
 

 

INFORMACJE SYGNALNE 
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W skali roku liczebność osób 
bezrobotnych zarejestrowa-
nych w urzędach pracy 
zmniejszyła się o 2,5 tys. 
osób. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terytorialne zróżnicowanie 
bezrobocia rejestrowanego 
nie uległo większym zmia-
nom w skali roku, pomimo 
spadku liczby bezrobotnych 
we wszystkich powiatach. 

Bezrobocie rejestrowane w województwie  
świętokrzyskim w 2018 r. 
 

W 2018 r. w relacji do stanu sprzed roku, odnotowano 
spadek stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy. Pomimo tego 
sytuacja na rynku pracy pozostała trudna. W dalszym 
ciągu wiele osób poszukuje miejsca zatrudnienia, a stopa 
bezrobocia rejestrowanego należy do wyższych w kraju – 
na koniec 2018 r. w gorszej sytuacji niż świętokrzyskie 
pozostawały trzy województwa, tj.: podkarpackie, 
kujawsko-pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. 

 Stan i terytorialne zróżnicowanie poziomu bezrobocia rejestrowanego 

W urzędach pracy województwa świętokrzyskiego według stanu w dniu 31 XII 2018 r. 
było zarejestrowanych 44,1 tys. osób, tj. o 5,3% mniej niż przed rokiem. Wskazana grupa osób 
stanowiła 4,6% ogólnopolskiej populacji bezrobotnych (w 2017 r. – 4,3%).  

Tabl. 1. Bezrobocie rejestrowane 

Bezrobotni 2017 2018 

 w osobach 

Bezrobotni zarejestrowani  (stan w dniu 31 XII) 46570 44118 

mężczyźni 22345 20885 

kobiety 24225 23233 

dotychczas niepracujący 7600 6839 

posiadający prawo do zasiłku 7497 7350 

niepełnosprawni 3043 2781 

z tego kobiety 1422 1289 

Bezrobotni nowo zarejestrowani w ciągu roku – napływ 87225 75011 

Bezrobotni wyrejestrowani w ciągu roku – odpływ 97781 77463 

Bilans bezrobocia (napływ-odpływ) -10556 -2452 

 w szt. 

Oferty pracy zgłoszone w ciągu roku 41601 35097 

w tym oferty pracy zgłoszone w ciągu roku skierowane do 
osób niepełnosprawnych 1228 1292 

 w osobach 

Bezrobotni na 1 ofertę pracy (stan w dniu 31 XII) 38 38 

Bezrobotni niepełnosprawni na 1 ofertę pracy do nich skierowa-
ną (stan w dniu 31 XII) 30 44 

 w % 

Wskaźnik płynności rynku pracy 52,8 52,7 

Udział osób bezrobotnych w wieku 18-44 lata (stan w dniu 31 XII) 66,7 66,7 

Stopa bezrobocia rejestrowanego (stan w dniu 31 XII) 8,8 8,3 

Struktura terytorialna bezrobocia nie podlega w województwie większym zmianom 
od lat. W omawianym okresie najwięcej bezrobotnych grupowały: miasto na prawach powiatu 
Kielce oraz powiaty – kielecki, ostrowiecki i skarżyski. Łącznie w wymienionych jednostkach 
podziału terytorialnego zarejestrowanych było 50,3% ogółu bezrobotnych w województwie. W 
sumie podregion kielecki, do którego zaliczane są wskazane jednostki skupiał 65,1% ogółu 
populacji bezrobotnych w województwie świętokrzyskim (w 2017 r. – 64,3%).  

W skali roku spadek liczby bezrobotnych odnotowano w trzynastu powiatach (w tym 
w mieście na prawach powiatu) województwa świętokrzyskiego, przy czym największy –  

   8,3% 
Stopa bezrobocia rejestro-
wanego zmniejszyła się  
o 0,5 p.proc. w skali roku. 



 

 

 

W skali roku stopa bezrobo-
cia rejestrowanego zmniej-
szyła się o 0,5 p.proc. do 
8,3%. 

 

 

 

W przekroju terytorialnym 
odnotowano spadek stopy 
bezrobocia w trzynastu po-
wiatach województwa, przy 
utrzymującym się dużym 
zróżnicowaniu poziomu 
wskaźnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w powiatach: buskim (o 15,8%), starachowickim (o 11,0%), włoszczowskim (o 9,1%) oraz san-
domierskim (o 9,0%), a najmniejszy – w powiatach pińczowskim (o 1,1%) i koneckim (o 2,9%). 
Jedynie w powiecie skarżyskim liczba bezrobotnych wzrosła (o 2,4%). 

O skali bezrobocia i tempie jego zmian świadczy stopa bezrobocia, mierzona udzia-
łem liczby bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo.  

Stopa bezrobocia rejestrowanego osiągnęła poziom 8,3%, kształtując się niżej niż 
przed rokiem (8,8%). Stopa bezrobocia notowana w województwie świętokrzyskim od lat 
należy do wyższych w kraju. Na koniec grudnia 2018 r. najniższą wartość wskaźnika odnoto-
wano w województwie wielkopolskim (3,1%), natomiast w równie trudnej lub w jeszcze trud-
niejszej sytuacji niż świętokrzyskie pozostawały województwa: podkarpackie (8,8%), kujaw-
sko-pomorskie (8,8%) oraz warmińsko-mazurskie (10,4%). 

W 2018 r. nadal obserwowano dość duże zróżnicowanie stopy bezrobocia w przekroju 
terytorialnym w województwie. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: buskim 
(3,9%) i włoszczowskim (6,3%) oraz w mieście na prawach powiatu Kielce (5,4%), zaś najwyż-
szą - w powiatach: skarżyskim (15,7%), opatowskim (13,7%) oraz koneckim (11,5%). 

Rozpiętość pomiędzy najniższą i najwyższą wartością stopy bezrobocia w powiatach 
wyniosła 11,8 p.proc. i w skali roku zwiększyła się o 0,8 p.proc.  

W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. stopa bezrobocia obniżyła się w trzy-
nastu powiatach województwa świętokrzyskiego, przy czym w największym stopniu w: ostro-
wieckim i starachowickim (po 1,0 p.proc.) oraz buskim i sandomierskim (po 0,7 p.proc.). Jedy-
nie w powiecie skarżyskim odnotowano wzrost wskaźnika (o 0,1 p.proc.). 

 

Mapa 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego według powiatów w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

W końcu grudnia 2018 r. bez prawa do zasiłku pozostawało 36,8 tys. bezrobotnych, a ich 
udział w liczbie bezrobotnych ogółem zmniejszył się w porównaniu z analogicznym miesią-
cem ub. roku o 0,6 p.proc. (do 83,3%). 

W ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyróżniono kategorie 
osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku do których mogą być dodatkowo 
stosowane takie działania, jak m.in.: przedstawienie propozycji zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, stażu, odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w ramach prac 
interwencyjnych albo robót publicznych. Wskazane kategorie to: bezrobotni do 30 roku życia, 
bezrobotni długotrwale, bezrobotni powyżej 50 roku życia, bezrobotni korzystający ze świad-
czeń z pomocy społecznej, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 
lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, bezrobotni niepełnospraw-
ni.  



 

 

Wśród osób bezrobotnych 
będących w szczególnej sy-
tuacji na rynku pracy nadal 
ponad 50% stanowiły osoby 
długotrwale bezrobotne, 
prawie 29% to osoby młode 
(do 30 roku życia), a 25% - 
osoby po 50-tce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród osób bezrobotnych 
zarejestrowanych powiększy-
ła się przewaga kobiet. 
Mieszkańcy wsi nadal stano-
wili prawie 57% populacji 
bezrobotnych. 

 

 

 

Tabl. 2. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy   
             Stan w dniu 31 XII 

Bezrobotni 
2017 2018 

w % ogółem 

Do 30 roku życia 29,0 28,5 

w tym do 25 roku życia 14,1 13,6 

Powyżej 50 roku życia 24,9 24,6 

Długotrwale a 52,2 50,5 

Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej 1,4 1,4 

Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 18,2 18,9 

Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 0,1 0,1 

Niepełnosprawni 6,5 6,3 

a Do długotrwale bezrobotnych zalicza się osoby pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy 
łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  
i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. 

Według stanu na 31 XII 2018 r., bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy (37,0 tys. osób) stanowili 83,8% ogółu bezrobotnych, tj. o 1,1 p.proc. mniej niż przed 
rokiem. Liczebność omawianej subpopulacji zmniejszyła się o 6,5%. W omawianym okresie 
nadal ponad połowę stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, których udział w liczbie zare-
jestrowanych bezrobotnych ogółem zmniejszył się o 1,7 p.proc. w skali roku – do 50,5%. 
Wśród kategorii bezrobotnych o znaczącym udziale w liczbie bezrobotnych zarejestrowanych 
ogółem, odnotowano także zmniejszenie odsetka: bezrobotnych w wieku do 30 lat (o 0,5 
p.proc. do 28,5%), w tym osób w wieku do 25 roku życia (o 0,5 p.proc. do 13,6%) oraz osób 
bezrobotnych powyżej 50 roku życia (o 0,3 p.proc. do 24,6%). Zmniejszył się również udział 
osób niepełnosprawnych (o 0,2 p.proc. do 6,3%). W analizowanym miesiącu zwiększył się 
natomiast odsetek posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia (o 0,7 p.proc. do 
18,9%). W ujęciu rocznym, liczebność osób bezrobotnych w wieku do 30 lat zmniejszyła się  
o 7,0%, w tym osób do 25 roku życia ubyło o 8,4%, a osób w wieku 50 lat i więcej odnotowano 
mniej o 6,5%. Z kolei osób długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych odnotowano 
mniej, odpowiednio o 8,3% i o 8,6%. Zmniejszyła się również liczebność subpopulacji: osób 
posiadających co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia (o 18,2%), osób, 
które korzystały ze świadczeń pomocy społecznej (o 4,5%) oraz osób posiadających co naj-
mniej jedno dziecko do 6 roku życia (o 1,5%). 

 

 Charakterystyka demograficzno-społeczna osób bezrobotnych 

Sytuację na rynku pracy charakteryzuje nie tylko poziom bezrobocia mierzony stopą 
bezrobocia, ale również jego struktura, która jest silnie zróżnicowana pod względem cech 
demograficznych i społecznych. Zagrożenie bezrobociem i szanse na podjęcie zatrudnienia 
nie są jednakowe dla wszystkich. Zależy to m.in. od: płci, wieku, poziomu wykształcenia, stażu 
pracy, czasu pozostawania bez pracy czy od miejsca zamieszkania. 

Biorąc pod uwagę płeć, w końcu grudnia 2018 r. w województwie świętokrzyskim 
wśród bezrobotnych, podobnie jak w kraju, przeważały kobiety. Stanowiły one 52,7% ogółu 
zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy, a ich liczba była o 4,1% niższa niż rok 
wcześniej i osiągnęła 23,2 tys. osób. W tym samym czasie populacja bezrobotnych mężczyzn 
zmniejszyła się o 6,5% do 20,9 tys. osób, a ich udział zmniejszył się o 0,7 p.proc. 

Bezrobocie w większym stopniu dotyka tereny wiejskie. Pomimo spadku liczebności 
bezrobotnych mieszkańców wsi zarejestrowanych w urzędach pracy (o 5,3% do 25,0 tys. osób) 
struktura bezrobocia według miejsca zamieszkania nie zmieniła się – stanowili oni nadal 
większość populacji bezrobotnych (tak jak przed rokiem 56,7%). 

Bezrobocie nadal dotyczyło przede wszystkim ludzi młodych, których wiek nie prze-
kroczył 35 lat. W końcu grudnia 2018 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych stanowiły 
osoby w wieku 25-34 lata, przy czym ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych pozostał na 
poziomie ubiegłorocznym, tj. 29,7%. Bezrobotni, którzy nie ukończyli 25 roku życia stanowili 
13,6% (o 0,5 p.proc. mniej niż w 2017 r.).  

Na przestrzeni roku zwiększył się udział osób bezrobotnych w wieku 35-44 lata  
– o 0,5 p.proc. do 23,4%, a także osób w wieku 55 lat i więcej – o 0,1 p.proc. do 16,2%. Zmniej-
szył się natomiast udział bezrobotnych w wieku 45-54 lata – o 0,1 p.proc. do 17,1%. 

 



 

 
Bezrobociem nadal najbar-
dziej zagrożone były osoby 
młode, w wieku poniżej 35 
lat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród osób bezrobotnych 
nadal 2/3 stanowiły osoby  
w wieku mobilnym. 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród osób bezrobotnych 
nadal przeważały osoby 
legitymujące się niskim po-
ziomem wykształcenia. 

 

 

Wśród osób bezrobotnych 
ponownie odnotowano 
wzrost udziału osób z wyż-
szym wykształceniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wieku w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział osób bezrobotnych w wieku produkcyjnym mobilnym, tj. 18-44 lata w popula-
cji osób zarejestrowanych w urzędach pracy pozostał na poziomie odnotowanym w 2017 r. - 
66,7%.  

Bezrobociem zagrożone są przede wszystkim osoby legitymujące się niskim pozio-
mem wykształcenia, choć ich udziały zmniejszyły się lub nieznacznie wzrosły na przestrzeni 
roku. W 2018 r. wśród bezrobotnych nadal dominowały osoby z wykształceniem: zasadniczym 
zawodowym stanowiąc 26,8%, tj. o 0,4 p.proc. mniej), średnim zawodowym łącznie z policeal-
nym (24,8%, tj. o 0,1 p.proc. więcej) oraz co najwyżej gimnazjalnym (20,2%, tj. o 0,4 p.proc. 
mniej). Najmniej liczną zbiorowość bezrobotnych stanowiły osoby legitymujące się wykształ-
ceniem średnim ogólnokształcącym (11,1%) oraz wyższym (17,0%), a ich udziały wzrosły na 
przestrzeni roku odpowiednio o 0,4 p.proc. i 0,3 p.proc.  

 

Wykres 2. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według poziomu wykształcenia w 2018 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Łącznie z policealnym. 

Biorąc pod uwagę kryterium czasu pozostawania bez pracy w strukturze bezrobot-
nych zarejestrowanych w urzędach pracy, w 2018 r. odnotowano spadek udziału osób pozo-
stających bez pracy do 1 roku – o 1,2 p.proc. do 63,3%. Spośród wskazanych osób najbardziej 
zmniejszył się odsetek bezrobotnych pozostających bez pracy 1-3 miesięcy (o 2,5 p.proc. do 
18,5%). Zmalały również udziały osób pozostających bez pracy 3-6 miesięcy (o 0,1 p.proc. do 
16,1%), a także do 1 miesiąca (o 0,2 p.proc. do 11,0%). Wzrósł natomiast odsetek osób pozo-
stających bez pracy 6-12 miesięcy (o 1,6 p.proc. do 17,7%). 

Do 16,0% (o 0,9 p.proc.) zwiększył się udział osób pozostających bez pracy 12-24 mie-
sięcy, a do 20,7% wzrósł udział pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (o 0,2 p.proc.).  



 

 

Ponad 63% bezrobotnych 
pozostawało bez pracy nie 
dłużej niż rok, a ponad 20% - 
dłużej niż 2 lata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W najtrudniejszej sytuacji 
pozostają osoby z niewielkim 
doświadczeniem zawodowym 
– osoby bez stażu pracy lub 
ze stażem do 5 lat stanowiły 
nieco ponad 61%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W najtrudniejszej sytuacji 

Wykres 3. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracya   

w 2018 r. 

Stan w dniu 31 XII 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie. 

Analizując dane dotyczące osób bezrobotnych pod kątem ich doświadczenia zawo-
dowego, można stwierdzić, że w najtrudniejszej sytuacji pozostają osoby bez stażu pracy lub 
ze stażem do 5 lat – na koniec 2018 r. osoby te stanowiły 61,2%, tj. o 0,7 p.proc. więcej niż 
przed rokiem. Na koniec omawianego okresu osoby bez stażu pracy stanowiły 15,5% ogółu 
zarejestrowanych, ze stażem od 1 roku do 5 lat – 25,4% oraz do 1 roku – 20,3%. W porównaniu 
z rokiem poprzednim zdecydowanie pogorszyła się sytuacja osób ze stażem 1-5 lat, których 
udział zwiększył się o 1,1 p.proc., jak również osób legitymujących się stażem do 1 roku, któ-
rych odsetek wzrósł o 0,4 p.proc. Biorąc pod uwagę osoby o większym doświadczeniu zawo-
dowym, pogorszyła się sytuacja osób legitymujących się stażem pracy 5-10 lat (wzrost o 0,2 
p.proc. do 15,4%). Zmniejszył się natomiast odsetek osób, które przepracowały ponad 20 lat 
(o 0,7 p.proc. do 9,7%). 

Wykres 4. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według stażu pracya   w 2018 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Przedziały zostały domknięte prawostronnie. 

Według stanu na 31 XII 2018 r. większość zarejestrowanych bezrobotnych (85,5% – 
wzrost o 1,7 p.proc. w skali roku) stanowiły osoby poprzednio pracujące (37,3 tys. osób).  

Struktura populacji pod względem kryterium rodzaju działalności ostatniego miejsca 
pracy nie uległa większym zmianom na przestrzeni roku. W końcu 2018 r. nadal dominowały 
osoby, które utraciły pracę w: handlu; naprawie pojazdów samochodowych (16,3% wobec 
15,6% w 2017r.), przetwórstwie przemysłowym (15,5% wobec 15,1%), budownictwie (nadal 
9,2%), pozostałej działalności usługowej (8,9% wobec 9,0%), administracji publicznej i obro-
nie narodowej; obowiązkowych zabezpieczeniach społecznych (6,3% wobec 7,1%). Dla 20,7% 
działalności nie zidentyfikowano (przed rokiem dla 21,5%). 



 

 

Bilans bezrobotnych kształ-
tował się nadal korzystnie, tj. 
w ciągu roku mniej osób 
zarejestrowano niż wyłączo-
no z ewidencji.  

 

 

 

 

Wśród osób nowo zareje-
strowanych przeważali: męż-
czyźni, osoby rejestrujące się 
po raz kolejny oraz miesz-
kańcy wsi. 

 

 

 

Podjęcie pracy stanowiło 
główną przyczyną wyreje-
strowania z ewidencji urzę-
dów pracy. 

Powiatowe urzędy pracy 
miały do zaoferowania mniej 
ofert pracy niż przed rokiem. 

Nadal znaczący odsetek ofert 
pracy stanowiły miejsca 
aktywizacji zawodowej, w tym 
głównie staże. 

 Płynność bezrobocia 

O płynności rynku pracy oraz poziomie bezrobocia decyduje m.in. rotacja bezrobot-
nych, czyli napływ i odpływ osób rejestrujących się w powiatowych urzędach pracy. Napływ 
przedstawia liczbę osób, które w danym okresie sprawozdawczym zostały zarejestrowane 
jako bezrobotne. Natomiast odpływ oznacza liczbę osób wyłączonych z ewidencji powiato-
wych urzędów pracy w danym czasie.  

W 2018 r. w województwie świętokrzyskim bilans bezrobotnych nadal kształtował się 
korzystnie, tzn. w ciągu roku mniej zarejestrowano osób niż wyłączono z ewidencji (o 2,5 tys.). 
Sytuacja nie była jednak tak dobra jak w 2017 r., kiedy to wyrejestrowania przeważały o 10,6 
tys. osób. Relacja napływu do odpływu z bezrobocia ukształtowała się na poziomie 96,8% 
wobec 93,6% w kraju (w 2017 r. odpowiednio 89,2% i 88,3%). 

W 2018 r. w województwie świętokrzyskim liczba nowo zarejestrowanych bezrobot-
nych wyniosła 75,0 tys. osób i była mniejsza niż przed rokiem (o 12,2 tys., tj. o 14,0%). Wśród 
rejestrujących się przeważali mężczyźni stanowiąc podobnie jak przed rokiem 51,9%. Najlicz-
niejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich odsetek w ogólnej 
liczbie nowo zarejestrowanych wyniósł 85,1% (o 0,1 p.proc. mniej niż przed rokiem). W skali 
roku wśród nowo zarejestrowanych zmniejszył się również udział osób zamieszkałych na wsi 
(o 1,0 p.proc. do 56,2%), absolwentów (o 0,4 p.proc do 10,8%) oraz osób zwolnionych z przy-
czyn dotyczących zakładów pracy (o 0,4 p.proc. do 3,3%). Zwiększył się natomiast wśród reje-
strujących się odsetek osób dotychczas pracujących (o 1,2 p.proc. do 83,0%).  

Drugim czynnikiem obok napływu, powodującym zmiany w poziomie bezrobocia jest 
odpływ bezrobotnych z ewidencji powiatowych urzędów pracy. Z ewidencji bezrobotnych  
w województwie świętokrzyskim w ciągu 2018 r. skreślono 77,5 tys. osób, tj. mniej o 20,3 tys.  
(o 20,8%) niż przed rokiem. Ponad połowę wyrejestrowanych stanowili mężczyźni (52,1%),  
a ich udział na przestrzeni roku zmalał o 0,2 p.proc. Główną przyczyną wyrejestrowania pozo-
stało podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru bezrobotnych skreślono 40,0 tys. osób (wobec 
46,1 tys. przed rokiem). Udział tej kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie wyrejestrowanych 
zwiększył się w ujęciu rocznym o 4,0 p.proc. do 51,1%, w tym udział osób podejmujących pra-
cę niesubsydiowaną wzrósł – z 34,7% do 40,8%. Więcej osób niż w 2017 r. utraciło status bez-
robotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy (o 1,3 p.proc.  
tj. 13,9%) oraz dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego (o 0,8 p.proc. tj. 8,2%). Z kolei 
zmalały udziały osób wykreślonych z ewidencji urzędów pracy w efekcie: odmowy bez uza-
sadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy  
(o 1,6 p.proc. do 5,7%), podjęcia stażu (o 1,6 p.proc. do 10,1%), rozpoczęcia szkolenia  
(o 0,7 p.proc., tj. 1,5%). 

O zmianach na rynku pracy świadczy również wskaźnik płynności rynku pracy, wyra-
żający w procentach stosunek liczby bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie 
sprawozdawczym do liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W 2018 r. wskaźnik ten 
ukształtował się na nieco niższym poziomie niż w 2017 r. i wynosił 52,7%, czyli mniej o 0,1 
p.proc. niż przed rokiem. Relacja ta stanowi efekt tego, że liczba osób wyrejestrowanych  
z powodu podjęcia pracy zmniejszała się szybciej niż osób rejestrujących się w urzędach 
pracy – dynamiki wyniosły odpowiednio 85,9 wobec 86,0.  

 

 

 Oferty pracy – wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej 

Powiatowe urzędy pracy w województwie świętokrzyskim w ciągu całego 2018 r. miały 
do zaoferowania 35,1 tys. ofert pracy, tj. o 15,6% mniej niż rok wcześniej. W dalszym ciągu 
znaczący odsetek (25,7% wobec 32,4% w 2017 r.) stanowiły miejsca aktywizacji zawodowej  
(częściej niż co czwarta oferta pracy dotyczyła stażu). Propozycje dotyczące niesubsydiowa-
nych miejsc zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej stanowiły 58,5% puli ofert (w 2017 r. – 
46,5%). 

W końcu grudnia na 1 ofertę pracy przypadało podobnie, jak przed rokiem 38 bezro-
botnych i wskaźnik ten był o 23 osoby wyższy niż w kraju. Najkorzystniejsza sytuacja miała 
miejsce w powiatach buskim i mieście Kielce (po 22 osoby na 1 ofertę) oraz starachowickim 
(24 osoby). Na przeciwległym biegunie znalazły się powiaty pińczowski, gdzie na 1 ofertę 
przypadało 125 osób bezrobotnych i skarżyski (108 osób).  



 

 

W skali roku wydatki z Fun-
duszu Pracy zmniejszyły się  
o 78,7 mln zł do 266,3 mln zł.  

Najwięcej środków przezna-
czono na realizację progra-
mów na rzecz promocji za-
trudnienia (blisko 65%) oraz 
na zasiłki dla bezrobotnych 
(niemal 30%). 

W przypadku ofert zgłoszonych przez zakłady pracy – 14,3 tys. (w ub.r. 16,8 tys.), naj-
więcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pochodziło z jednostek prowa-
dzących działalność w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe (22,7% wobec 20,4% w 2017 r.), 
handel; naprawa pojazdów samochodowych (14,6% wobec 16,6%), administrowanie i działal-
ność wspierająca (13,5% wobec 6,2%), budownictwo (11,0% wobec 15,9%), administracja pu-
bliczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (6,3% wobec 7,3%) oraz 
pozostała działalność usługowa (7,0% wobec 7,4%).  

 Wydatki funduszu pracy 

Wydatki Funduszu Pracy na obsługę bezrobocia w 2018 r. wyniosły 266,3 mln zł,  
tj. o 22,8% mniej niż w 2017 r. Najwięcej środków przeznaczono na programy na rzecz promo-
cji zatrudnienia (172,3 mln zł), a ich wielkość zmniejszyła się w skali roku o 28,6%. Na wypłatę 
zasiłków dla bezrobotnych wydano z Funduszu Pracy 79,7 mln zł, tj. o 8,5% mniej niż w 2017 r. 
W ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia w 2018 r. najwięcej środków przezna-
czono: na staże – 57,6 mln zł (o 24,2% mniej niż w 2017 r.), na dofinansowanie podejmowania 
działalności gospodarczej – 27,5 mln zł (o 19,5% mniej), na refundację kosztów wyposażenia i 
doposażenia stanowiska pracy – 15,1 mln zł (o 38,2% mniej), na roboty publiczne – 13,4 mln zł 
(o 34,2% mniej) oraz na prace interwencyjne – 11,8 mln zł (o 9,8% mniej). 

 

 



 

 

 

Współpraca z mediami: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
 
Aneta Królik 
tel.: 41 249 96 22 
e-mail: a.krolik@stat.gov.pl 
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Opracowanie merytoryczne: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych 
 
Olga Szymocha 
Tel: 41 249 96 28 
e-mail: o.szymocha@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Świętokrzyski Ośrodek Badań Regionalnych  
 
Informatorium Statystyczne 
Tel: 41 249 96 23  
       41 249 96 24  
e-mail: i.boksa-nowak@stat.gov.pl 
              m.szczepanek@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/komunikat-o-sytuacji-
spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa-swietokrzyskiego-grudzien-2018,6,79.html 

https://kielce.stat.gov.pl/opracowania-biezace/komunikaty-i-biuletyny/inne-opracowania/biuletyn-statystyczny-
wojewodztwa-swietokrzyskiego-iv-kwartal-2018,3,35.html 

 

Temat dostępny w bazach danych 

https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/ 
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