
W końcu czerwca 2014 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 79,5 tys. osób i była mniejsza o 5,6%  
(o 4,7 tys. osób) niż rok wcześniej. Kobiety stanowiły 48,3% ogółu zarejestrowanych, tj. o 0,5 p. proc. więcej niż przed rokiem. 
 

 
 

Bezrobotni zarejestrowani wg typu* (w tys.) 

Bezrobotni zrejestrowani wg wieku* (w %)  

Z liczby 6,7 tys. osób nowo zarejestrowanych 82,6% stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny. Z ewidencji bezrobotnych wyrejestrowało się natomiast 
9,4 tys. osób, z czego ponad 40% wyrejestrowało się z tytułu podjęcia pracy. 

W II kw. 2014 r. w porównaniu do analogicznego 
okresu roku ubiegłego zwiększył się m. in. 
odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy 
dłużej niż 2 lata (o 3,4 p. proc.) oraz odsetek 
bezrobotnych w wieku powyżej 55 roku życia (o 
1,7 p. proc.).  Odnotowano natomiast spadek 
liczby bezrobotnych pozostających bez pracy od 3 
do 6 m-cy, a także w przedziale wiekowym 18-24 
(odpowiednio o 2,8 p. proc. do 15,9%  i o 1,6 p. 
proc. do  17,9%). 

Bezrobotni zrejestrowani wg wykształcenia*(w %) 

Bezrobotni zrejestrowani wg czasu pozostawania bez pracy* 
(w %) 

* stan w końcu kwartału 

Ogółem bezrobotni 
79516 

Mężczyźni 
51,7% 

Kobiety 
48,3% 

Wśród  ogółu bezrobotnych kobiet blisko 1/4 
stanowiły kobiety, które nie podjęły zatrudnienia 
po urodzeniu dziecka.  
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uprzednio pracujący - zwolnieni z przyczyn 
dotyczących zakładów pracy 

nieposiadający prawa do zasiłku 

absolwenci ogółem 

absolwenci szkół wyższych, którzy nie 
ukończyli 27 lat 

16,8 

62,7 

4,3 

69,3 

2,8 

0,8 

7,6 

12,2 
15,9 

21,4 20,5 22,4 

poniżej 1 miesiąca 1-3 3-6 6-12 12-24 powyżej 24 m-cy 

14,4 

25,2 

11,4 

28,0 

21,0 
wyższe 

policealne oraz średnie 
zawodowe 

średnie ogólnokształcące 

zasadnicze (zawodowe) 

gimnazjalne, podstawowe 
i niepełne podstawowe 

17,9 

30,1 

20,1 

18,0 

13,9 

18-24 

25-34 

35-44 

45-54 

55 lat i więcej 



Wyszczególnienie  Liczba ofert 

zgłoszone w ciągu II kwartału  8725 

zgłoszone w ciągu II kwartału z sektora prywatnego 6542 

stan w końcu miesiąca czerwca 1697 

bezrobotni zarejestrowani na 1 ofertę pracy  
(miesiąc czerwiec) 

47 

Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w %) 
(stan w końcu czerwca) 

 

W okresie II kwartału 2014 r. do świętokrzyskich urzędów pracy zgłoszono 8,7 tys. ofert 
zatrudnienia, a od początku 2014 r. - 18,2  tys. , tj. o 0,8 tys. więcej niż w poprzednim roku.   
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Oferty pracy zgłoszone do urzędów pracy 

Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2014 r. 
(stan w końcu czerwca) 

Stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się w czerwcu br. na poziomie 14,8% -  
tj. niższym niż przed miesiącem (15,2%) i przed rokiem (15,6%).  

 
 
 
 

W  końcu czerwca br. bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy stanowili 
89,4% ogółu bezrobotnych. Ponad połowę z nich stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 
których udział w liczbie zarejestrowanych bezrobotnych ogółem zwiększył się o 5,5 p. proc. 
w skali roku – do 58,9%. W analizowanym okresie zwiększył się również odsetek 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 1,7 p. proc. do 23,6% oraz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy  (o 0,6 p. proc. do 5,6%). Odnotowano natomiast zmniejszenie  
udziału bezrobotnych w wieku do 25 lat (o  1,6 p. proc. do 17,9%). 
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