputerowymi z dost pem do Internetu oraz 

czterema „kioskami z prac ”. Klienci mieli mo liwo  skorzystania z zasobów 

informacyjnych zgromadzonych w postaci: literatury zawodoznawczej, filmów 

edukacyjnych, programów multimedialnych, broszur i ulotek oraz opracowa

w asnych.

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 

W ramach us ugi - pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy - Wojewódzki 

Urz d Pracy dla m odych osób organizuje zaj cia aktywizacyjne. Zakres 

tematyczny, forma i czas uzale nione by y od potrzeb uczestników, dotyczy y

szczegó owych zagadnie  przydatnych osobom bezrobotnym i poszukuj cym

pracy w uzupe nieniu ich wiedzy i umiej tno ci potrzebnych do aktywnego 

poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy warsztatów uzyskali informacje 

dotycz ce m.in. przygotowania dokumentów aplikacyjnych, tak e
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wg   standardów europejskich oraz mieli mo liwo  sprawdzi  swoje 

przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej. 

W ramach zaj  aktywizacyjnych Wojewódzki Urz d Pracy zaoferowa

nast puj ce warsztaty: 

- „Pi  kroków do zdobycia zatrudnienia” zawieraj ce pakiet 

podstawowych wiadomo ci nt. przygotowania si  do poszukiwania 

pracy,

- „Profesjonalne i niepowtarzalne - moje dokumenty aplikacyjne”,

których celem by o wyposa enie uczestników w wiadomo ci

i  umiej tno ci dotycz ce sporz dzania yciorysu zawodowego oraz 

listu aplikacyjnego, 

- „Autoprezentacja - tworzenie wra enia” maj ce na celu zapoznanie 

si  z najskuteczniejszymi metodami autoprezentacji i wywierania 

pozytywnego wra enia,

- „Twarz  w twarz z pracodawc ” po wi cone przygotowaniu si

do  rozmowy kwalifikacyjnej, m.in. poprzez trening w parach oraz 

wiczenia z wykorzystaniem kamery, 

- „Prze ama  rutyn  - trening kreatywnego my lenia” zak adaj ce

zaanga owanie uczestników w aktywne formy pracy celem 

pobudzenia ciekawo ci, otwarto ci oraz gotowo ci do zmian. 

Wspó praca z partnerami rynku pracy w zakresie aktywizacji m odzie y

Powiatowe  Urz dy  Pracy 

  Pracownicy Wojewódzkiego Urz du Pracy uczestniczyli w organizowanych 

przez partnerów rynku pracy gie dach i targach pracy dla m odzie y, podczas 

których udzielali informacji dot. sytuacji na rynku pracy, przygotowania 

dokumentów aplikacyjnych oraz zasad prowadzenia rozmowy z pracodawc .
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Uczelnie i szko y wy sze 

1) Wspó dzia ano z Akademickimi Biurami Karier dzia aj cymi przy 

wy szych uczelniach województwa wi tokrzyskiego (kieleckie uczelnie: 

Akademia wi tokrzyska4, Politechnika wi tokrzyska, Wy sza Szko a

Handlowa, Wy sza Szko a Ekonomii i Administracji5, Wszechnica 

wi tokrzyska oraz Wy sza Szko a Humanistyczno - Przyrodnicza 

w Sandomierzu) w zakresie wsparcia metodycznego i organizacyjnego. 

W ramach tej wspó pracy pracownicy ABK uczestniczyli w: 

-   szkoleniu pn. „Niepe nosprawno  - aspekty pracy doradczej”, 

-   spotkaniu informacyjnym dot. zarz dzania informacj  zawodow

oraz elastycznych form zatrudnienia. 

2) W ramach projektu „AIESEC dla Bezrobotnych” dla studentów 

Politechniki wi tokrzyskiej zorganizowano warsztaty szkoleniowe 

o   tematyce zwi zanej z pocz tkowym procesem kwalifikacyjnym 

w firmach. 

3) W spotkaniu informacyjnym pn. „Zarz dzanie informacj  zawodow ”

udzia  wzi li studenci V roku kierunku pedagogika opieku cza i pracy 

socjalnej Akademii wi tokrzyskiej w Kielcach. 

4) Grupa studentów V roku kierunku turystyka z Wy szej Szko y Handlowej 

w Kielcach uczestniczy a w zaj ciach warsztatowych z zakresu 

przygotowania do prowadzenia w asnej dzia alno ci gospodarczej. 

5) Dla cz onków Ko a Naukowego ZIPPER dzia aj cego na Wydziale 

Zarz dzania i In ynierii Produkcji Politechniki wi tokrzyskiej

przeprowadzono zaj cia warsztatowe pn. „Prze ama  rutyn  - trening 

kreatywnego my lenia”.  
                                           
4 Od 22 marca 2008 roku - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
5 Od 21 grudnia 2007 roku – Wy sza Szko a Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipi skiego w Kielcach. 
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Gminne Centra Informacji 

W styczniu 2008 roku, po z o eniu przez grantobiorców sprawozda

z  dzia alno ci Gminnych Centrów Informacji, zosta a zako czona realizacja 

IV edycji Konkursu.

W ramach wspó pracy pracownicy GCI uczestniczyli w zorganizowanym 

przez WUP spotkaniu informacyjnym dot. elastycznych form zatrudnienia oraz 

zarz dzania informacj  zawodow .

wi tokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy  

Kontynuowana by a wspó praca z Centrum Edukacji i Pracy dzia aj cym 

przy wi tokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w zakresie wymiany 

informacji oraz promowania us ug Centrum przez uczestnictwo doradców 

zawodowych w: 

Letnich Targach Pracy „Praca dla Ciebie”,

Targach Pracy „Otwarci na wyzwania” organizowanych przez 

WK OHP. 

wi tokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

W ramach wspó pracy doradcy zawodowi wzi li udzia  w pracach 

Komisji Kwalifikacyjnej organizowanego corocznie Wojewódzkiego Konkursu 

dla m odzie y ucz cej si  pn. „Moje wymarzone miejsce pracy”. Ponadto 

zorganizowali i przeprowadzili zaj cia zawodoznawcze dla nauczycieli 

-koordynatorów projektów uczniowskich oraz uczniów-liderów projektów 

bior cych udzia  w Konkursie. 

Szko y ponadgimnazjalne 

Wojewódzki Urz d Pracy wyst pi  z inicjatyw  wspó pracy ze szko ami

ponadgimnazjalnymi i przekaza  Dyrektorom szkó  pe n  ofert  us ug CIiPKZ 

z zakresu orientacji zawodowej dla m odzie y.
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Doradcy zawodowi prowadzili zaj cia warsztatowe dla uczniów szkó

ponadgimnazjalnych. Ich tematyka dotyczy a planowania drogi edukacyjnej 

i zawodowej oraz zagadnie  zwi zanych z przygotowaniem do wej cia na rynek 

pracy.

2.2.2. Europejskie S u by Zatrudnienia EURES

Us ugi EURES obejmuj  w szczególno ci po rednictwo pracy, 

doradztwo z zakresu warunków ycia i pracy oraz sytuacji na rynku pracy 

w   krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska oraz 

Islandia, Liechtenstein, Norwegia) i Szwajcarii. Polegaj  one na udzielaniu 

pomocy osobom bezrobotnym i poszukuj cym pracy w uzyskaniu odpowiedniego 

zatrudnienia, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o okre lonych

kwalifikacjach zawodowych. 

W ramach dzia a  informacyjnych dot. Europejskich S u b Zatrudnienia 

EURES na rzecz m odych zorganizowano: 

2 spotkania dla absolwentów, studentów Politechniki wi tokrzyskiej

w    Kielcach (wspó praca z organizacj  AIESEC); w spotkaniach 

uczestniczy a grupa 36 osób,

spotkanie nt. po rednictwa pracy w krajach Unii Europejskiej dla m odzie y

i absolwentów w Liceum Ogólnokszta c cym w Piekoszowie; uczestniczy o

w nim 29 osób,

spotkanie pn. „Poszukujesz pracy w UE - wypróbuj EURES” na Akademii 

wi tokrzyskiej; w spotkaniu uczestniczy a grupa 18 osób,

spotkanie nt. „Europejskie S u by Zatrudnienia EURES - szansa 

na zatrudnienie w UE” w Liceum Plastycznym w Kielcach; uczestniczy o

w nim ok. 200 osób.
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Celem tych spotka  by o zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem 

Europejskich S u b Zatrudnienia EURES, zagadnieniem i mo liwo ciami

mobilno ci zawodowej oraz koordynacj  systemów zabezpiecze  spo ecznych 

i  warunkami ycia w krajach UE. Podczas spotka  Doradcy EURES udzielali 

równie  informacji nt. sta y, prac sezonowych i praktyk w Europie. W zwi zku 

z realizacj  dzia a  promocyjnych EURES zach cano osoby do korzystania 

ze  strony Komisji Europejskiej dot. mobilno ci zawodowej w krajach Unii 

Europejskiej www.eures.europa.eu oraz stron EURES w woj. wi tokrzyskim

www.wup.kielce.pl/eures.

Promuj c Europejskie S u by Zatrudnienia oraz idee mobilno ci

zawodowej w rodowisku osób m odych doradcy EURES z Wojewódzkiego 

Urz du Pracy uczestniczyli tak e w nast puj cych targach i gie dach pracy: 

IV Internetowej Gie dzie Pracy zorganizowanej z Wy sz  Szko

Handlow  w Kielcach, 

Letnich Targach Pracy zorganizowanych przez OHP Kielce, 

XVII Gie dzie Pracy dla M odzie y organizowanej przez Powiatowy 

Urz d Pracy w Kielcach oraz Wy sz  Szko  Ekonomii i Administracji 

w Kielcach, 

Targach Pracy pn.: „Otwarci na wyzwania” zorganizowanych przez 

OHP w Kielcach. 

W ramach tych wszystkich inicjatyw zorganizowano stanowisko EURES, 

udost pniono oferty pracy, materia y informacyjne nt. warunków ycia i pracy 

w krajach UE, Europejskich S u b Zatrudnienia oraz systemów zabezpieczenia 

spo ecznego w krajach UE. Uczestnikom Gie dy Pracy udost pniono ok. 90 

ofert pracy na 850 miejsc pracy w ramach EURES. Osoby uczestnicz ce

w   podj tych dzia aniach uzyska y wiedz  nt. warunków ycia i pracy 

w  poszczególnych krajach Unii Europejskiej, sytuacji na lokalnych rynkach 

pracy, wymaga  pracodawców odno nie potencjalnych pracowników, 
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dost pnych ofert pracy, wype niania i przygotowania odpowiednich 

dokumentów aplikacyjnych niezb dnych w procesach rekrutacyjnych 

realizowanych w krajach Unii Europejskiej. Przeprowadzone konsultacje mia y

na celu pomóc osobom zainteresowanym poprawnie wype nia  dokumenty 

aplikacyjne - yciorys i list motywacyjny, jak równie  przygotowa  si

do rozmowy kwalifikacyjnej.  

W wymienionych inicjatywach bra o udzia  ok. 8 tys. osób, w tym osoby 

poszukuj ce pracy, bezrobotni oraz m odzie  i studenci. 

2.2.3. Realizacja Dzia ania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego 
          Rozwój Zasobów Ludzkich

Dobiega ko ca realizacja Dzia ania 1.2 Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. Od pocz tku okresu 

programowania realizowano 27 projektów, w tym jeden „wojewódzki” 

na  bazie projektów posi kowych Powiatowych Urz dów Pracy. Termin 

realizacji rzeczowej ostatnich 10 umów up yn  z dniem 31.12.2007 roku. 

Zgodnie z Uzupe nieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój 

Zasobów Ludzkich Wojewódzki Urz d Pracy pe ni  funkcj  Instytucji 

Wdra aj cej dla Dzia ania 1.2 „Perspektywy dla m odzie y” w ramach 

Priorytetu 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej 

i spo ecznej”.

Celem Dzia ania 1.2 by o udzielenie mo liwie pe nego wsparcia - poprzez 

dzia ania wspieraj ce i promuj ce zatrudnienie oraz samozatrudnienie  

- m odzie y, w tym absolwentom wszystkich typów szkó  tak, aby nie stawali 

si  i nie pozostawali bezrobotnymi.  
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Beneficjenci Ostateczni mogli korzysta  z nast puj cych form wsparcia: 

sta y i przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla osób bez 

do wiadczenia zawodowego, umo liwiaj cych zdobycie nowych 

kwalifikacji lub umiej tno ci dostosowanych do potrzeb rynku pracy 

poprzez praktyczne wykonywanie zada  na stanowisku pracy,

szkole  zawodowych, maj cych na celu dostosowanie kwalifikacji 

do   zmieniaj cych si  potrzeb rynku pracy poprzez ich nabycie, 

podniesienie lub zmian ,

subsydiowanego zatrudnienia, w ramach którego Powiatowy Urz d

Pracy pokrywa  pracodawcom cz  kosztów wynagrodzenia 

zatrudnianych Beneficjentów Ostatecznych, 

jednorazowych dotacji na rozpocz cie dzia alno ci 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 mo liwo ciach szkolenia i kszta cenia a tak e

planowania cie ki kariery zawodowej,

po rednictwa pracy, czyli dost pu do aktualnej bazy ofert zatrudnienia 

i pomocy w nawi zywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. 

Wed ug stanu na koniec 2007 roku warto  projektów realizowanych 

w ramach Dzia ania 1.2, uwzgl dniaj ca oszcz dno ci wynikaj ce z aneksów 

i  rozliczenia projektów zako czonych, wynios a 65.286.547 z  (w tym EFS 

46.820.622 z ).

Od pocz tku realizacji Programu wsparcie w ramach Dzia ania 1.2.

otrzyma o 23.529 Beneficjentów Ostatecznych.
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Najwi kszym powodzeniem w ród osób bezrobotnych cieszy y si  sta e,

z których od pocz tku wdra ania Programu skorzysta o 16.798 osób.

Szkoleniami zrealizowanymi w ramach tego Dzia ania obj to 2.974

bezrobotnych, subsydiowanym zatrudnieniem - 1.321 osób, natomiast 

przygotowaniem zawodowym w miejscu pracy - 515 Beneficjentów 

Ostatecznych. Powiatowe Urz dy Pracy udzieli y 569 dotacji na podj cie

dzia alno ci gospodarczej. Ogó em pomoc  w poszukiwaniu pracy obj tych

by o 20.590 osób, w tym 13.184 poradnictwem zawodowym i 17.701 

po rednictwem pracy. 

Udzia  Beneficjentów Ostatecznych w poszczególnych formach wsparcia 

w ramach Dzia ania 1.2 SPO RZL by  ró ny w poszczególnych powiatach, 

co ilustruje poni sza tabela: 

Powiatowy 
Urz d Pracy 

Pomoc
w poszuki-

waniu
pracy

Szkolenia Dotacje
Subsydio- 

wanie
zatrudnienia

Sta
Przygoto- 

wanie
zawodowe 

Busko - Zdrój 826 119 37  54 581 26 

J drzejów 336 124 11  55 931 0 

Kazimierza Wielka 331 79 10  0 242 0 

Kielce 6.205 1.366 144  197 5.679 133 

Ko skie 1.439 153 45 159 1.031 0 

Opatów 1.098 0 17 0 1.081 0 

Ostrowiec wi tokrzyski 3.009 290 86 311 2.041 4 

Pi czów 463 46 15 112 206 9 

Sandomierz 957 99 27 77 691 73 

Skar ysko - 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 

W oszczowa 809 50 18 0 744 0 
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3. UCZNIOWIE I OSOBY KO CZ CE SZKO Y
    PONADGIMNAZJALNE 

3.1. SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE6

W roku szkolnym 2006/2007 system kszta cenia w województwie 

funkcjonowa  w oparciu o: 

674 szko y podstawowe ( cznie ze specjalnymi), w których uczy o si

84,1 tys. osób, 

244 gimnazja ( cznie ze specjalnymi) - z liczb  uczniów 53,5 tys. osób, 

w tym 53,4 tys. dzieci i m odzie y,

348 szkó  zawodowych, do których ucz szcza o 42,3 tys. uczniów, w tym 

31,1 tys. do szkó  dla m odzie y,

164 licea ogólnokszta c ce, w których kszta ci o si  30,1 tys. uczniów, 

w tym 25,6 tys. osób w szko ach dla m odzie y,

52 licea profilowane, w których uczy o si  5,6 tys. osób, w tym 4,8 tys. 

w szko ach dla m odzie y.

Liczba uczniów szkó  ponadgimnazjalnych i policealnych dla 

m odzie y w roku szkolnym 2006/2007 wynios a 61,5 tys. osób i by a

o 1,2 tys. ni sza w porównaniu do roku 2005/2006.  

Zmniejszy a si  liczba uczniów w liceach profilowanych - o 1,7 tys. osób 

oraz nieznacznie w szko ach rednich ogólnokszta c cych i policealnych (o 83). 

Wi cej uczniów kszta ci o si  natomiast w szko ach rednich zawodowych 

(o 354 osoby) i zasadniczych zawodowych (o 242). 

                                           
6 ród o: Urz d Statystyczny w Kielcach, brak danych dot. roku szkolnego 2007/2008.
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3.2. UCZNIOWIE KO CZ CY SZKO Y PONADGIMNAZJALNE 

WED UG FORM KSZTA CENIA

Z danych przekazanych przez starostwa powiatowe wynika, e w roku 

szkolnym 2007/2008 szko y ponadgimnazjalne i policealne dla m odzie y

w województwie uko czy 15,6 tys. uczniów, w tym 7,9 tys. kobiet (50,9%). 

Przewiduje si , e 13,0 tys. uczniów, którzy uko cz  ten poziom 

kszta cenia, podejmie dalsz  nauk , w wi kszo ci na studiach wy szych

(88,7%   ogó u kontynuuj cych nauk ). Na studiach dziennych zamierza 

studiowa  8,1 tys. osób, w systemie wieczorowym i zaocznym 3,4 tys. 

Ponad 4 tys. planuje podj cie zatrudnienia. 

Struktur  poziomu kszta cenia uczniów ostatnich klas wed ug typów 
szkó  przedstawia poni szy wykres:  

Uczniowie ko cz cy szko y ponadgimnazjalne i policealne 
w roku szkolnym 2007/2008

Licea 
ogólnokszta c ce

49,4%

Zasadnicze
 szko y

 zawodowe
11,8%

Szko y
 policealne

1,6%

Technika
28,1%

Licea profilowane 
9,1%
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W roku szkolnym 2007/2008 najwi cej uczniów ko cz cych edukacj

na  poziomie ponadgimnazjalnym i policealnym otrzyma wiadectwo liceum 

ogólnokszta c cego - 7,7 tys. osób (49,4% ogó u), w tym 4,8 tys. kobiet 

(62,8%). Nauk  na wy szych uczelniach b dzie kontynuowa o 7,4 tys. uczniów, 

tj. 95,8% tej populacji, natomiast prac  planuje podj  516 osób. 

W ród przysz ych absolwentów drug  pod wzgl dem liczebno ci grup

stanowi  b d uczniowie techników - 4,4 tys. osób (28,1% ogó u), w tym 

1,7  tys. kobiet (38,7%). Z grupy tej 3,0 tys. osób podejmie dalsz  nauk

na wy szych uczelniach, tj. 67,8% ogó u, natomiast 1,9 tys. zamierza podj

prac .

Z ogó u uczniów ostatnich klas 4,1 tys. osób uko czy technika 

na  podbudowie programowej gimnazjum, natomiast 265 osób na podbudowie 

programowej zasadniczej szko y zawodowej dziennej. Najwi cej b dzie 

absolwentów po kierunkach: ekonomicznym i spo ywczo - gastronomicznym 

(po 0,7 tys. osób) oraz mechanicznym i elektryczno-elektronicznym (po 0,6 tys.).  

wiadectwo zasadniczej szko y zawodowej b dzie posiada 1,8 tys. 

osób (11,8% ogó u), w tym 475 kobiet (25,8%). Najwi cej osób uko czy nauk

w zawodach: kucharz ma ej gastronomii - 244, mechanik pojazdów samochodowych 

- 233, posadzkarz - 204, fryzjer - 158, elektromechanik pojazdów samochodowych 

- 129, sprzedawca - 128, piekarz - 115 i cukiernik - 107. 

Wi kszo  absolwentów przewiduje podj cie zatrudnienia (60,0%), 

przy czym cz  m odzie y b dzie jednocze nie kontynuowa a nauk , z ogó u

uczniów ko cz cych ZSZ dalsze kszta cenie planuje 55,7%. 

Licea profilowane uko czy 1,4 tys. osób (9,1% ogó u), w tym 0,9 tys. 

kobiet (60,2%), najwi cej o profilu: zarz dzanie informacj  - 0,5 tys., 

ekonomiczno - administracyjnym - 0,4 tys. oraz socjalnym - 0,2 tys. 

Kontynuacj  nauki na studiach wy szych deklaruje 1,1 tys. osób, tj. 80,4% 

ogó u. Prac  planuje podj  460 osób. 
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Najmniej osób uko czy edukacj w szko ach policealnych - 254 

(1,6% ogó u), w tym 87 kobiet. Najwi ksza grupa uczniów uko czy kierunek 

informatyczny (95 osób). Rozpocz cie pracy zawodowej deklaruje 71,3%, 

natomiast 57 osób podejmie dalsz  nauk  na studiach wy szych.

Wykszta cenie zawodowe b dzie posiada  6,5 tys. przysz ych

absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych i policealnych, w wi kszo ci

na poziomie rednim po technikum lub szkole policealnej - 71,5%. 

Z ogólnej liczby 4,6 tys. uczniów z wykszta ceniem rednim zawodowym 

najwi cej osób uko czy kierunki: ekonomiczny, spo ywczo - gastronomiczny, 

mechaniczny, elektryczno - elektroniczny i hotelarski. cznie grupa ta stanowi

b dzie prawie 66% absolwentów z omawianym poziomem wykszta cenia.  

Najwi cej uczniów uko czy nauk  w szko ach ponadgimnazjalnych 

i    policealnych dzia aj cych na terenie Kielc (4,2 tys.  osób) oraz 

powiatów: ostrowieckiego (1,5 tys.), starachowickiego (1,3 tys.), skar yskiego

i sandomierskiego (po 1,1 tys.). 

We wszystkich powiatach odnotowano wysoki odsetek osób pragn cych 

kontynuowa  edukacj , w tym najwy szy w powiatach: j drzejowskim (93,0%), 

w oszczowskim (91,8%), m. Kielce (89,1%) i buskim (87,6%), najni szy w: 

kazimierskim (66,4%), kieleckim (70,3%) oraz opatowskim (72,6%). 

Najwy szy udzia  uczniów, którzy planuj  podj cie pracy wyst pi

w powiecie kieleckim (46,2%) i w oszczowskim (44,9%), natomiast najni szy

w  pi czowskim (15,2%) i m. Kielce (20,9%). W pozosta ych powiatach 

wska nik waha  si  od 35,5% w sandomierskim do 22,5% w ostrowieckim. 

Od roku szkolnego 2004/2005 liczba uczniów ostatnich klas szkó

ponadgimnazjalnych i policealnych systematycznie maleje. Liczebno

analizowanej populacji na przestrzeni ostatnich czterech lat zmniejszy a si

o 4,3 tys. osób. 
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Liczb  uczniów ko cz cych szko y ponadgimnazjalne i policealne 

w latach 2005 - 2008 przedstawia poni szy wykres. 
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Uczniowie ko cz cy szko y ponadgimnazjalne i policealne

Ogó em Kobiety

Z danych szacunkowych wynika, i  w porównaniu do roku szkolnego 

2004/2005 liczba absolwentów szkó  ponadgimnazjalnych zmniejszy si  niemal 

we wszystkich typach szkó , z wyj tkiem niewielkiego wzrostu w szko ach 

policealnych (o 60 osób). Znacznie zmniejszy si  liczba uczniów ko cz cych

technika - o 2,5 tys. osób (o 35,9%) oraz licea profilowane o 1,2 tys. (o 45,9%). 

Spadek odnotuj  równie  licea ogólnokszta c ce (o 0,6 tys.) i zasadnicze szko y

zawodowe (o 0,2 tys.). 

W porównaniu do roku 2006/2007 liczba przysz ych absolwentów 

zmniejszy si  o 0,7 tys. osób, a spadek dotyczy  b dzie wi kszo ci typów szkó

ponadgimnazjalnych, w tym najwi kszy liceów profilowanych (o 0,5 tys.). 

Nieznacznie zwi kszy si  tylko grupa uczniów ko cz cych nauk  w technikach 

(o 30 osób). 
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4.  STUDENCI I OSOBY KO CZ CE STUDIA WY SZE 

4.1. CHARAKTERYSTYKA SZKOLNICTWA WY SZEGO7

Pocz wszy od lat dziewi dziesi tych szkolnictwo wy sze podlega 

istotnym przemianom, których podstawy prawne stworzy a ustawa z dnia 

12 wrze nia 1990r. o szkolnictwie wy szym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó n. zm.), 

która regulowa a funkcjonowanie szkó  wy szych. Powsta y i rozwin y si

szko y wy sze niepa stwowe. Zró nicowany zosta  magisterski system studiów, 

poprzez wprowadzenie dwustopniowego systemu kszta cenia. W wi kszo ci 

uniwersytetów i wy szych szkó  pedagogicznych funkcjonuj  3-letnie 

nauczycielskie zawodowe studia j zyków obcych, dzia aj ce jako jedna z form 

systemu edukacyjnego w ramach okre lonych struktur wydzia ów filologicznych. 

Ponadto tworzone s  studia, prowadzone przez pozauczelniane instytucje 

naukowe (Polsk  Akademi  Nauk). W ramach istniej cych struktur studiów, 

w niektórych uczelniach prowadzone s  ju  regularne studia w j zyku obcym 

jako wyk adowym. Studenci maj  równie  mo liwo  wyboru indywidualnego 

toku studiów.  

Od 1991 roku powstaj  i rozwijaj  si  uczelnie niepubliczne. Na pocz tku

roku akademickiego 2006/2007 funkcjonowa o 318 uczelni niepublicznych 

kszta c cych 640,3 tys. studentów (33% ich ogólnej liczby), w tym 189,8 tys. 

na pierwszym roku studiów. W porównaniu z rokiem 2005/2006 nast pi  wzrost 

liczby uczelni niepublicznych o 1%, a studentów o 3,1%. Zdecydowana 

wi kszo  uczelni niepublicznych prowadzi kszta cenie wy cznie na poziomie 

licencjackim, g ównie na kierunkach ekonomicznych (zarz dzanie, marketing, 

bankowo , finanse). Staraj  si  one sprosta  rosn cym potrzebom edukacyjnym 

i zw aszcza w mniejszych o rodkach, stwarzaj  czasem jedyn  i ta sz  ni

w mie cie uniwersyteckim mo liwo  kszta cenia si .

                                           
7 „Szko y wy sze i ich finanse w 2006r., G ówny Urz d Statystyczny, Warszawa 2007.
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Od 1998 roku na mocy ustawy z dnia 26 czerwca 1997r. o wy szych

szko ach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz.590 z pó n. zm.), tworzone by y

wy sze szko y zawodowe. Szko y te mia y za zadanie przygotowa  studentów 

do wykonywania konkretnych zawodów i mog y jedynie nadawa  tytu y

licencjata lub in yniera.  

W roku 2005 wesz a w ycie nowa ustawa z dnia 27 lipca 2005r. „Prawo 

o szkolnictwie wy szym” (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z pó n. zm.). 

Sprzyja ona dostosowaniu obecnego systemu edukacyjnego do standardów 

wiatowych, a w szczególno ci europejskich, a tak e stanowi krok w kierunku 

uporz dkowania szkolnictwa wy szego w Polsce poprzez po czenie zagadnie

zawartych w ustawie z dnia 12 wrze nia 1990r. o szkolnictwie wy szym oraz 

ustawie z dnia 26 czerwca 1997r. o wy szych szko ach zawodowych.

W roku akademickim 2007/2008 na terenie województwa 

funkcjonowa o 15 szkó  wy szych. Najwi kszym o rodkiem akademickim 

s    Kielce, na terenie których dzia aj  2 uczelnie publiczne: Uniwersytet 

Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego (do 21 marca 2008 roku 

Akademia wi tokrzyska) i Politechnika wi tokrzyska oraz 8 uczelni 

niepublicznych. Pozosta e szko y wy sze to Pa stwowa Wy sza Szko a

Zawodowa w Sandomierzu oraz 4 placówki niepubliczne: Wy sza Szko a

Biznesu i Przedsi biorczo ci w Ostrowcu wi tokrzyskim, Wy sza Szko a

Humanistyczno-Przyrodnicza w Sandomierzu, Wy sza Szko a Umiej tno ci

Zawodowych w Pi czowie oraz Instytut Teologiczny w Sandomierzu. 

Ponadto   funkcjonuje filia Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego 

Jana  Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim oraz filie Wy szej Szko y

Handlowej w Ostrowcu w. i Tarnobrzegu. 

Pozosta e placówki kszta c ce na poziomie wy szym to: Zamiejscowy 

O rodek Dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Kielce), 

Zamiejscowy O rodek Dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 
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(Cudzynowice) oraz Wydzia  Zamiejscowy Wy szej Szko y Finansów 

i Informatyki w odzi (Starachowice).

4.2. STUDENCI I ABSOLWENCI SZKÓ  WY SZYCH WED UG
SYSTEMÓW I KIERUNKÓW KSZTA CENIA8

W Polsce przeci tny poziom wykszta cenia ludno ci w wieku 

produkcyjnym pozostaje wci  znacznie ni szy ni  w krajach rozwini tych,

poniewa  wysoko wykszta cone roczniki m odzie y stanowi  niewielk  cz

zasobów pracy. Sytuacja taka sprzyja utrzymywaniu si  wysokiego popytu 

na  prac  osób z wy szym wykszta ceniem, ale jednocze nie deficyt wysokich 

kwalifikacji cz ciowo zosta  wype niony.

W roku akademickim 2007/2008 w 15 szko ach wy szych kszta ci o si

56.690 osób9, tj. o 2.781 wi cej ni  w roku akademickim 2000/2001, natomiast 

w porównaniu do ubieg ego roku liczba studentów zmniejszy a si  o 4.193 osoby, 

tj. o 6,9%. Wi kszo  studentów ucz szcza a na studia niestacjonarne (zaoczne, 

wieczorowe i eksternistyczne) - 35.307 osób (62,3% ogó u). W systemie 

stacjonarnym (dziennym) studiowa y - 21.383 osoby (37,7%).  

Kobiety cz ciej podejmuj  studia w porównaniu do m czyzn, a ich 

udzia  w populacji studentów wyniós  59,0% (33.419 osób).  

Studenci najch tniej kszta cili si  na studiach zawodowych - 33.570 osób, 

tj. 59,2% (w tym z tytu em licencjata 26.381 osób - 46,5% ogó u) oraz 

magisterskich jednolitych - 13.089 (23,1%).  

Ponadto cz  osób podwy sza a swoje umiej tno ci na studiach magisterskich 

uzupe niaj cych - 8.175 (14,4%). Mniej popularne by y studia zawodowe 

z  tytu em in yniera - 7.189 studentów (12,7%). Po ostatnim roku studiów, 

bez egzaminu dyplomowego pozostawa o 1.856 osób (3,3%).  

                                           
8 ród o: Urz d Statystyczny w Kielcach. 
9 cznie z cudzoziemcami i studentami w filiach. 
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Na studiach zawodowych udzia  osób ucz cych si  w trybie 

niestacjonarnym wynosi  67,6%, stacjonarnym 32,4%, w tym na studiach 

zawodowych z tytu em licencjata odpowiednio: 66,4% i 33,6%, a na studiach 

zawodowych z tytu em in yniera: 71,9% i 28,1%. 

Odwrotne proporcje wyst pi y w ród studentów studiów magisterskich 

jednolitych, gdy  zdecydowan  wi kszo  stanowi y osoby kszta c ce si

w trybie stacjonarnym - 64,1%, za  niestacjonarnym - 35,9%.  

Studiuj cy w roku akademickim 2007/2008 

Wyszczególnienie Razem 
Studia:

stacjonarne niestacjonarne 
0 1 2 3 

 Studia: 56.690 21.383 35.307

 Zawodowe 33.570 10.879 22.691

   - z tytu em in yniera 7.189 2.018 5.171
   - z tytu em licencjata 26.381 8.861 17.520

 Magisterskie jednolite 13.089 8.394 4.695

 Magisterskie uzupe niaj ce 8.175 1.498 6.677
 Po ostatnim roku, 
 bez egzaminu dyplomowego 1.856 612 1.244

ród o: Urz d Statystyczny w Kielcach. 

Szko y wy sze, próbuj c okre li  preferencje absolwentów szkó

rednich, zwi kszaj  rekrutacj  na niektóre kierunki studiów i uruchamiaj

nowe. W szko ach pa stwowych edukacja rozwija si  g ównie na kierunkach 

pedagogicznych, humanistycznych, naukach spo ecznych, kierunkach 

ekonomicznych i administracyjnych. W szko ach niepa stwowych dominowa y

kierunki ekonomiczne (zarz dzanie i marketing, ekonomia, finanse i bankowo ), 

pedagogiczne, administracyjne, informatyka oraz spo eczne.

Najwi cej 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 spo ecznymi, 

informatycznymi oraz in ynieryjno-technicznymi. Zmniejszy a si  równie

ogólna liczba studentów na tych kierunkach.  

Ro nie zainteresowanie studiami podyplomowymi, w szczególno ci

na  kierunkach: ekonomicznych i administracyjnych, pedagogicznych oraz 

medycznych. Ponad dwukrotnie zwi kszy a si  liczba s uchaczy architektury 

i budownictwa10.

W województwie najwi cej osób kszta ci o si  na kierunkach: 

pedagogicznych - 13,1 tys. (23,0%), spo ecznych - 11,7 tys. (20,7%) 

i ekonomiczno - administracyjnych - 6,2 tys. (11,0%).

Na studiach o profilu: medycznym studiowa o 4,9 tys. (8,7% ogó u

studentów), humanistycznym 4,7 tys. osób (8,2%), in ynieryjno-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 us ug dla ludno ci - 1,1 tys. (2,0%).

 Pozosta e kierunki studiów skupia y mniejsz  liczb  studentów (poni ej 

1 tys.) a ich udzia  (poza profilem dziennikarsko-informacyjnym - 1,6% i ochrony 

rodowiska - 1,2%) w ogólnej liczbie studiuj cych by  mniejszy ni  1%.

 Porównuj c do roku akademickiego 2006/2007 na wszystkich 

wymienionych kierunkach studiów zmniejszy a si  liczba studentów, wi cej

studiuj cych odnotowano jedynie na kierunku budowlanym - o 0,5 tys. osób 

(o 25%). 

Pocz wszy od roku akademickiego 2004/2005 sukcesywnie zmniejsza si

liczba osób ko cz cych studia. W roku 2006/2007 liczba absolwentów szkó

wy szych wynios a 15.512 osób i by a najni sza na przestrzeni ostatnich 

czterech lat. 

                                           
10 Studenci szkó  wy szych w Polsce w roku akademickim 2007/2008, Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 

kwiecie  2008. 
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Zmniejszenie liczby absolwentów w porównaniu do roku akademickiego 

2005/2006 nast pi o na studiach niestacjonarnych (o 350 osób), 

na stacjonarnych natomiast wyst pi  wzrost (o 325).  

Dane dotycz ce liczby absolwentów szkó  wy szych na przestrzeni lat 

2004 - 2007 przedstawia poni sza tabela  

Absolwenci szkó  wy szych w województwie wi tokrzyskim 

Wyszczególnienie 
Rok akademicki 

2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
0 1 2 3 4 

Ogó em 16 881 16 590 15 537 15.512 

w tym studia: 
     stacjonarne 4 476 5 017 4 784 5.109 

     niestacjonarne 12 405 11 573 10 753 10.403 

ród o: Urz d Statystyczny w Kielcach. 

4.3. OSOBY ROZPOCZYNAJ CE STUDIA WY SZE 
WED UG KIERUNKÓW KSZTA CENIA

Wed ug danych przekazanych przez uczelnie wy sze województwa 

wi tokrzyskiego liczba osób rozpoczynaj cych studia w roku akademickim 

2007/2008 wynios a 16,3 tys. osób, w tym 9,2 tys. kobiet (56,5%).  

Do najcz ciej wybieranych kierunków studiów nale :

ekonomia    2,9 tys.  (17,8%), 
pedagogika    2,6 tys.  (16,0%), 
zarz dzanie   1,1 tys.  (  6,6%), 
fizjoterapia    0,8 tys.  (  5,1%), 
administracja   0,8 tys.  (  4,9%), 
budownictwo   0,8 tys. osób (  4,8%). 
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Po raz pierwszy studenci rozpoczn  nauk 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%). Najwi kszy spadek

dotyczy  kierunków: piel gniarstwo (o 581 osób), pedagogika (o 494), geografia 

(o 147), zdrowie publiczne (o 140), po o nictwo (o 132) oraz informatyka 

(o 117). 

Wi cej osób zdecydowa o si  studiowa  na kierunkach ekonomiczno 

-administracyjnych (ekonomia - o 416 osób, finanse i rachunkowo  - o 204, 

zarz dzanie - o 154, administracja - o 76) oraz budownictwie (o 193). 

W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005 liczba studentów 

pierwszego roku studiów zmniejszy a si  o 2,3 tys. osób (o 12,6%). Mniej osób 

rozpocz o nauk  na kierunkach: ekonomia (o 608), pedagogika (o 566), 

politologia (o 441), administracja (o 395), zarz dzanie i in ynieria produkcji 

(o  264), zarz dzanie (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). 

Wzros a liczba osób rozpoczynaj cych studia na kierunkach: 

budownictwo (o 298), fizjoterapia (o 297), filologia angielska (o 188), zdrowie 

publiczne (o 163), informatyka (o 128) oraz ochrona rodowiska (o 125). 

W roku akademickim 2007/2008 z ogó u 9.201 kobiet rozpoczynaj cych 

nauk  najwi cej studiowa o: pedagogik  - 2.051 osób (22,3%), ekonomi

- 1.726 (18,8%), fizjoterapi  - 619, zarz dzanie - 599, piel gniarstwo - 442, 

administracj  - 399, politologi  - 319, biologi  - 250, zdrowie publiczne  

- 244 oraz filologi  angielsk  - 240.  

Na wi kszo ci kierunków kszta cenia udzia  kobiet jest wy szy

ni  m czyzn. Do silnie sfeminizowanych nale : po o nictwo, piel gniarstwo,

filologia polska i rosyjska (kobiety stanowi y powy ej 90%) oraz praca socjalna, 
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filologia germa ska, matematyka, chemia, informacja naukowa 

i  bibliotekoznawstwo (z udzia em kobiet powy ej 80%). Kobiety przewa a y

równie  na dwóch najliczniejszych kierunkach: pedagogice (78,6%) i ekonomii 

(59,5%). 

Spo ród 7.075 m czyzn najwi cej osób wybra o: ekonomi  - 1.175 

(16,6%), budownictwo - 656 (9,3%), pedagogik  - 559 (7,9%), informatyk

- 499 (7,1%), zarz dzanie - 483 (6,8%), administracj  - 401 (5,7%), 

wychowanie fizyczne - 318 (4,5%), zarz dzanie i in ynieri  produkcji - 279 

(3,9%) oraz politologi  - 258 (3,6%). 

Wysoki odsetek m czyzn odnotowano w ród rozpoczynaj cych nauk

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 KO CZ CE STUDIA WY SZE 
WED UG KIERUNKÓW KSZTA CENIA

Przewiduje si , e w roku akademickim 2007/2008 dyplom wy szej 

uczelni uzyska 15,0 tys. osób, w tym 9,3 tys. kobiet (62,1%). 

Najwi cej osób uko czy nauk  na kierunkach: 

pedagogika   2,7 tys.  (18,0%), 
ekonomia   2,5 tys.  (16,8%), 
zarz dzanie 
i marketing   1,0 tys.  (   6,4%), 
piel gniarstwo   0,9 tys. osób (   5,8%).

Studenci kszta c cy si  na powy ej wymienionych kierunkach stanowi

47% ogó u osób b d cych na ostatnim roku studiów.  
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Na kolejnych pozycjach w rankingu kierunków kszta cenia uplasowa y si :

administracja 813, biologia 289, 
fizjoterapia 756, elektrotechnika 282, 
politologia 687, informatyka 282, 
zarz dzanie  turystyka  
i in ynieria produkcji 387, i rekreacja 278, 

budownictwo 368, zdrowie publiczne 257, 
filologia angielska 326, mechanika
geografia 316, i budowa maszyn 239 osób.

Najwi cej kobiet uko czy pedagogik  (2,1 tys. osób) i ekonomi  (1,6 tys.). 

cznie przysz e absolwentki tych dwóch kierunków stanowi  b d  ponad 

39% ogó u kobiet ko cz cych szko y wy sze.

Pozosta e kierunki pod wzgl dem liczebno ci kobiet to: 

 - piel gniarstwo  851,         - politologia   317, 
 - fizjoterapia   599,         - filologia angielska  267, 
 - zarz dzanie i marketing 525,         - biologia   261, 
 - administracja  399,         - geografia   203 osoby. 

Do najbardziej sfeminizowanych kierunków nale : po o nictwo (100%), 

kulturoznawstwo (100%), piel gniarstwo (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 germa ska (84,8%), 

finanse i bankowo  (84,4%), matematyka (83,8%), teologia (83,3%) oraz 

filologia angielska (81,9%). 

Najwi cej m czyzn uko czy: ekonomi  (958 osób), pedagogik  (587) 

oraz zarz dzanie i marketing (435) - cznie prawie 35% ogó u m czyzn 

ko cz cych szko y wy sze, a nast pnie:

- administracj   414, 
- politologi    370, 
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- budownictwo  302,         - elektronik ,
- elektrotechnik   259,           i telekomunikacj   211, 
- informatyk   259,         - wychowanie fizyczne 200, 
- mechanik             - zarz dzanie i in ynieri
  i budow  maszyn  236,           produkcji   191osób. 

M czy ni dominuj  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 

opuszcz   studenci kierunków: ochrona rodowiska, geodezja i kartografia 

oraz malarstwo.

Liczba studentów ko cz cych szko y wy sze wynios a w roku akademickim:11

2004/2005  15.599, 
2005/2006  15.327,  spadek o     272, 
2006/2007  16.353,  wzrost o  1.026, 
2007/2008  14.961,  spadek o  1.392 osoby. 
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11 ród o: Dane przekazane przez Uczelnie Wy sze.
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W 2007 roku liczba studentów ko cz cych szko y wy sze by a

najwy sza na przestrzeni ostatnich kilku lat i ukszta towa a si  na poziomie 

ponad 16 tys. osób.

W 2008 roku uczelnie uko czy o 1,4 tys. osób mniej (tj. o 8,5%).

Zmniejszy si  liczba absolwentów: ekonomii (o 905), informatyki (o 239), 

pedagogiki (o 233), mechaniki i budowy maszyn (o 198), po o nictwa (o 169), 

politologii (o 160), elektrotechniki (o 124), zarz dzania i in ynierii produkcji 

(o 89), budownictwa (o 76) oraz turystyki i rekreacji (o 71). 

Wi cej natomiast osób uko czy studia na kierunkach: piel gniarstwo

(o 403 osoby), fizjoterapia (o 118) i zdrowie publiczne (o 100). Ponadto 

wzro nie grupa absolwentów: zarz dzania i marketingu (o 76), geografii (o 69) 

oraz europeistyki (o 60). 

W porównaniu do roku akademickiego 2004/2005 najwi kszy wzrost

dotyczy  b dzie osób ko cz cych nast puj ce kierunki: piel gniarstwo 

(o 769 osób), fizjoterapi  (o 485), ekonomi  (o 292), zdrowie publiczne (o 207), 

filologi  angielsk  (o 133), administracj  (o 132), budownictwo (o 97) oraz 

in ynieri rodowiska (o 58). 

Znacznie zmniejszy si  liczba absolwentów pedagogiki (o 2.229 osób), 

zarz dzania i marketingu (o 786), politologii (o 415), elektrotechniki (o 175), 

finansów i bankowo ci (o 117) oraz wychowania fizycznego (o 103). 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat utrzymuj  si tendencje wzrostu liczby 

osób ko cz cych kierunki zwi zane z ochron  zdrowia (piel gniarstwo, 

fizjoterapia, zdrowie publiczne), wi cej te  osób ko czy filologi  angielsk .

Sukcesywnie zmniejsza si  natomiast liczba absolwentów pedagogiki 

i politologii. Liczba osób ko cz cych ekonomi  kszta tuje si  na znacznie 

ni szym poziomie ni  w roku 2006 i 2007. Spadek, zw aszcza w 2008 roku, 

odnotuj kierunki techniczne (informatyka, mechanika i budowa maszyn, 

elektrotechnika, zarz dzanie i in ynieria produkcji, budownictwo, in ynieria

rodowiska).
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Zakres i tempo zmian technologicznych w ostatnich latach doprowadzi y

do wzrostu znaczenia edukacji. Rola wykszta cenia, cho  od zawsze kluczowa 

na rynku pracy, dodatkowo ro nie w dobie post pu technologicznego 

faworyzuj cego wykwalifikowan  si  robocz , czyni c tym samym inwestycj

w  edukacj  jedn  z bardziej pewnych form ubezpieczenia od ryzyka zmian12.

Bardzo wa ne jest równie  wyposa enie w ogóln  wiedz  i umiej tno ci,

pozwalaj ce szybko reagowa  na zapotrzebowanie rynku pracy wymuszaj ce

np.  przekwalifikowanie si  oraz gotowo  do podnoszenia kwalifikacji przez 

ca e ycie.  

Zmiany na polskim rynku pracy s  wynikiem adaptowania si  naszej 

gospodarki do realiów panuj cych na globalnym rynku pracy. Obecnie rynek 

pracy wykazuje du e zapotrzebowanie na kadr  in ynieryjno - techniczn

o  ró nych specjalno ciach. Zagraniczne migracje oraz malej ca liczba osób 

podejmuj cych nauk  na kierunkach technicznych generuj  deficyt, którego 

efekty s  coraz bardziej odczuwalne przez pracodawców. Aktywna wspó praca

przedsi biorstw z uczelniami wy szymi zapewni aby kszta cenie in ynierów 

o   odpowiednich specjalno ciach, umo liwiaj c jednocze nie nabycie 

praktycznych umiej tno ci.

Du e znaczenie osi gaj  kierunki kszta c ce w obszarach zwi zanych z: 

telekomunikacj , technologi  informatyczn , Internetem, biotechnologi ,

ochron rodowiska, procesami integracji regionalnej, elektroniczn

bankowo ci  i handlem, ochron  zdrowia i opiek  spo eczn , informacj ,

kultur  popularn  i przemys em rozrywkowym oraz edukacj  (szczególnie 

szkoleniow ).

                                           
12 Zmiana technologiczna na polskim rynku pracy, raport opracowany we wspó pracy Departamentu Analiz 
    Ekonomicznych i Prognoz MPiPS oraz Instytutu Bada  Strukturalnych w ramach projektu 
    wspó finansowanego z EFS w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 
    2004-2006, Warszawa, maj 2008.
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5. PODSUMOWANIE 

Od lat systematycznie zmniejsza si  liczba ludno ci województwa i kraju. 

Na koniec 2007 roku w wi tokrzyskim mieszka o 1.275,6 tys., 

tj. o 4,3 tys. mniej ni  w ko cu 2006 roku.  

Wi kszo  ludno ci województwa stanowi y osoby w wieku 

produkcyjnym - 63,1% (w kraju 64,4%), w wieku przedprodukcyjnym 

znajduje si  - 19,5% (w kraju 19,6%), a w wieku poprodukcyjnym - 17,4% 

(w kraju 16,0%). 

Populacja m odzie y liczy a 144.166 osób i by a o 3,1 tys. ni sza 

w porównaniu do 2006 roku. Osoby w wieku 18-24 lata stanowi y 11,3% 

ogó u ludno ci województwa.

W 2007 roku udzia  m odzie y w wieku 18-24 lata w ogólnej liczbie osób 

w wieku produkcyjnym wyniós  17,9% (w 2006r. - 18,3%). 

Populacj  osób m odych charakteryzuje wy sza stopa bezrobocia - 23,1% 

(w 2006r. - 37,7%) w porównaniu do ogó u ludno ci w województwie 

(10,1%) oraz pozosta ych grup wiekowych. 

W grupie osób m odych najszybciej zwi ksza a si  liczba pracuj cych

- o 25,0% w porównaniu z IV kwarta em 2006 roku, a udzia  pracuj cych 

w cznej liczbie osób w tym wieku wzrós  o 6,4 punktu procentowego. 

Spo ród ogó u osób m odych w województwie co dziewi ta pozostawa a

bezrobotna. Na koniec 2007r. zarejestrowanych by o 16.453 bezrobotnych 

w wieku 18-24 lata, tj. o 5,1 tys. mniej w odniesieniu do 2006 roku.  

W strukturze zarejestrowanych bezrobotnych od 1999 roku systematycznie 

zmniejsza si  udzia  osób w wieku 18 - 24 lata z 31% do 19,7%, natomiast 

zwi ksza si  udzia  osób w wieku 25 - 34 lata z 28,3% do 29,5%. 
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W ród osób m odych wi kszo  stanowi  kobiety (57,1%) oraz zamieszkali 

na wsi (64,7%). Odnotowane wska niki pozostaj  wy sze ni  w populacji 

bezrobotnych ogó em.

Na koniec 2007 roku z ogó u bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata 

4,3 tys.  pozostawa o bez pracy powy ej 1 roku. W ród osób m odych

wyst puje najni szy udzia  d ugotrwale bezrobotnych (26,2%) 

w porównaniu do pozosta ych kategorii wiekowych. 

Rejestruj ca si  m odzie  stanowi a 39,8% nap ywu, co oznacza, 

e  co  trzeci nowo zarejestrowany w województwie bezrobotny to osoba 

w wieku do 25 roku ycia.

W 2007 roku zarejestrowano 16.803 osoby w okresie do 12 miesi cy

od dnia uko czenia nauki (17,4% nap ywu). Najliczniej rejestrowali si

specjali ci (4,6 tys.) i technicy (3,2 tys.), a udzia  osób bez zawodu 

wyniós  44,6%. 

G ówn  przyczyn  wy cze  m odzie y z bezrobocia by o podj cie pracy 

przez 13,5 tys. osób (33,7%). 

Aktywnymi programami rynku pracy obj tych zosta o 13,8 tys. 

bezrobotnych do 25 roku ycia, wi kszo  osób uczestniczy a

w programie sta u i szkole  (80,1%). 

Z us ug poradnictwa zawodowego skorzysta o 3,7 tys. osób bezrobotnych 

do 25 roku ycia, a z informacji zawodowej - 1,6 tys. Ponadto pomocy 

w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielono 1,7 tys. m odym osobom. 

Wsparciem w ramach Dzia ania 1.2 „Perspektywy dla m odzie y”

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, 

od   pocz tku okresu programowania, obj to 23,5 tys. m odych

mieszka ców województwa, a czna warto  realizowanych projektów 

wynios a 65.286,5 tys. z .
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Szacuje si , i  populacja uczniów ko cz cych szko y ponadgimnazjalne 

i   policealne w roku szkolnym 2007/2008 wyniesie 15,6 tys. osób, 

tj. o 0,7 tys. mniej ni  przed rokiem i jednocze nie b dzie najni sza

na przestrzeni ostatnich kilku lat. 

Najwi cej uczniów uko czy licea ogólnokszta c ce - 7,7 tys. osób 

(49,4%) i technika - 4,4 tys. (28,1%), nast pnie zasadnicze szko y

zawodowe - 1,8 tys. (11,8%), licea profilowane - 1,4 tys. (9,1%) oraz 

szko y policealne - 0,3 tys. (1,6%). 

Liczba przysz ych absolwentów zmniejszy si  niemal we wszystkich 

typach szkó , w tym najwi cej w liceach profilowanych (o 0,5 tys.), 

nieznaczny wzrost odnotuj  tylko technika. 

Wi kszo  uczniów ko cz cych szko y ponadgimnazjalne i policealne 

planuje dalsz  nauk  (83,4%), g ównie na wy szych uczelniach 

(88,7% ogó u kontynuuj cych nauk ).

Liczba osób rozpoczynaj cych studia wy sze w roku akademickim 

2007/2008 wynios a 16,3 tys. osób, co oznacza spadek o 1,0 tys. 

w porównaniu do roku 2006/2007. 

Mniej osób rozpocz o studia na kierunkach: piel gniarstwo, pedagogika, 

geografia, zdrowie publiczne, po o nictwo oraz informatyka. Wi cej osób 

zdecydowa o si  studiowa  na kierunkach ekonomiczno-administracyjnych

(ekonomia, finanse i rachunkowo , zarz dzanie, administracja) oraz 

na budownictwie. 

Przewiduje si , e w roku akademickim 2007/2008 liczba studentów 

ko cz cych szko y wy sze wyniesie 15,0 tys. osób, tj. o 1,4 tys. mniej 

w porównaniu do poprzedniego roku. 
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Najwi cej studentów uko czy nauk  na kierunkach: pedagogika  

- 2,7 tys. osób (18,0%), ekonomia - 2,5 tys. (16,8% ogó u), zarz dzanie

i   marketing - 1,0 tys. (6,4%) oraz piel gniarstwo - 0,9 tys. (5,8%). 

cznie ko cz cy wymienione kierunki stanowi  b d  47% ogó u. 

Zwi ksza si  liczba absolwentów kierunków zwi zanych z ochron

zdrowia (piel gniarstwa, fizjoterapii i zdrowia publicznego) oraz 

ko cz cych filologi  angielsk .

Zmniejsza si  populacja absolwentów: pedagogiki, politologii, ekonomii 

oraz kierunków technicznych (informatyki, mechaniki i budowy maszyn, 

elektrotechniki, zarz dzania i in ynierii produkcji, budownictwa, 

in ynierii rodowiska).  


