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ROZDZIAŁ I. 

DZIAŁANIA POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA RZECZ AKTYWIZACJI 

ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W KONTEKŚCIE SYTUACJI NA RYNKU 

PRACY 
 

1.  Poziom i stopa bezrobocia na przestrzeni roku 2018. 

Liczba bezrobotnych w woj. świętokrzyskim według stanu na 31.12.2018 r. wyniosła 44.118 osób,  

w tym: 

• 12.565 bezrobotnych do 30 roku życia   (28,5% ogółu), 
w tym 5.996 bezrobotnych do 25 roku życia   (13,6%), 

• 23.233 bezrobotne kobiety    (52,7%), 

• 24.993 bezrobotnych zamieszkałych na wsi  (56,7%), 

• 36.768 bezrobotnych bez prawa do zasiłku  (83,3%), 

•   7.350 bezrobotnych z prawem do zasiłku  (16,7%), 

•  1.893 bezrobotnych w okresie do 12 miesięcy 
 od dnia ukończenia nauki                   (4,3%), 

•   2.781 bezrobotnych niepełnosprawnych    (6,3%). 

Poziom bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku był: 

- Wyższy o  1.338 osób, tj.  o  3,1%  w porównaniu  do 30.11.2018 r., 

- Niższy o  2.452 osoby, tj.  o  5,3%  w porównaniu do 31.12.2017 r. 

W porównaniu do listopada 2018 roku wzrost poziomu bezrobocia miał miejsce w trzynastu powiatach 

przy czym najsilniejszy procentowy odnotowano w: opatowskim - 9,9% (282 osoby), koneckim - 7,1% 

(226 osób), włoszczowskim - 5,9% (73 osoby), buskim - 4,5% (60 osób) oraz staszowskim - 4,0% (87 osób). 

Spadek poziomu bezrobocia wystąpił tylko w powiecie kazimierskim              - 0,5% (6 osób). 

W odniesieniu do grudnia 2017 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się w trzynastu powiatach, przy 

czym najsilniejszy procentowy spadek odnotowano w: buskim - 15,8% (261 osób), starachowickim                

- 11,0% (389 osób) włoszczowskim - 9,1% (130 osób), sandomierskim - 9,0% (245 osób) oraz 

ostrowieckim - 8,4% (397 osób). Wzrost poziomu bezrobocia wystąpił tylko w powiecie skarżyskim                 

- 2,4% (90 osób). 

Stopa bezrobocia na koniec grudnia 2018 roku ukształtowała się w województwie na poziomie 8,3%, a 

w kraju wyniosła 5,8%, co oznacza wzrost o 0,2 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego 

miesiąca w województwie (w kraju odnotowano wzrost wskaźnika o 0,1 p.p.). W skali roku stopa 

bezrobocia obniżyła się w województwie o 0,5 p.p. (w kraju o 0,8 p.p.). W regionie nadal utrzymuje się 

znaczne zróżnicowanie terytorialne natężenia bezrobocia. Najwyższa stopa bezrobocia wystąpiła w 

powiatach: skarżyskim - 15,7%, opatowskim - 13,7%, koneckim- 11,5%, ostrowieckim              - 11,3% i 

kieleckim - 10,9%, natomiast najniższa w: buskim - 3,9%, m. Kielce - 5,4%, włoszczowskim                   - 

6,3%, pińczowskim - 6,6% oraz sandomierskim - 6,8%. 
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Liczba bezrobotnych w okresie od grudnia 2017 r. do grudnia 2018 r. 

 

Na przestrzeni roku 2018 wyrejestrowano 77.463 bezrobotnych.  

Przyczyny wyłączenia z rejestru: 

• podjęcie pracy przez 39.562 osoby, co stanowiło 51,1% ogółu wyłączonych, 

• rozpoczęcie stażu - 7.838 osób, tj. 10,1%, 

• rozpoczęcie szkolenia - 1.154 osoby, tj. 1,5%, 

• rozpoczęcie prac społecznie użytecznych - 565 osób, tj. 0,7%, 

• skierowanie do agencji zatrudnienia w ramach zlecania działań aktywizacyjnych - 61 osób, tj. 0,1%, 

• niepotwierdzenie gotowości do pracy - 10.783 osoby, tj. 13,9%, 

• dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego - 6.380 osób, tj. 8,2%, 

• odmowa ustalenia profilu pomocy - 28 osób, tj. 0,1%, 

• odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy 

pomocy, w tym PAI - 4.436 osób, tj. 5,7%, 

• nabycie praw emerytalnych lub rentowych, nabycie praw do świadczenia przedemerytalnego, 

osiągnięcie wieku emerytalnego - 1.714 osób, tj. 2,2%, 

• pozostałe przyczyny (podjęcie nauki, inne) - 4.942 osoby, tj. 6,4% ogółu wyłączonych. 
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2. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej. 

 

W 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35.097 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji 

zawodowej, tj. o 6.504 mniej (15,6%) w porównaniu  do 2017 roku. Z ogółu wolnych miejsc pracy  

i miejsc aktywizacji zawodowej: 26.091, tj. 74,3% stanowiły oferty zatrudnienia lub innej pracy 

zarobkowej, natomiast 9.006, tj. 25,7% to miejsca aktywizacji zawodowej. Z sektora prywatnego 

pochodziło 84,7% wszystkich wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej (29.740), a z sektora 

publicznego 15,3% (5.357). 

Z ogółu wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej 41,5% (14.556) to miejsca pracy 

subsydiowanej finansowane z Funduszu Pracy, PFRON, EFS. Wśród wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej zgłoszonych w 2018 roku: 

• 8.448, tj.  24,1% stanowiły staże, 

• 1.292, tj.  3,7% przeznaczono dla osób niepełnosprawnych, 

• 558, tj. 1,6% to prace społecznie użyteczne, 

• 73, tj. 0,2% przeznaczono dla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia kończenia nauki. 

Największą liczbę wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pracodawcy zgłosili  

w powiatach: kieleckim - 5.903 oferty, m. Kielce - 5.143, starachowickim - 4.326, ostrowieckim - 3.565 i 

konecki - 3.009, a najmniej w: kazimierskim - 569 i pińczowskim - 616. 

 

 

W 2018 roku najwięcej wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszono dla: 

• robotników przemysłowych i rzemieślników - 8.590 ofert (24,5%), w tym dla: robotników 

budowlanych robót stanu surowego, robotników budowlanych robót wykończeniowych, 
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malarzy - 2.998 ofert, robotników w przetwórstwie spożywczym i pokrewnych - 1.618, formierzy 

odlewniczych, spawaczy, blacharzy, monterów konstrukcji metalowych  

i pokrewnych - 1.055, kowali, ślusarzy i pokrewnych - 860, mechaników maszyn i urządzeń                    

- 605, elektryków budowlanych oraz elektromechaników i elektromonterów - 562;  

• pracowników usług i sprzedawców - 7.684 oferty (21,9%), w tym dla: pracowników sprzedaży 

w sklepach - 2.274 oferty, gospodarzy obiektów - 2.017, kucharzy - 668, fryzjerów, kosmetyczek 

i pokrewnych - 485, innych pracowników sprzedaży i pokrewnych - 450, pracowników usług 

ochrony - 423 oraz kelnerów i barmanów - 412; 

• pracowników wykonujących prace proste - 6.022 oferty (17,1%), w tym dla: robotników przy 

pracach prostych w przemyśle - 1.999 ofert, robotników wykonujących prace proste                            

w górnictwie i budownictwie - 1.475, pomocy i sprzątaczek domowych, biurowych, hotelowych 

- 835, innych pracowników wykonujących prace proste - 508, pracowników pomocniczych 

przygotowujących posiłki - 489, ładowaczy nieczystości i pokrewnych - 278 oraz pracowników 

myjących pojazdy, szyby, praczek i innych sprzątaczy - 186; 

• pracowników biurowych - 3.951 ofert (11,3%), w tym dla: pracowników obsługi biurowej                   

- 2.083 oferty, pracowników do spraw ewidencji materiałowej i transportu - 938, pracowników 

do spraw finansowo - statystycznych - 314, pracowników do spraw informowania klientów                    

- 303, pozostałych pracowników obsługi biura - 253 oraz sekretarek - 197; 

• operatorów i monterów maszyn i urządzeń - 3.870 ofert (11,0%), w tym dla: operatorów 

maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych - 559 ofert, kierowców ciężarówek                      

i autobusów - 530, operatorów pojazdów wolnobieżnych - 472, kierowców samochodów 

osobowych, dostawczych i motocykli - 446, operatorów maszyn i urządzeń do obróbki drewna  

i produkcji papieru - 381, operatorów innych maszyn i urządzeń przetwórczych                                            

- 344, operatorów maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych                  

- 330, monterów - 297;  

• techników i średniego personelu - 2.899 ofert (8,3%), w tym dla: agentów i pośredników 

handlowych - 487 ofert, pracowników administracyjnych i sekretarzy wyspecjalizowanych                           - 

469, średniego personelu z dziedziny prawa, spraw społecznych i religii - 356, innego średniego 

personelu do spraw zdrowia - 300, techników nauk fizycznych, chemicznych                            i 

technicznych - 275, średniego personelu do spraw finansowych - 199 oraz średniego personelu 

w zakresie działalności artystycznej, kulturalnej i kulinarnej - 185; 

• specjalistów - 1.702 oferty (4,8%), w tym dla: specjalistów do spraw sprzedaży, marketingu                

i public relations - 212 oferty, innych specjalistów nauczania i wychowania - 208, inżynierów 

(z wyłączeniem elektrotechnologii) - 184, specjalistów do spraw administracji i zarządzania  

- 172, nauczycieli szkół podstawowych i specjalistów do spraw wychowania małego dziecka                 

- 148 oraz innych specjalistów ochrony zdrowia - 136; 

• rolników, ogrodników, leśników i rybaków - 254 oferty (0,7%), w tym dla: rolników produkcji 

roślinnej - 157 ofert i robotników leśnych i pokrewnych - 75; 

• przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników - 125 ofert (0,4%),  

w tym dla: kierowników w górnictwie, przemyśle, budownictwie i dystrybucji - 46 ofert, 

kierowników do spraw obsługi biznesu i zarządzania - 25 oraz kierowników do spraw handlu 

detalicznego i hurtowego - 21. 
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Wolne miejsca pracy przeznaczone dla: robotników przemysłowych i  rzemieślników, pracowników 

usług i sprzedawców, pracowników wykonujących prace proste oraz pracowników biurowych                         - 

stanowiły 74,8% wszystkich ofert.  

 

 

 

3. Podjęcie pracy. 

 

W 2018 roku z ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy - 39.562 osoby 

podjęły pracę, tj. 51,1% ogółu wyłączonych (o 6.507 osób mniej w odniesieniu do 2017 roku). 

 

• Pracę niesubsydiowaną podjęło 31.614 osób, tj. 79,9% ogółu podejmujących pracę, w tym: 

− podjęcie działalności gospodarczej 1.595, tj.  4,0%, 

− pracy sezonowej  386, tj.  1,0%. 

• Pracę subsydiowaną podjęło  7.948  osób , tj. 20,1%, 

w tym: 

− prace interwencyjne 2.021 - 5,1%  podejmujących pracę, 

− roboty publiczne 1.654 - 4,2% podejmujących pracę, 

− podjęcie działalności gospodarczej 1.397 -3,5%, 

− refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego 1.253 - 3,2%, 

− w ramach bonu na zasiedlenie 721 - 1,8%, 
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− dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego pow. 50 roku życia 46, 

tj.  0,1%. 

Wśród bezrobotnych podejmujących pracę wyższy udział stanowią bezrobotni poprzednio pracujący 

(34.669 osób, tj. 87,6%) w porównaniu do dotychczas niepracujących (4.893 osoby, tj. 12,4%). Wśród 

podejmujących pracę udział wybranych grup bezrobotnych był następujący: osób do 30 roku życia                     

- 40,5% (16.036), długotrwale bezrobotnych - 24,6% (9.731), powyżej 50 roku życia - 15,2% (6.022)  

oraz posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia - 12,0% (4.744). 

4. Aktywne programy rynku pracy. 

 

W 2018 roku aktywnymi programami rynku pracy objęto 17.505 bezrobotnych, co oznacza spadek                 

o 9.260 osób, tj. o 34,6% w odniesieniu do 2017 roku (26.765). Najwięcej osób rozpoczęło staż - 7.838 

bezrobotnych (w tym 52 osoby w ramach bonu stażowego), co stanowiło 44,8% ogółu zaktywizowanych. 

Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 2.021 osób (11,6%), zaś przy robotach publicznych - 1.654 

osoby (9,4%). Podjęcie działalności gospodarczej dofinansowano 1.397 bezrobotnym (8,0%). 

Pracodawcom zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla zatrudnionych 

na tych miejscach 1.253 bezrobotnym (7,2%). Na szkolenia skierowano 1.154 osoby, w tym 199 w 

ramach bonu szkoleniowego (6,6%). Pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie 

rozpoczęło  - 721 osób (4,1%), a prace społecznie użyteczne - 565 osób (3,2%).                W ramach 

dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia pracę podjęło 46 

osób (0,3%). 

 

 

*Od stycznia 2016 roku w pozycji „inne” wykazywane są osoby aktywizowane w ramach  instrumentu rynku pracy 

umożliwiającego refundowanie pracodawcy przez okres 12 m-cy części kosztów związanych z zatrudnieniem bezrobotnych do 30 

roku życia w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres, za który dokonywana jest refundacja oraz przez okres 12 m-cy po jej 

zakończeniu (art. 150f ustawy). 
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5. Cechy bezrobocia w województwie świętokrzyskim. 

• Terytorialne zróżnicowanie natężenia bezrobocia. Na koniec grudnia 2018 roku: 

− najniższą stopę bezrobocia posiadały powiaty: buski - 3,9%, m. Kielce - 5,4%, włoszczowski                    

- 6,3%, pińczowski - 6,6% oraz sandomierski - 6,8%,  

− najwyższą powiaty: skarżyski - 15,7%, opatowski - 13,7%, konecki - 11,5%, ostrowiecki - 11,3% i 

kielecki - 10,9%.  

• Zróżnicowanie udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiatach, najniższy                                          

w: kazimierskim - 3,7%, jędrzejowskim - 7,9%, pińczowskim - 9,2% i sandomierskim - 10,0%,                          

a najwyższy w: koneckim - 29,8%, kieleckim - 23,1%, ostrowieckim - 20,5% i skarżyskim - 19,3%.  

• Utrzymujące się wyższe bezrobocie na wsi niż w mieście. Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi 

wynosił 56,7% ogółu zarejestrowanych. 

• Udział kobiet wśród bezrobotnych wyniósł 52,7%. Z ogółu zarejestrowanych kobiet - 41,8% 

pozostawało bez pracy ponad rok. Analogiczny odsetek dla mężczyzn wyniósł - 31,0%.  

• Utrzymywanie się niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia: 

− wysoki odsetek ludzi młodych do 30 roku życia - 28,5%, w wieku mobilnym 18-44 lata - 66,7%, 

− niski poziom wykształcenia (wykształcenie zasadnicze zawodowe, gimnazjalne i niższe) 
posiadało 47,0% ogółu bezrobotnych, 

− długotrwałe pozostawanie bez pracy (pow. 12 m-cy) - 36,7%, 

− wysoki udział bezrobotnych bez stażu pracy - 15,5% ogółu, 

− Wysoki udział bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych - 25,6% oraz bez doświadczenia 
zawodowego - 23,2%, 

− Udział bezrobotnych powyżej 50 roku życia wynosił 24,6%. 

6. Podsumowanie. 

• Liczba bezrobotnych w grudniu 2018 r. zwiększyła się o 1.338 osób w odniesieniu do poprzedniego 

miesiąca i wyniosła 44.118 osób. Jest to najniższy poziom bezrobocia od 1999 roku. 

• W skali roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2.452 osoby (5,3%), w tym kobiet o 992 osoby 

(4,1%), a mężczyzn o 1.460 osób (6,5%).  

• W porównaniu do 2017 roku mniej bezrobotnych zarejestrowano (o 14,0%) oraz mniej wyłączono 

z rejestrów bezrobocia (o 20,8%). 

• Najczęściej powodem wyłączenia z ewidencji bezrobotnych było podjęcie pracy (51,1%). W 2018 

roku zatrudnienie uzyskały 39.562 osoby, w tym zdecydowana większość podjęła pracę 

niesubsydiowaną (79,9%). 

• W 2018 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35.097 wolnych miejsc pracy i miejsc 

aktywizacji zawodowej, tj. o 6.504 mniej (15,6%) w porównaniu do 2017 roku. 

• W ramach programów rynku pracy powiatowe urzędy pracy w 2018 r. zaktywizowały 17.505 

bezrobotnych, w tym 8.443 osoby do 30 roku życia (48,2%). Liczba osób, którym udzielono wsparcia 

zmniejszyła się o 9.260 (34,6%) w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. 
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ROZDZIAŁ II. 

REALIZACJA ZADAŃ POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W ZAKRESIE 

AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH ORAZ KRAJOWEGO FUNDUSZU 

SZKOLENIOWEGO – KARTY SPRAWOZDAWCZE 
 

MIEJSKI URZĄD PRACY W KIELCACH 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału w 

których kierowano osoby 
bezrobotne w 2018 roku  

(10 wskazań): 

➢ magazynier, 
➢ spawacz, 
➢ kierowca, 
➢ kierowca kat. C, C+E, 
➢ medycyna estetyczna, 
➢ ręczne cięcie plazmowe, 
➢ kosmetyczka, 
➢ szkolenia podnoszące kwalifikacje pielęgniarek i położnych, 
➢ gastronomia, 
➢ mechanik samochodowy. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS w 2018 
roku: 

 
96 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
64 mikro/14 małe 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

8 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
7 

 
w tym: podmiotów sektora 

finansów publicznych 
2 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS w 2018 

roku: 

 
 
397 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe 
192 

 Studia podyplomowe 1 

 
Egzaminy pozwalające 

uzyskanie dyplomów 
potwierdzających nabyte 

11 
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kwalifikacje i umiejętności 
zawodowe 

 Pozostałe – jakie? Badania lekarskie – 2 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS od początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 
 
441 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

2014 – 29 osób w tym 2 pracodawców, 
2015 – 648 osób w tym 28 pracodawców, 
2016 – 627 osób w tym 45 pracodawców, 
2017 – 673 osoby w tym 30 pracodawców, 
2018 – 397 osób w tym 41 pracodawców. 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ gastronomia, 
➢ fryzjerstwo, 
➢ działalność w zakresie opieki zdrowotnej, 
➢ roboty budowlane, 
➢ przetwórstwo przemysłowe, 
➢ działalność edukacyjna, 
➢ działalność w zakresie handlu. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ kosmetyczka, 
➢ księgowy, 
➢ robotnik gospodarczy, 
➢ fizjoterapeuta, 
➢ specjalista ds. sprzedaży, 
➢ magazynier, 
➢ kierowca, 
➢ fryzjer, 
➢ spawacz, 
➢ monter instalacji budowlanych. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu 

 i rezultatów: 

 
1. XXI  Ogólnopolskie Targi Pracy – 25.04.2018r.- ponad 100 

wystawców,3500 miejsc pracy, kilka tysięcy odwiedzających. 
2. Plenerowe targi pracy Targi na Rynku w Kielcach (3 edycje)   

– 12.06.2018r., 21.08.2018r., 12.09.2018r. – każdorazowo 
kilkunastu wystawców, kilkaset ofert pracy, kilkuset 
odwiedzających. 

3. IX Akademickie i Młodzieżowe Targi Pracy– 23.10.2018r.  
-  48 wystawców, 1500 ofert pracy, ok. 1000 odwiedzających. 

4. Giełda Pracy dla Stropy Kielce– 29.01.2017r. – 19 osób 
obecnych, 2 osoby zatrudnione. 

5. Giełda Pracy dla Delco System– 05.02.2018r. – 8 osób,  
1 zatrudniona. 

6. Giełda Pracy dla Sanpro Consulting BPO  - 22.05.2018r.  
– 6 osób, 1 osoba zatrudniona. 

7. Giełda Pracy PW Karabela CK – 05.06.2018r. – 10 osób, brak 
zatrudnienia. 

8. Giełda Pracy dla Zakładu PHU „AKA” – 05.07.2018r. –6 osób, 
brak zatrudnienia. 
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10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych w 2018 

roku:  

 
ok. 1500 ofert z  MUP; 
ok. 6000 ofert prezentowanych przez wystawców. 
 

11 

 
Działania i inicjatywy 

dodatkowe,  
o niestandardowym 

charakterze, zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku pracy, 

pakty zatrudnieniowe, 
dodatkowe zlecanie 

działań aktywizacyjnych  
i inne): 

 

 
1. Kontynuacja Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – Poddziałanie 10.2.2 Działania 
na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej  
29 roku życia, projekt pod nazwą „Idealny pakiet”. Cel: 
Osiągnięcie wzrostu aktywności zawodowej i zatrudnienia osób 
powyżej 29 roku życia zarejestrowanych w MUP Kielce  
z I lub II profilem pomocy jako bezrobotne lub biernych 
zawodowo z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego 
poprzez zastosowanie zindywidualizowanych instrumentów  
i usług aktywizacji zawodowej. Projekt obejmuje wsparciem: 
320 osób. 

2. Kontynuacja Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych (ZIT) – Poddziałanie 10.2.4 Wsparcie 
rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie 
instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych - projekt pod nazwą 
„Kielecki Kreator Przedsiębiorczości”. Cel: Rozwój 
przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy oraz aktywizacja 
zawodowa osób powyżej 29 roku życia nieposiadających 
zatrudnienia – bezrobotnych i biernych zawodowo oraz 
odchodzących z rolnictwa, znajdujących się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z terenu 
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, poprzez udzielenie im 
bezzwrotnych środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Projekt obejmuje wsparciem: 144 osoby. 

3. Rozpoczęcie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego –Działanie  9.1 Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie - projekt pod 
nazwą „SAB – Skuteczna Aktywizacja Bezdomnych”. 
Cel: Projekt zakłada aktywizację społeczno-zawodowa 
zwiększająca szansę na zatrudnienie 40 osób powyżej 18 roku 
życia zagrożonych bezdomnością/bezdomnych przebywających 
na terenie Kielce. 

4. Rozpoczęcie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – 
Działanie  3.1 Działanie na rzecz rozwoju kompetencji 
cyfrowych - projekt pod nazwą „E-kompetencje bez barier”. 
Cel: Zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, 
w tym e-usług wśród mieszkańców Kielc, którzy ukończyli 25 
rok życia. Działania ze strony MUP i MOPR: organizacja oraz 
przeprowadzenie  22 bezpłatnych szkoleń z tematów: „Moje 
finanse i transakcje w sieci”, „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes  
w sieci”, „Internet dla seniora”, „Kultura w sieci” dla 264 
mieszkańców miasta Kielce, którzy ukończyli 25 rok życia. 
 Kontynuacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  
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– Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych, projekt pod nazwą „Aktywizacja 
osób młodych pozostających bez pracy w Gminie Miasto Kielce 
(III)”. Cel: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 
do 29 roku życia pozostających bez pracy  w  Gminie Miasto 
Kielce. Projekt obejmie wsparciem: 819 osób. 

5. Program regionalny na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych  
w  wieku 50. Program objął wsparciem: 98 osób. 

6. Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale 
bezrobotnych – Rezerwa I w 2018r. Program objął wsparciem:  
3 osoby. 

7. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat  
i powyżej – Rezerwa II w 2018r. Program objął wsparciem:                  
6 osób. 

8. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 
niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, którzy sprawowali 
opiekę nad osobą zależną, w szczególności niepełnosprawną 
– Rezerwa III w 2018r. Program objął wsparciem: 3 osoby; 

9. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat  
i powyżej – Rezerwa IV w 2018r. Program objął wsparciem:           
24 osoby. 

10. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat  
i powyżej – Rezerwa V w 2018r. Program objął wsparciem:            
7 osób. 

11. Program wspierania przedsiębiorczości – Rezerwa VI w 2018r. 
Program objął wsparciem: 17 osób. 

12. X Ogólnopolski Tydzień Kariery (15-21.10.2018 r.) – pod 
hasłem „Bądź architektem swojego szczęścia”. Uczniom 
kieleckich szkół zaoferowaliśmy udział w warsztatach 
doradczych, a studentom w jedenastym panelu dyskusyjnym 
poświęconym karierze w komunikacji, które współorganizujemy 
z Instytutem Dziennikarstwa i Informacji UJK. 

13. Gra miejska #BiznesKlasa – MUP organizował punkt gry 
przeznaczonej dla uczniów kieleckich szkół 
ponadgimnazjalnych. Uczyliśmy uczestników poprawnego 
wypełniania druku oferty pracy – krajowej. 

14. Konferencje informacyjne dla pracodawców: 26 stycznia 2018 
r. oraz 26 listopada 2018 r. – na konferencjach poruszone 
zostały tematy wsparcia dla pracodawców przy zatrudnianiu 
cudzoziemców oraz Krajowy Fundusz Szkoleniowy – narzędzie 
dla pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. 

15. „Kieleccy pracodawcy  w oczach bezrobotnych”. Pracownicy 
MUP wzięli udział w osiemnastu audycjach poradnikowych na 
antenie Polskiego Radia Kielce S.A. połączonych z dyżurem 
telefonicznym. 

16. Na naszym fanpage (1,4 k polubień) zamieściliśmy w 2018 roku 
336 komunikatów (prawie 30 miesięcznie). 

17. Porozumienie o współpracy zawarte z Caritas Diecezji 
Kieleckiej na rok 2018r. Przedmiotem porozumienia jest 
ustalenie współpracy przy realizacji  Projektu ”Nowe horyzonty 
aktywnej integracji  w środowisku lokalnym- animacja, 
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edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia 
społecznego”. 

18. Porozumienie o współpracy zawarte  ze Świętokrzyskim 
Klubem Abstynentów „RAJ” w Kielcach.  Przedmiotem 
porozumienia jest dokonanie ustaleń dotyczących realizacji 
programu reintegracji społecznej i zawodowej uczestników 
Klubu I integracji Społecznej Przy ŚKA. 

19. Porozumienie o współpracy zawarte  z MOPR w Kielcach. 
Celem działań podejmowanych w ramach porozumienia jest  
zapewnienie  uczestnikom zajęć wsparcia doradców 
zawodowych, wymiana informacji i doświadczeń w zakresie 
możliwości zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych jak również wykluczeniem społecznym. 

20. Porozumienie o współpracy zawarte  ze Szkołą Podstawową  
nr 27 w Kielcach na rok szkolnym 2017/2018. Przedmiotem 
porozumienia jest współpraca w zakresie udzielania informacji 
o zawodach, rynku pracy , możliwościach  szkolenia i 
kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym 
poszukiwaniu pracz i samozatrudnieniu, uczniom oraz 
nauczycielom oraz  nauczycielom+ szkolnym doradcom 
zawodowym. 

21. Porozumienie o współpracy  zawarte  na rok szkolny 
2017/2018  z Zespołem Szkół Ekonomicznych – ZSE im. 
Mikołaja Kopernika w Kielcach Przedmiotem porozumienia jest 
współpraca w zakresie udzielanie informacji o zawodach, rynku 
pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach 
niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i 
samozatrudnieniu, uczniom i nauczycielom- szkolnym 
doradcom zawodowym. 

22. Porozumienie o współpracy zawarte z III LO im. Śniadeckich  
w Kielcach na rok szkolny 2017/2018. Przedmiotem 
porozumienia jest współpraca w zakresie udzielania informacji 
o zawodach, rynku pracy , możliwościach  szkolenia i 
kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym 
poszukiwaniu prac i samozatrudnieniu, uczniom oraz 
nauczycielom oraz  nauczycielom+ szkolnym doradcom 
zawodowym. 

23. Uruchomienie dyżurów doradców zawodowych na 
komunikatorze Skype. 

24. Współorganizowanie z WUP w Kielcach 3 spotkań 
informacyjnych „Własna firma zrób to z głową” w zakresie 
rozwoju umiejętności przedsiębiorczych. 

25. Prowadzenie całożyciowego poradnictwa zawodowego poprzez 
Udział w OTK oraz  w Ogólnopolskich Targach Pracy i innych 
przedsięwzięciach plenerowych. 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały z dodatkowych, 

Niestandardowych 
inicjatyw podejmowanych  

w 2018 roku: 

 
Nie mniej niż 2000 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W BUSKU-ZDROJU 

 
 

Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano osoby 
bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C, C+E, 
➢ kursy kwalifikacyjne dla kierowców,  
➢ obsługa wózków widłowych, 
➢ operator koparkoładowarki, 
➢ spawanie metodą MAG. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS  
w 2018 roku: 

29 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
22 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

3 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
2 

 
w tym: podmiotów sektora 

finansów publicznych 
2 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS w 2018 roku: 

51 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe: 
50 

 Studia podyplomowe 0 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabyte 
kwalifikacje  

i umiejętności zawodowe: 

17 

 Pozostałe – jakie? badania lekarskie - 33 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS od początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

124 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

941 
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7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018  
(10 wskazań): 

 
➢ transport i gosp. magazynowa, 
➢ budownictwo, 
➢ handel hurtowy i detaliczny, 
➢ naprawa pojazdów samochodowych, 
➢ pozostała działalność usługowa, 
➢ opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 
➢ dostawa wody; gosp. ściekami i odpadami. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ kierowca samochodu ciężarowego, 
➢ operatorzy sprzętu do robót ziemnych (koparkoładowarka, 

koparka jednonaczyniowa), 
➢ pielęgniarki, 
➢ fryzjerki, 
➢ mechanicy pojazdów samochodowych. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu i 

rezultatów: 

 
W 2018 r. zorganizowano 8 giełd pracy o zasięgu powiatowym 
dla osób w zawodach: 
➢ fryzjer, 
➢ monter instalacji wod-kan, 
➢ sprzedawca, 
➢ pracownik budowlany. 
W giełdach uczestniczyło 91 osób, z czego 4 podjęły pracę. 
 

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku:  

8 ofert pracy na 15 stanowisk pracy 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, zrealizowane 

w roku 2018   
(np. porozumienia  

z partnerami rynku pracy, 
pakty zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie działań 
aktywizacyjnych i inne) 

-- 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub pośredni 

sposób skorzystały  
z dodatkowych, 

niestandardowych 
inicjatyw podejmowanych  

w 2018 roku: 

--- 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W KAZIMIERZY WIELKIEJ 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano osoby 
bezrobotne  

w 2018 roku 
 (10 wskazań) 

➢ kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, 
➢ kierowcy autobusów, 
➢ operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, 
➢ spawacze, 
➢ kosmetyczki, 
➢ graficy komputerowi, 
➢ palacz kotłów CO, 
➢ MIG 131- spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów 

nieaktywnych, 
➢ kurs prawa jazdy kat. C, C+E, D, 
➢ kwalifikacja wstępna i wstępna przyśpieszona C1, C1+E, 

C,C+E, 
➢ kurs Front End Developer. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS  
w 2018 roku: 

6 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
6 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

0 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
0 

 
w tym: podmiotów sektora 

finansów publicznych 
0 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS w 2018 roku: 

17 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 Szkolenia i kursy zawodowe 

➢ wdrożenie RODO w służbie zdrowia- zmiany w prawie 
dotyczące o ochronie danych osobowych(7 osób), 

➢ zasady reanimacji – nowe wytyczne (7 osób), 
➢ opieka geriatryczna dla pielęgniarek i lekarzy pierwszego 

kontaktu(7 osób), 
➢ podstawy elektrokardiografii i technika badania EKG ( 7 osób), 
➢ Specjalista IT – serwisant elektroniki (2 osoby), 
➢ operator koparko ładowarki w zakresie III klasy uprawnień 

wszystkie typy (1 osoba), 
➢ operator koparki jednonaczyniowej w zakresie  
➢ III klasy uprawnień ( 4 osoby), 
➢ obsługa podestów ruchomych przejezdnych wielobieżnych 

kat. I P ( 3 osoby), 
➢ programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie  

w wykorzystaniem oprogramowania Autodesk Fusion 360  
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( 1 osoba). 

 Studia podyplomowe 0 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabyte 
kwalifikacje  

i umiejętności zawodowe: 

Egzamin państwowy przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego 
„Obsługa podestów ruchomych przejezdnych wielobieżnych  
kat. I P” (3 osoby). 

 Pozostałe – jakie? Badania lekarskie specjalistyczne ( 3 osoby). 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS od początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

39 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

192 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ pozaszkolne formy edukacji, 
➢ wykonywanie instalacji elektrycznych, 
➢ handel. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ technicy i inny średni personel (opieka zdrowotna), 
➢ specjaliści ( Informatyka i wykorzystanie komputerów,                         
➢ pracownicy wykonujący prace proste, 
➢ robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu  

i rezultatów: 

0 

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku: 

0 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, zrealizowane 

w roku 2018   
(np. porozumienia  

z partnerami rynku pracy, 
pakty zatrudnieniowe, 

Brak 
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dodatkowe zlecanie działań 
aktywizacyjnych i inne): 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub pośredni 

sposób skorzystały  
z dodatkowych, 

niestandardowych 
inicjatyw podejmowanych  

w 2018 roku: 

0 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH 

 

Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano osoby 
bezrobotne 

 w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ kursy dla kierowców (wszystkie kategorie praw jazdy+ kursy 
kwalifikacyjne),  

➢ spawalnicze,  
➢ dla magazynierów,  
➢ sprzedawców, 
➢ przedstawicieli handlowych,  
➢ robotników budowlanych,  
➢ operatorów maszyn,  
➢ pracowników branży fryzjersko kosmetycznej  

i gastronomicznej. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS w 2018 
roku: 

99 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
89 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

12 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
3 

 
w tym: podmiotów sektora 

finansów publicznych 
2 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem w 
ramach KFS w 2018 roku: 

 

254 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 
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 Szkolenia i kursy zawodowe 253 

 Studia podyplomowe 1 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabyte 
kwalifikacje  

i umiejętności zawodowe 

0 

 Pozostałe – jakie? 0 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS od początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 

427 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

 

1951 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie  

w ramach środków KFS 
2018 (10 wskazań): 

➢ transport drogowy, 
➢ obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
➢ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
➢ fryzjerstwo, 
➢ działalność w zakresie telekunikacji przewodowej, 
➢ działalność usługowa, 
➢ roboty budowlane, 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ spawacz, 
➢ kierowca kat. C, C+E+ kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane  

w 2018 roku – krótka 
charakterystyka zasięgu i 

rezultatów: 

 

W 2018 roku Targi Pracy organizowane były w Rakowie 
,Chęcinach i Łagowie. Skierowano na nie 493 osoby, 62 
wystawców zaoferowało łącznie 939 m-c pracy. 

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono  

w ramach targów  
i giełd pracy 

zorganizowanych  
w 2018 roku: 

W ramach Targów Pracy udostępniono 939 oferty pracy   
a w ramach giełd 19 ofert. 



Sprawozdanie z realizacji  Świętokrzyskiego Planu Działań  
na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018. 

Strona | 20  
 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, zrealizowane  

w roku 2018   
(np. porozumienia  

z partnerami rynku pracy, 
pakty zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań aktywizacyjnych 

 i inne): 

 

W gminach Bieliny i Łagów zorganizowano spotkania 
informacyjne dla 150 rolników na temat zatrudniania 
cudzoziemców. 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw podejmowanych  
w 2018 roku: 

 

150 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŃSKICH 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne 

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ spawanie met. MAG/MIG, 
➢ prawo jazdy kat. C, 
➢ prawo jazdy kat. C+E, 
➢ kwalifikacja wstępna przyspieszona do bloku programowego do 

prawa jazdy kat. C, C+E, 
➢ kwalifikacja wstępna do bloku programowego do prawa jazdy 

kat. C, C+E, 
➢ szkolenia okresowe kierowców, 
➢ kierowca wózków jezdniowych, 
➢ kursy kosmetyczne ( w tym stylizacja paznokci, stylizacja rzęs), 
➢ obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 

oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS  
w 2018 roku: 

 
33  

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
17 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

5 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
1 
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w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

1 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 

wsparciem w ramach 
KFS w 2018 roku: 

 
111 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe 
111 

 Studia podyplomowe 0 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje i 

umiejętności 
zawodowe 

 
54 

 Pozostałe – jakie? 
Badania lekarskie i psychologiczne wymagane  do podjęcia 
kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu                               
– 11 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 
145 pracodawców 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 
wsparciem od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 
1131 osób 

7 

Dominujące branże 
wg sekcji PKD,  

w których pracodawcy 
otrzymali wsparcie  
w ramach środków 

KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ pozostała pomoc społeczna, 
➢ roboty związane z budową linii elektroenergetycznych, 
➢ sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych, 
➢ produkcja pozostałych materiałów metalowych, 
➢ wykonanie instalacji elektrycznych, 
➢ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, 
➢ działalność rachunkowo-księgowa, 
➢ sprzedaż hurtowa paliw, 
➢ produkcja konstrukcji metalowych. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na 

rozwój których 
pracodawcy zgłaszają 

➢ spawanie,  
➢ prawo jazdy kat. C, C+E,  
➢ kwalifikacja wstępna przyspieszona do prawa jazdy kat. C, C+E,  
➢ operator wózków jezdniowych,  
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największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,  
➢ główny księgowy,  
➢ elektryk,  
➢ kierowca samochodu ciężarowego,  
➢ spawacz. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane  

w 2018 roku – krótka 
charakterystyka 

zasięgu i rezultatów: 

PUP w Końskich zorganizował w 2018r.  17 giełd pracy. 

PUP był współorganizatorem Regionalnych Targów Pracy 
(28.09.2018r.) we współpracy z WUP. Celem wydarzenia było 
zaprezentowanie mieszkańcom Końskich i regionu, kompleksowej 
oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, a także możliwość 
spotkań z ekspertami, prezentacje firm, podnoszenie kwalifikacji 
poprzez udział w warsztatach i szkoleniach oraz niepowtarzalna 
szansa zdobycia wiedzy pozwalającej już dziś właściwie pokierować 
ścieżką swojego rozwoju. Wystawcy Targów – inwestorzy z regionu 
koneckiego – otrzymali możliwość pozyskania nowych 
pracowników, przy własnych stoiskach promowali własne firmy 
oraz brali udział w wydarzeniach towarzyszących.  

Wystawcy podzieleni byli na trzy strefy:           

➢ w strefie zatrudnienia było 61 wystawców - firmy funkcjonujące 
na rynku powiatu koneckiego prezentowały odwiedzającym 
profile własnych firm oraz przedstawiały własne oferty pracy, 

➢ w strefie edukacji było 7 wystawców - szkoły, jednostki 
szkoleniowe przedstawiły ofertę edukacyjną oraz oferty 
szkoleń, 

➢ w strefie przedsiębiorczości było 5 wystawców – jednostki   
i instytucje publiczne tj. ZUS, US, PFRON, Główny Punkt 
Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach udzielał 
informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia 
finansowego. 

Na Targi pracy skierowano ponad 420 osób a łącznie odwiedziło 
Targi około 1000 osób. 

10 

Liczba ofert pracy, 
które udostępniono  

w ramach targów  
i giełd pracy 

zorganizowanych  
w 2018 roku:  

 
PUP w Końskich zaprezentował mieszkańcom Końskich i regionu 
oferty pracy - ogółem zgłoszono 1200 miejsc pracy w kraju oraz 
3460 miejsc pracy za granicą. 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach prezentował zagraniczne 
oferty pracy w ramach sieci EURES. 
 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

1. PUP w Końskich w 2018r. przystąpił do projektu „Pakty 
zatrudnieniowe w Polsce”, który był współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS (Starosta Powiatu 
Koneckiego przy udziale Powiatowego Urzędu Pracy w 
Końskich zainicjował powstanie „Paktu Zatrudnieniowego na 
rzecz aktywizacji osób bezrobotnych 50+ w powiecie 
koneckim" skupiającego partnerów publicznych i 
niepublicznych instytucji 0ddziałujących na lokalny rynek 
pracy. Dnia 22.01.2018r. podpisano stosowną umowę. Pakt 
Zatrudnieniowy w powiecie koneckim realizowało 12  
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dodatkowe zlecanie 
działań 

aktywizacyjnych  
i inne) 

 

 
partnerów. Liderem projektu była Szczecińska Fundacja 
Talent-Promocja Postęp. Celem głównym projektu była 
poprawa sytuacji na rynku pracy osób bezrobotnych powyżej 
50r.ż. W wyniku udziału w projekcie 10 osób podjęło 
zatrudnienie, 4 osoby odbywają staże zawodowe z deklaracją 
zatrudnienia. Pakty zatrudnieniowe w powiecie koneckim 
były przedsięwzięciem które stały się fundamentem do 
budowania współpracy partnerskiej dając nowe i lepsze 
możliwości rozwoju. 

2. Program Regionalny- Powiatowy Urząd Pracy w Końskich 
przystąpił do udziału w pilotażowym projekcie obejmującym 
realizację programu  w ramach Programu Regionalnego, 
pogłębionego doradztwa zawodowego dla dwóch grup po  
12 osób bezrobotnych po 50r.ż, w okresie 3 miesięcy. 
Działania podjęte w tym zakresie realizowane były przy 
współpracy z ekspertami Banku Światowego. 

3. Powiatowy Urząd Pracy w Końskich w dniu 09.01.2018r. 
podpisał porozumienie pomiędzy Województwem 
Świętokrzyskim /Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, 
 a Miastem Kielce/ MUP w Kielcach, Powiatem Kieleckim/ PUP 
w Kielcach, Powiatem Skarżyskim/PUP w Skarżysku-
Kamiennej, Powiatem Starachowickim/PUP  
w Starachowicach, Powiatem Włoszczowskim/PUP we 
Włoszczowie przy tworzeniu „Programu regionalnego na 
rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku 
50+”.  

4. W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery –doradcy 
zawodowi z PUP Końskie zorganizowali seminaria 
informacyjne i warsztatowe z młodzieżą w koneckich szkołach 
ponadgimnazjalnych. 

5. PUP uczestniczył w partnerstwie tworzonym przez 
Politechnikę Świętokrzyską. PUP deklarował wniesienie 
następującego wkładu w realizację celów partnerstwa  
w postaci: merytorycznej pomocy w zakresie działań 
projektowych, pomocy informatycznej. 
 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

➢ Pakty zatrudnieniowe15 osób (13K/2M), 
➢ PUP  aktywizował w ramach programu regionalnego 79 osób 

bezrobotnych w następujących formach wsparcia: roboty 
publiczne, prace interwencyjne, staże. Budżet programu 
wynosił 495 000zł, 

➢ Program regionalny w ramach pogłębionego doradztwa  
– 2 grupy po 12 osób powyżej 50 r.ż.  
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POWIATOWY URZĄD PRACY W OPATOWIE 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C,C+E+ kwalifikacje, 
➢ prawo jazdy D+ kwalifikacje, 
➢ świadectwo kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, 
➢ operator koparkoładowarki kl.III, 
➢ opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, 
➢ pomoc stomatologiczna, 
➢ zintegrowany kurs ds. kadr i płac, 
➢ spawacz, 
➢ operator programista CNC, 
➢ pilarz -drwal. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS  
w 2018 roku: 

 
13 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
12 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

0 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
0 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

1 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 

wsparciem w ramach 
KFS w 2018 roku: 

36 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe 
46 

 Studia podyplomowe 
 
3 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe: 

0 

 Pozostałe – jakie? 0 
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5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 
85 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 
wsparciem od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

 
318 

7 

Dominujące branże 
wg sekcji PKD,  

w których pracodawcy 
otrzymali wsparcie  
w ramach środków 

KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ fryzjerstwo i pozostałe usługi kosmetyczne, 
➢ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego 

użytku,  
➢ pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania ,gdzie indziej 

nie nieskwalifikowana, 
➢ działalność obiektów kulturalnych, 
➢ działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych 

atrakcji turystycznych, 
➢ hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 
➢ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, 
➢ działalność pozostałych organizacji członkowskich , gdzie indziej 

nie sklasyfikowana, 
➢ zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, 
➢ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 
➢ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności 

gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.   

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na 

rozwój których 
pracodawcy zgłaszają 

największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ kierowcy samochodów ciężarowych, 
➢ operatorzy maszyn, 
➢ pracownicy ds. księgowości i rachunkowości, 
➢ opiekunowie osób starszych, 
➢ studia podyplomowe. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane  

w 2018 roku – krótka 
charakterystyka 

zasięgu i rezultatów: 

Powiatowy urząd Pracy w Opatowie zorganizował w swojej 
siedzibie 25 giełd pracy, których rezultatem było zatrudnienie  
6 osób bezrobotnych. 
Giełdy pracy zorganizowane były na uzupełnienie zwolnionych 
miejsc pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy 
przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na 
wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne 
skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w celu uzyskania 
informacji starosty oraz w ramach otwartych ofert pracy, nie dały 
możliwości zatrudnienia na wszystkie wolne miejsca pracy  
( w części przyczyną była praca w delegacji). 

10 
Liczba ofert pracy, 

które udostępniono  
w ramach targów  

 
21 
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i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku:  

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań 

aktywizacyjnych  
i inne) 

 
 
 
0 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

 
0 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona, 
➢ prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona, 
➢ kurs operatora maszyn budowlanych: koparka, koparko- 

ładowarka, podesty, 
➢ szkolenie kompleksowe ze stylizacji rzęs i brwi, 
➢ zawodowy kurs stylizacji paznokci, 
➢ przewóz towarów niebezpiecznych ADR podstawa  

i cysterna z obsługa wózka jezdniowego i żurawia przenośnego, 
➢ kurs kwalifikacyjny na dróżnika przejazdowego, 
➢ kurs kosmetologii estetycznej, 
➢ STEP BY STEP kurs fryzjerski, 
➢ szkolenie autoryzowanego montera i projektanta instalacji 

fotowoltaicznych z przygotowaniem do uzyskania uprawnień. 

2 

Liczba pracodawców, 
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
w 2018 roku: 

 
35 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
19 
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w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

13 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
3 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

0 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 

wsparciem w ramach 
KFS w 2018 roku: 

111 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe 
111 

 Studia podyplomowe 0 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe 

0 

 Pozostałe – jakie? 20 badania lekarskie 

5 

Liczba pracodawców, 
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

173 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, 
których objęto 
wsparciem od 

początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia: 

886 

7 

Dominujące branże 
wg sekcji PKD,  

w których pracodawcy 
otrzymali wsparcie w 
ramach środków KFS 

w 2018 
(10 wskazań): 

➢ pozostała działalność usługowa, 
➢ przetwórstwo przemysłowe, 
➢ handel hurtowy i detaliczny, 
➢ naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 
➢ transport i gospodarka magazynowa, 
➢ opieka zdrowotna i pomoc społeczna, 
➢ budownictwo, 
➢ dostawa wody, 
➢ gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją, 
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➢ działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi, 

➢ działalność profesjonalna naukowa i techniczna. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na 

rozwój których 
pracodawcy zgłaszają 

największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ kierowcy – szkolenie okresowe dla wykonujących przewóz 
drogowy, 

➢ galwanizer- szkolenie doskonalące w zawodzie. 
➢ obsługa suwnic kat. II S, 
➢ zgrzewacz- szkolenie doskonalące w zawodzie, 
➢ kierowca Autobusu kat. D wraz z kwalifikacją wstępną 

przyśpieszoną, 
➢ wiertacz w metalu – operator wiertarki do głębokich otworów, 
➢ spawanie pachwinowe metodą MAG 135, 
➢ RODO w ochronie zdrowia, 
➢ wiertacz w metalu – operator wiertarki do głębokich otworów, 
➢ operator koparko-ładowarki kl. III. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane  

w 2018 roku – krótka 
charakterystyka 

zasięgu i rezultatów: 

Giełdy organizowane były dla lokalnych pracodawców działających 
na terenie powiatu. 

10 

Liczba ofert pracy, 
które udostępniono  

w ramach targów i 
giełd pracy 

zorganizowanych  
w 2018 roku: 

Zorganizowano 7 giełd pracy, udostępniono 71 ofert, uczestniczyło 
169 osób, 34 podjęło pracę. 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane w roku 
2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań 

aktywizacyjnych  
i inne): 

 
 
brak 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku 

 
 
0 
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POWIATOWY URZĄD PRACY W PIŃCZOWIE  

Działania zrealizowane w roku 2018 
 

1 Dominujące kierunki 
szkoleń , do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
( 10 wskazań ): 

➢ „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku 
programowego kat. C1,C,C1+E,C+E”,   

➢ „Kurs kwalifikacji wstępnej pełnej w zakresie bloku 
programowego kat. C1,C,C1+E,C+E”,   

➢ „Kurs prawa jazdy kat. D”,  
➢ „Kurs prawa jazdy kat. C”,  
➢ „Kurs prawa jazdy kat. C+E”, 
➢ „Operator koparko-ładowarki kl. III”. 

2 Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy  
w ramach KFS  
w 2018 roku:  

 
9 

 W tym: 
mikroprzedsiębiorstw  

W tym : średnich 
przedsiębiorstw 
W tym : dużych 
przedsiębiorstw 

3 
0 
2 

 W tym : podmiotów 
sektora finansów 

publicznych  

1 

3 Liczba pracowników 
pracodawców , których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS  
w 2018 roku:  

28 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku : 
 

 Szkolenia i kursy 
zawodowe: 

28 

 Studia podyplomowe  0 

 Egzaminy pozwalające 
na uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe 

0 

 Pozostałe –jakie? 0 

5 Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
od początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia:  

 
11 

6  Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 

 
30 
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początku 
funkcjonowania tego 

narzędzia:  

7 Dominujące branże wg 
sekcji PKD , w których 
pracodawcy otrzymali 

wsparcie w ramach 
środków KFS w 2018 
roku ( 10 wskazań ):  

➢ fryzjerstwo, 
➢ przetwórstwo warzyw i owoców, 
➢ opieka zdrowotna, 
➢ transport, 
➢ produkcja wyrobów budowlanych. 

8 Zawody i specjalności  
pracownicze , na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ fryzjerstwo, 
➢ kierowcy kat. C+E,  
➢ pielęgniarki,  
➢ księgowy,  
➢ operator koparko-ładowarki, 
➢ kucharz. 

9 Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu  

i rezultatów:  

Targi pracy nie były realizowane .Giełdy pracy zorganizowano dla 
pracodawców z terenu działania PUP tj. powiatu pińczowskiego 
oraz ościennych powiatów np. buskiego.  

10 Liczba ofert pracy , 
które udostępniono w 
ramach targów i giełd 

pracy zorganizowanych 
w 2018 roku . 

 
2 

11 Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane w 2018 
roku np. porozumienia  

z partnerami rynku 
pracy, pakty 

zatrudnieniowe, 
dodatkowe zlecanie 

działań aktywizacyjnych 
 i inne )  

W 2018 roku zrealizowano porozumienie zawarte  
z Zakładem Karnym w Pińczowie , które dotyczyło podjęcia akcji 
informacyjnej dla osadzonych w zakresie aktualnej sytuacji na 
rynku pracy. Pracownicy działu CAZ przeprowadzili wizyty 
w ZK w Pińczowie, udzielane informacje dotyczyły ofert pracy, 
szkoleń zawodowych oraz programów realizowanych prze PUP  
w Pińczowie. Takie same działania podejmowane były dla 
młodzieży przebywającej w Schronisku dla Nieletnich  
w Gackach oraz dla uczniów ostatnich klas w szkołach 
ponadgimnazjalnych w Pińczowie (LO oraz Zespół Szkół 
Zawodowych w Pińczowie ). 

12 Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku:  

 
Ok. 150 osób  
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POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C,C+E, kwalifikacje wstępne, 
➢ kurs kwalifikacyjny na zwrotniczego, 
➢ kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, 
➢ florysta, 
➢ pakiet szkoleń do stylizacji paznokci, 
➢ operator koparkoładowarki kl. III i koparki kl. III, 
➢ bezlakierowe  usuwanie wgnieceń metodami PDR, 
➢ prawo jazdy kat. D + kwalifikacja wstępna przyspieszona   

z zakresu kat. D, 
➢ kurs kwalifikacyjny na dróżnika przejazdowego. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS  
w 2018 roku: 

20 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
11 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

7 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
0 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

4 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS  
w 2018 roku: 

69 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe: 
20 

 Studia podyplomowe: 0 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających nabyte 
kwalifikacje 

 i umiejętności 
zawodowe: 
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 Pozostałe – jakie? 3 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto umowy 

w ramach KFS od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

122 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku funkcjonowania 

tego narzędzia: 

497 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

 
➢ fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne, 
➢ działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, 
➢ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 
➢ pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem, 
➢ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski 

transport drogowy towarów, 
➢ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończenio

wych, roboty związane z budową dróg i autostrad, 
➢ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń  

peryferyjnych, 
➢ produkcja pieczywa. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ brukarz,  
➢ cukiernik – ciastkarz, 
➢ fryzjer - stylista fryzur, 
➢ grafik komputerowy, 
➢ księgowy,  
➢ kucharz, 
➢ mechanik samochodowy, 
➢ obsługa urządzeń budowlanych, 
➢ obsługa urządzeń klimatyzacyjnych, 
➢ profesjonalny sprzedawca,  
➢ serwisant sprzętu komputerowego, 
➢ profesjonalna kosmetyczka, 
➢ operator walca,  
➢ koparki, 
➢ żurawia,  
➢ pielęgniarka, 
➢ elektryk,  
➢ spawacz. 
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9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu  

i rezultatów: 

Regionalne Targi Pracy, które odbyły się 13.06.2018r.  
w Hali Sportowej przy Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji  
w Skarżysku – Kamiennej. Ich organizatorami byli Wojewódzki 
Urząd Pracy w Kielcach, Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku             
- Kamiennej oraz Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski i Prezydent 
Miasta Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig. 
Współorganizatorami byli m.in. Centrum Obsługi Inwestora 
oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.  

Swoją ofertę zaprezentowało swoją ofertę 60 wystawców                
w tym 36 pracodawców. Na osoby szukające pracy czekało 
prawie 2 060 zróżnicowanych ofert pracy, zarówno z powiatu, 
od lokalnych firm, jak i z całego kraju. Poszukiwani byli zarówno 
pracownicy przy pracach prostych (personel sprzątający), jak                
i osoby w wielu specjalizacjach (m.in. spawacze, operatorzy linii 
produkcyjnych, magazynierzy, monterzy, elektrycy, pracownicy 
budowlani, pracownicy w branży gastronomicznej, pracownicy 
w branży meblarskiej). Wystawcy dysponowali także ofertą 
zatrudnienia za granicą, zwłaszcza dla opiekunów osób 
starszych, pracowników produkcyjnych oraz szklarniowych. Dla 
najmłodszych osób bezrobotnych swoją ofertę przygotowało 
Młodzieżowe Centrum Kariery działające przy OHP. Targi 
odwiedziło blisko 2500 osób Wystawcy przeprowadzili rozmowy 
z 2391 osobami zainteresowanymi ich ofertą, z 1181 rozmawiali 
o podjęciu pracy lub podnoszeniu kwalifikacji, od osób 423 
wzięli CV lub kontakt, do dalszych rozmów w sprawie pracy 
zaprosili 208 osób. 

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku:  

2060 

11 

 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, zrealizowane 

w roku 2018 (np. 
porozumienia  

z partnerami rynku pracy, 
pakty zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań aktywizacyjnych  

i inne): 

 

1. "Pakt Zatrudnieniowy na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych 50+". 

2. Autorski projekt innowacyjny „Warsztat Kreacji Kariery” 
objęty wsparciem Banku Światowego badaniem 
randomizacyjnym. 

3. Czwarty cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych 
„Współpracuj z nami - rozwijaj swoją firmę”. 

4. Gminne punkty umożliwiające elektroniczną rezerwację 
biletu do rejestracji  
w PUP. 

5. Partnerskie projekty: 
➢ z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą: 

„Zatrudnienie Twoją Szansą II edycja” w ramach 
Poddziałania 10.2.1 RPO WŚ  2014-2020, 

➢ z Podkarpacką Agencją Konsultingowo-Doradczą: „Twoja 
szansa na przedsiębiorczość IV” w ramach Działania 10.4 
RPO WŚ  2014-2020. 
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12 

Liczba osób, które w 
bezpośredni lub pośredni 
sposób skorzystały z 
dodatkowych, 
niestandardowych 
inicjatyw podejmowanych 
w 2018 roku 

300 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne w 

2018 roku (10 wskazań): 

➢ kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku 
programowego do prawa jazdy kat. C, C+E, D, D+E,  

➢ kierowca- operator wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym, 

➢ ABC przedsiębiorczości, 
➢ spawanie MAG, TIG, 
➢ operatorzy sprzętu ciężkiego budowlanego, 
➢ prawo jazdy kat. C+E, 
➢ technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 
➢ szkolenie okresowe w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E, 
➢ operator programista CNC, 
➢ programista PHP. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS w 
2018 roku: 

14 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
6 

 
w tym: małych 

przedsiębiorstw 
3 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

2 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
2 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

1 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS  
w 2018 roku: 

 
154 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe: 
23 szkolenia 
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 Studia podyplomowe: - 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe 

- 

 Pozostałe – jakie? - 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
od początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

 
87 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

 
596 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ służba zdrowia, 
➢ usługi gastronomiczne, 
➢ przetwórstwo przemysłowe, 
➢ handel, 
➢ usługi fryzjerskie, 
➢ branża informatyczna, 
➢ usługi transportowe, 
➢ działalność wspomagająca edukację, 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ pielęgniarka, 
➢ lekarz, 
➢ kucharz, 
➢ barman-kelner, 
➢ kierowca operator wózków jezdniowych, 
➢ fryzjer, 
➢ kierowca samochodu ciężarowego, 
➢ sprzedawca-kasjer, 
➢ recepcjonista hotelowy, 
➢ psycholog, 
➢ nauczyciel przedszkola, 
➢ magazynier. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu 

i rezultatów: 

1. W dniu 17 kwietnia 2018 r. w Hali Widowiskowo-Sportowej 
odbyły się Regionalne Targi Pracy. Inicjatorem 
przedsięwzięcia był Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 
oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. W kolejnej edycji 
targów udział wzięło 60 wystawców (firmy, jednostki 
szkoleniowe i edukacyjne, stowarzyszenia). Przedstawiono 
ponad 400 ofert pracy w kraju i około 3000 ofert pracy za 
granicą w różnych branżach oraz zawodach.  
Pracodawcy poszukiwali m.in. specjalistów ds. księgowości, 
ds. BHP i administracji, operatorów urządzeń do obróbki 
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szkła, kierowców z uprawnieniami, spawaczy. Z uwagi na 
rozpoczynający się sezon turystyczny nie brakowało również 
ofert pracy w zawodach gastronomicznych: kucharz, kelner, 
recepcjonista. 
Zapotrzebowanie na pracowników zgłosiły także służby 
mundurowe tj. 110 policjantów. Szeroką ofertę szkoleniową  
i edukacyjną prezentowały jednostki szkoleniowe i 
edukacyjne. Podczas targów pracy prezentowane były 
również propozycje zatrudnienia w krajach UE w ramach sieci 
EURES. Nie brakowało także usług w zakresie pośrednictwa 
pracy, doradczych i szkoleniowych, których udzielali 
pośrednicy pracy i doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu 
Pracy w Sandomierzu. 
Dodatkowo pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Kielcach dla zainteresowanych osób prowadzili zajęcia 
informacyjne z zakresu „Własna firma – zrób to z głową” oraz 
„Wyjazd do pracy za granicą- o czym należy pamiętać”.  
Osobom zainteresowanym porad prawnych udzielali 
pracownicy Urzędu Skarbowego w Sandomierzu, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, a także PFRON. 
Pracodawcy oraz przedstawiciele pozostałych instytucji mogli 
spotkać się z licznie przybyłymi na targi pracy osobami 
poszukującymi pracy. 

2. Dnia 06.02.2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 
zorganizował Giełdę Pracy na 1 stanowisko (kucharz) dla 
pracodawcy - DIS Spółka Jawna Artur Dul i Wspólnicy.  
W giełdzie wzięło udział 4 osoby.   

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku: 

 
➢ Targi Pracy - ponad 400 ofert pracy w kraju i około 3000 ofert 

pracy za granicą w różnych branżach oraz zawodach. 
➢ Giełda pracy – 1 zgłoszona oferta (kucharz). 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań aktywizacyjnych 

i inne) 
 

1. W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców, w dniu 30 stycznia 2018 r. tut. 
urząd zorganizował spotkanie dla wszystkich 
zainteresowanych tą problematyką pracodawców pod nazwą 
„Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców”. Głównym celem 
spotkania było omówienie zagadnień związanych z nowymi 
rozwiązaniami umożliwiającymi zatrudnianie w Polsce 
cudzoziemców do pracy sezonowej w ramach zezwolenia na 
pracę sezonową oraz w zakresie nieobjętym przepisami  
o zezwoleniu na pracę sezonową poprzez oświadczenie 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.  
W przedsięwzięciu tym wzięło udział 34 pracodawców . 

2. W dniu 19 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa 
Powiatowego Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu przy 
udziale Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach 
zorganizował konferencję „Rynek Pracy w powiecie 
sandomierskim”. Konferencja skierowana była do 
przedsiębiorców lokalnego rynku pracy.  Celem wydarzenia 
było przybliżenie uczestnikom konferencji aktualnych 
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trendów w zakresie potencjału kadrowego rynku pracy  
w powiecie sandomierskim na podstawie opinii  
i z uwzględnieniem postaw jego uczestników czyli osób 
poruszających się po rynku pracy, jak również osób biernych 
zawodowo. Promowano także usługi i instrumenty 
wspierające tworzenie nowych i istniejących miejsc pracy. 
Przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego 
pracodawców i ich pracowników a także możliwości uzyskania 
przez przedsiębiorców wsparcia poprzez Bazę Usług 
Rozwojowych i Krajowy Fundusz Szkoleniowy.  W konferencji 
udział wzięli Pracodawcy powiatu sandomierskiego, 
przedstawiciele władz samorządowych poszczególnych gmin, 
władze powiatu sandomierskiego oraz członkowie 
Powiatowej Rady Rynku Pracy (ogółem 50 osób). 

3. Realizując postanowienia &4 Porozumienia o współpracy  
z dnia 13 czerwca 2017 r. zawartego między urzędami pracy 
(stalowowolski, niżański, mielecki, sandomierski, staszowski 
i tarnobrzeski) w roku 2018 r. podejmowane były działania  
w zakresie realizacji zadań określonych w Porozumieniu                
o współpracy między wymienionymi instytucjami.  
W kwietniu 2018 r. zakończony został pierwszy etap prac 
dotyczący diagnozy lokalnych rynków pracy, którego efektem 
był raport „Potencjał kadrowy pogranicza podkarpacko-
Świętokrzyskiego - w poszukiwaniu zadowolonych 
pracowników”. Raport zawiera m.in. rekomendacje 
wskazujące cele i propozycje działań wspierających rozwój 
rynku pracy w sposób adekwatny do jego uwarunkowań  
i potrzeb. Powołany 10.08.2018 r. zespół roboczy w skład 
którego wchodzą pracownicy ww. urzędów rozpoczął prace 
nad przygotowaniem i wdrożeniem wspólnego projektu  
z zakresu aktywizacji zdiagnozowanego rynku pracy. 

4. 23 lipca 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 
zawarł porozumienie o współpracy ze stowarzyszeniem 
„Spełnić marzenia” z siedzibą w Zawichoście. Celem 
porozumienia jest współpraca urzędu pracy ze 
Stowarzyszeniem przy aktywizacji społeczno-zawodowej 
uczestników projektu pn. Aktywizacja społeczno-zawodowa  
w Klubie Integracji Społecznej, wymiana informacji, która 
umożliwia optymalizację zakresu i form pomocy udzielanej 
przez wyżej wymienione obie instytucje tej samej osobie oraz 
ułatwienie uczestnikom projektu swobodnego dostępu do 
ofert pracy czy dokumentów aplikacyjnych będących  
w dyspozycji PUP. 

5. Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu w 2018 r. 
zorganizował trzy spotkania dotyczące poszukiwania pracy 
za granicą pn. ”Wyjazd do pracy za granicą – o czym należy 
pamiętać” oraz „EURES  – praca w Europie”. W spotkaniu 
uczestniczyło łącznie 35 osób bezrobotnych. Wszystkie 
spotkania miały na celu przekazanie informacji o sposobach 
poszukiwania pracy za granicą za pośrednictwem sieci EURES. 
Przedstawiono wykaz stron internetowych, które zawierają  
min. informację na temat ofert pracy, warunków życia i pracy 
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w krajach UE, a także o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego. 

 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

119 

 

  POWIATOWY URZĄD PRACY W STARACHOWICACH 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ transport i spedycja,  
➢ operator wózka podnośnikowego,  
➢ pedagogika przedszkolna,  
➢ fryzjerstwo,  
➢ kosmetyczka,  
➢ spawacz,  
➢ księgowość,  
➢ szkolenia dla pielęgniarek,  
➢ lakiernik,  
➢ uprawnienia elektryczne,  
➢ szkolenia z organizacji pracy KEIZEN. 

2 

Liczba pracodawców, z 
którymi zawarto umowy 

w ramach KFS w 2018 
roku: 

26 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
10 

 
w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

8 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
8 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

0 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS  

152 
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w 2018 roku: 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe: 
TAK 

 Studia podyplomowe: Nie dotyczy 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe: 

Nie dotyczy 

 Pozostałe – jakie? Nie dotyczy 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
od początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

108 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

700 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ opieka nad dziećmi, 
➢ fryzjerstwo, 
➢ przetwórstwo wyrobów z mięsa, 
➢ produkcja konstrukcji metalowych, 
➢ obróbka mechaniczna elementów metalowych, 
➢ praktyka lekarska, 
➢ działalność wydawnicza, 
➢ działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ transport i spedycja, 
➢ magazynier z wózkiem podnośnikowym,  
➢ szkolenia kosmetyczne,  
➢ pedagogika przedszkolna,  
➢ spawacz. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu 

i rezultatów 

W 2018 r. PUP w Starachowicach na wniosek pracodawców 
zorganizował  5 giełd pracy. Giełdy pracy odbyły się z udziałem 
nastepujących firm: TIFOTEX, PROFI TYNK, restauracja McDonald’s, 
ANIMEX oraz CERSANIT. Stanowiska na który był prowadzony nabór 
to: tynkarz (PROFI TYNK) sprzedawca, kierownik sklepu (TIFOTEX), 
pracownik restauracji (McDonald’s), ubojowy, rozbiracz-wykrawacz, 
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wędliniarz, pakowacz, pracownik magazynu, mechanik -automatyk 
(ANIMEX) oraz spawacz, pracownik produkcji, operator maszyn do 
produkcji  mebli (CERSANIT). Giełdy cieszyły się zainteresowaniem ze 
strony klientów. Po wstępnej rekrutacji na dane stanowiska 
pracodawcy samodzielnie kontaktowali się z wybranymi podczas 
giełdy klientami w celu podpisania umów o pracę.  

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku: 

 
130 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 
działań aktywizacyjnych 

i inne): 

Doradztwo zawodowe na potrzeby projektów realizowanych 
wspólnie z Akademią Przedsiębiorczości oraz pośrednictwo pracy na 
potrzeby projektu realizowanego wspólnie z Politechniką 
Świętokrzyską w Kielcach. 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

 
 
100 

 

 POWIATOWY URZĄD PRACY W STASZOWIE 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku  
(10 wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C, C+E + świadectwo kwalifikacji, 
➢ spaw anie metoda M AG, TIG, 
➢ kurs na operatora ładowarek i koparek, rozście łaczy 

mas bitumicznych, walców drogowych, 
➢ pilarz - drwal, operator pilarek spalinowych. Pielęgnacja 

drzew, 
➢ pakiet szkoleń ze stylizacji rzęs i paznokci, 
➢ uprawnienia SEP do 1 kV, 
➢ kwalifikow any pracownik ochrony fizycznej, 
➢ florysta, 
➢ operator wózków widł owych, 
➢ pilarz - drwal, operator pilarek spalin owych.  
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2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS  
w 2018 roku: 

 
24 

 

w tym: 
mikroprzedsiębiorstw 

2 

w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

18 

w tym: dużych 
przedsiębiorstw 

2 

w tym: podmiotów 
sektora finansów 

publicznych 

2 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS w 2018 

roku: 

221 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe: 

➢ skala inteligencji „Stanford-Binet-5" 6. Certificate sawed 
kingwood Ili stonier. 

➢ wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych. 

➢ wywiad i badanie fizykalne. 

➢ unikanie zagrożeń zawodowych wynikających z pracy  
z trudnym pacjentem.  

➢ spawanie gazowe blach, rur, kurs ręcznego cięcia plazmą, 

spawanie blach i rur elektrodami otulonymi (111) spoiny 
pachwinowe. 

➢ uprawnienia energetyczne typu Ei D. 

➢ kadry i place -najnowsze zmiany dla praktyków. 

➢ kompendium wiedzy z zakresu podatków. 

➢ operator ładowarek jednonaczyniowych do 20 ton kl. Il. 

➢ operator spycharek kl. Il. 

➢ operator równiarek kl. Il. 

➢ operator walców drogowych kl. II. 

➢ operator maszyn do rozkładania mieszanek mineralno-
asfaltowych. 

➢ operator koparek jednonaczyniowych do 25t kl. Il. 

➢ operator koparkoladowarki wszystkie kl. II. 

➢ spawanie blach spoinami czołowymi metoda MAG 135-2. 

 Studia podyplomowe 
1. Prawo pracy. 

2. Administracja i zarządzanie publiczne. 

 
Egzaminy pozwalające 

uzyskanie dyplomów 

➢ prawo jazdy kat. BE, C, C+E + świadectwo kwalifikacji, 
➢ spawacze (MAG, cięcie plazmą, gazowe rur, elektroda 

otuloną), 
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potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe 

➢ operatorzy sprzętu ciężkiego (koparkoładowarek, spycharek, 
walców drogowych, równiarek, rozściełaczy mas 
bitumicznych), 

➢ uprawnienia energetyczne typu E i D. 

 Pozostałe – jakie? 
brak 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
od początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

185 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

1682 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

1. Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów 
przemysłowych. 

2. Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego 
oraz produkcji nawozów.  

3. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 
mieszkalnych i niemieszkalnych. 

4. Tynkowanie. 

5. Opieka zdrowotna. 

6. Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania. 

7. Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych  
i wyposażenia sanitarnego. 

8. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody. 

9. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. 

10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ prawo jazdy kat. BE, C, C+E + świadectwo kwalifikacji, 

➢ spawacze (MAG, cięcie plazmą, gazowe rur, 
elektroda otuloną), 

➢ operatorzy sprzętu ciężkiego (koparkoładowarek, 
spycharek, walców drogowych, równiarek, rozściełaczy 
mas bitumicznych), 

➢ wykonanie i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego u dorosłych, 

➢ wywiad i badanie fizykalne unikanie zagrożeń 
zawodowych wynikających z pracy z trudnym 
pacjentem, 

➢ kurs dla kandydatów na księgowego. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu 

i rezultatów: 

2 Giełdy dotyczyły stanowiska pracownik produkcji w hucie 
szkła. W giełdach uczestniczyli osoby bezrobotne z całego 
powiatu staszowskiego. Pracodawcy zakwalifikowali 5 osób do 
dalszej rekrutacji. 
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10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku:  
 

 
2 oferty pracy (30 miejsc pracy). 

11 

Działania i inicjatywy 
dodatkowe,  

o niestandardowym 
charakterze, 

zrealizowane w roku 
2018  (np. porozumienia 

z partnerami rynku 
pracy, pakty 

zatrudnieniowe, 
dodatkowe zlecanie 

działań aktywizacyjnych 
i inne): 

 
Porozumienie z Gminą Staszów, w imieniu której działa! realizator 
Centrum Integracji Społecznej, o współpracy w realizacji projektu  
z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych 
korzystających ze świadczeń pomocy społeczne 
współfinansowanego ze środków MRPIPS. 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

 
 
25 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁOSZCZOWIE 

 
Działania zrealizowane w roku 2018 

1 

Dominujące kierunki 
szkoleń, do udziału  

w których kierowano 
osoby bezrobotne  

w 2018 roku (10 
wskazań): 

➢ prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna na przewóz 
rzeczy,  

➢ szwaczka,  
➢ operator ładowarki kl. I,  
➢ operator koparki kl. III,  
➢ kurs na księgowego,  
➢ spawanie metodą MAG,  
➢ koparko-ładowarki,  
➢ operator walca drogowego,  
➢ operator wózka widłowego,  
➢ pilarz-drwal. 

2 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS  
w 2018 roku: 

18 

 
w tym: 

mikroprzedsiębiorstw 
12 
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w tym: średnich 
przedsiębiorstw 

1 

 
w tym: dużych 

przedsiębiorstw 
1 

 
w tym: podmiotów 

sektora finansów 
publicznych 

2 

3 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem  
w ramach KFS w 2018 

roku: 

51 

4 Formy wsparcia dofinansowane w ramach KFS w 2018 roku: 

 
Szkolenia i kursy 

zawodowe 
28 

 Studia podyplomowe 3 

 

Egzaminy pozwalające 
uzyskanie dyplomów 

potwierdzających 
nabyte kwalifikacje  

i umiejętności 
zawodowe 

0 

 Pozostałe – jakie? 0 

5 

Liczba pracodawców,  
z którymi zawarto 

umowy w ramach KFS 
od początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

70 

6 

Liczba pracowników  
i pracodawców, których 

objęto wsparciem od 
początku 

funkcjonowania tego 
narzędzia: 

590 

7 

Dominujące branże wg 
sekcji PKD, w których 

pracodawcy otrzymali 
wsparcie w ramach 

środków KFS w 2018 
(10 wskazań): 

➢ sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych 
sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów 
tytoniowych, 

➢ działalność rachunkowo-księgowa, 
➢ konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,  
➢ obróbka mechaniczna elementów metalowych,  
➢ transport drogowy towarów,  
➢ wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych,    

gazowych i klimatyzacyjnych,  
➢ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,  
➢ produkcja gotowych parkietów podłogowych, 
➢ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, 

gdzie indziej niesklasyfikowana, 
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➢ produkcja wyrobów budowlanych z betonu. 

8 

Zawody i specjalności 
pracownicze, na rozwój 

których pracodawcy 
zgłaszają największe 
zapotrzebowanie ze 

środków KFS: 

➢ kierowca wózka widłowego, 
➢ operator CNC, 
➢ elektryk, 
➢ kierowca samochodu ciężarowego ,  
➢ mechanik samochodowy, 
➢ spawacz, 
➢ operator koparko-ładowarki. 

9 

Targi i giełdy pracy 
zorganizowane w 2018 

roku – krótka 
charakterystyka zasięgu 

i rezultatów: 

 
W dniu 23.03.2018r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach wraz  
z Powiatowym Urzędem Pracy we Włoszczowie we współpracy  
z Powiatowymi Urzędami Pracy w Jędrzejowie, Kazimierzy Wielkiej, 
Końskich i Pińczowie zorganizował Targi Pracy , które obejmowały 
zasięgiem obszar wymienionych powiatów. Celem przedsięwzięcia 
było ułatwienie osobom zainteresowanym kontaktu  
z pracodawcami oraz przybliżenie im ofert rynku edukacyjnego,  
a także wsparcie informacyjne w zakresie zakładania i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej. Adresatem tarów były osoby 
bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież szkół 
ponadgimnazjalnych, studenci i absolwenci. Na Targach Pracy 
wyodrębnione zostały 3 strefy: edukacyjna, zatrudnieniowa oraz 
przedsiębiorczości. Łącznie w Targach pracy wzięło udział  
47 wystawców. 33 reprezentowało strefę zatrudnienia, 6 strefę 
edukacji 8  strefę przedsiębiorczości. 
 

10 

Liczba ofert pracy, które 
udostępniono w ramach 

targów i giełd pracy 
zorganizowanych  

w 2018 roku:  
 

 
Na targach pracy dysponowaliśmy dla osób bezrobotnych  
1043 miejscami pracy w kraju i za granicą oraz 2877 miejsc pracy  
w ramach ofert sieci EURES. 
Główne zawody, w których pracodawcy zgłosili zapotrzebowanie 
to: opiekun osób starszy-200 stanowisk, spawacz-80 stanowisk, 
pracownik produkcji -60 stanowisk, ślusarz-49 stanowisk, 
magazynier-30 stanowisk, operator maszyny CNC -21 stanowisk, 
sprzedawca, betoniarz, pracownik budowlany po 20 stanowisk. 
 

11 

 
Działania i inicjatywy 

dodatkowe,  
o niestandardowym 

charakterze, 
zrealizowane  
w roku 2018   

(np. porozumienia  
z partnerami rynku 

pracy, pakty 
zatrudnieniowe, 

dodatkowe zlecanie 

 
 
 
- 
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działań aktywizacyjnych 
i inne): 

12 

Liczba osób, które  
w bezpośredni lub 

pośredni sposób 
skorzystały  

z dodatkowych, 
niestandardowych 

inicjatyw 
podejmowanych  

w 2018 roku: 

 
 
- 

 

Struktura podmiotów, z którymi zawarto umowy w ramach KFS w roku 2018: 

 

 

 

W 2018  roku z Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało: 

• 439  pracodawców, z którymi zawarto umowy w ramach KFS; 

• 1.714 pracowników i pracodawców, których objęto wsparciem w ramach KFS. 

 

 

mikroprzedsiębiorstwa: 302
69%

średe przedsiębiorstwa: 80
18%

duże przedsiębiorstwa: 31
7%

podmioty sektora finansów publicznych: 18
4%

inne: 8
2%
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ROZDZIAŁ III. 

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI RYNKU PRACY PRZEZ WOJEWÓDZKI 

URZĄD PRACY 

 

WYDZIAŁ POLITYKI RYNKU PRACY 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) – wsparcie 
osób po 29 roku życia  

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wydział Polityki Rynku Pracy 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Wojewódzki Urząd Pracy kontynuował w 2018 roku 
wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 
(RPOWŚ).  
 

W I kwartale 2018 r. przeprowadzono proces 
podpisania umów z realizatorami projektów w ramach 
Poddziałania 10.2.1 RPOWŚ "Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających 
bez zatrudnienia (projekty konkursowe)", w przypadku 
którego konkurs rozstrzygnięty został pod koniec 2017 
roku.  

Zawartych zostało 20 umów o łącznej wartości 
przekraczającej 32 mln zł.  W kwietniu 2018 r. ze 
wszystkimi powiatowymi urzędami pracy zawarte 
zostały kolejne umowy o dofinansowanie realizacji 
projektów pozakonkursowych w ramach Działania 
10.1 "Działania publicznych służb zatrudnienia na 
rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)" 
RPO WŚ. Wartość podpisanych umów wyniosła                
27,9 mln zł,  dzięki czemu wsparciem mającym na celu 
powrót na rynek pracy objętych zostało ponad 2,9 tys. 
osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia. 
 
Kontynuowano również realizację projektów                          
w ramach Działania 10.5 RPOWŚ poprzez 
upowszechnianie wśród przedsiębiorców i ich 
pracowników Bazy Usług Rozwojowych (BUR).                    
W Bazie znajduje się szeroka gama m.in. szkoleń                    
i kursów zawodowych podnoszących kompetencje 
zawodowe pracowników, ofert studiów 
podyplomowych i doradztwa dla przedsiębiorców. 
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Operatorzy wyłonienie w konkursie w roku 2017 
(Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa oraz 
Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii) refundowali świętokrzyskim 
przedsiębiorcom sektora MŚP koszty usług 
zaczerpniętych z BUR. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

➢ Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
objętych wsparciem w ramach Działań 10.1 i 10.2 
RPOWŚ (projekty konkursowe i pozakonkursowe 
PUP): 4.462 (wsparcie w postaci szkoleń i kursów 
zawodowych, staży, subsydiowanego 
zatrudnienia, pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego); 

➢ Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
które dzięki dotacjom uruchomiły własną 
działalność gospodarczą: 1.505 (kompleksowe 
wsparcie obejmowało również doradztwo 
eksperckie i wsparcie pomostowe dla uczestników 
Działania 10.4 dla 1.033 osób); 

➢ Liczba osób pracujących, które podniosły 
kwalifikacje zawodowe dzięki usługom 
zaczerpniętym z Bazy Usług Rozwojowych w 2018 
roku: 1.082 (Działanie 10.5 RPOWŚ); 

➢ Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, 
które skorzystały z Bazy Usług Rozwojowych i 
otrzymały refundację szkoleń, kursów 
zawodowych i studiów podyplomowych oraz 
usług doradczych dla swoich pracowników: 669. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego – wartość umów zawartych w 2018 
roku: 32 mln. zł. (wyłącznie w trybie 
pozakonkursowym). 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

W 2018 roku nie zawierano kolejnych umów na 
dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. 
Realizowane były projekty na podstawie umów 
zawartych w roku 2017. 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Wdrażanie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój (POWER) – wsparcie osób do 29 roku życia.  

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wydział Polityki Rynku Pracy 



Sprawozdanie z realizacji  Świętokrzyskiego Planu Działań  
na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018. 

Strona | 49  
 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

W 2018 roku kontynuowana była realizacja projektów 
w ramach PO WER.  W I kwartale 2018 roku 
dokończono proces zawierania umów                                        
z Beneficjentami, których projekty zostały 
rekomendowane do dofinansowania w wyniku 
ogłoszonego w 2017 r. konkursu w ramach 
Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane                             
z Europejskiego Funduszu Społecznego”. Ogółem 
podpisanych zostało 10 umów na kwotę blisko 12,5 
mln zł. W wyniku realizacji zakontraktowanych 
projektów wsparcie mające na celu aktywizację 
zawodową otrzymało ponad 800 pozostających bez 
zatrudnienia oraz biernych zawodowo młodych 
mieszkańców województwa.  

W lutym 2018 r. ze wszystkimi powiatowymi urzędami 
pracy województwa aneksowano umowy na realizację 
projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 
1.1.2 PO WER zwiększające ich wartość o kwotę 
przekraczającą 22,8 mln zł.  

W maju 2018 roku zawarte zostały umowy z PUP na 
realizację projektów pozakonkursowych w ramach 
Poddziałania 1.1.1 PO WER na kwotę 19,6 mln zł. 
Pozwoliło to na objęcie kompleksowym wsparciem 
mającym na celu uzyskanie zatrudnienia blisko 2,2 tys. 
bezrobotnych.  

W grudniu 2018 roku podpisane zostały kolejne 
umowy na realizację przez PUP projektów 
pozakonkursowych na kwotę 39,7 mln zł. Dzięki temu 
w 2019 r. blisko 4,3 tys. młodych bezrobotnych 
skorzysta z szerokiego wachlarza form pomocy 
mających na celu ich integrację z rynkiem pracy. 

 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

➢ Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
objętych wsparciem w POWER w 2018 roku: 5.739 
(wsparcie w postaci m.in. szkoleń i kursów 
zawodowych, staży, subsydiowanego 
zatrudnienia, pośrednictwa pracy i doradztwa 
zawodowego); 

➢ Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo, 
które dzięki dotacjom uruchomiły własną 
działalność gospodarczą: 557. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – 
wartość umów zawartych w 2018 roku: 39,7 mln. zł. 
(wyłącznie w trybie pozakonkursowym). 
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EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

W 2018 roku nie ogłaszano konkursów na 
dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. 
Realizowane były projekty na podstawie umów 
zawartych w roku 2017. 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Wsparcie Powiatowych Urzędów Pracy w realizacji 
zadań w ramach środków Funduszu Pracy.  

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wydział Polityki Rynku Pracy 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

➢ W 2018 roku województwo świętokrzyskie 
otrzymało kwotę 107.987.600 zł na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu oraz 
realizację przez miejski i powiatowe urzędy pracy 
projektów pozakonkursowych w ramach PO WER               
i RPOWŚ (w tej kwocie zawierają się także środki 
na program regionalny stanowiące wkład PUP          
– 1.030.000 zł, pozostałą kwotę – 2.700.000 zł 
województwo pozyskało z rezerwy Funduszu 
Pracy).  
W stosunku do roku 2017 oznaczało to spadek 
środków na finansowanie programów rynku 
pracy o 73.881.700 zł.; 

➢ WUP aktywnie wspierał samorządy powiatowe           
w pozyskiwaniu dodatkowych środków z rezerwy 
Funduszu Pracy. W 2018 roku dodatkowe środki 
na realizację programów skierowanych do 
szerokiej grupy bezrobotnych wyniosły 
33.608.500 zł.; 

➢ Opracowano i zrealizowano Program Regionalny 
na rzecz aktywizacji zawodowej osób 
bezrobotnych w wieku 50+, zatwierdzony przez 
Zarząd Województwa uchwałą nr 3123/17 z dnia 
25.10.2017 roku. Program realizowany był na 
podstawie Porozumienia zawartego w dniu 
09.01.2018 r. między WUP a MUP Kielce, PUP 
Kielce, PUP Końskie, PUP Skarżysko, PUP 
Starachowice, PUP Włoszczowa. Wartość 
programu 3.730.000,00 zł, liczba osób 
aktywizowanych 357, zakładana efektywność 
zatrudnieniowa na poziomie 50,14%. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

➢ Liczba osób bezrobotnych i biernych zawodowo 
objętych wsparciem w ramach środków 
Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy           
w 2018 roku: 17.505; 
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➢ Liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 
roku życia, objętych wsparciem w ramach 
Programu Regionalnego: 411. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

➢ Łączna kwota środków Funduszu Pracy, jaką 
dysponowało województwo w 2018 roku wyniosła 
141.596.100 zł.; 

➢ Kwota środków Funduszu Pracy na realizację 
Programu regionalnego: 3.343.365,53 zł.  

 

 

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 
Rozwój poradnictwa zawodowego 
i popularyzacja idei całożyciowego doradztwa kariery 

 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wojewódzki Urząd Pracy – Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Świadczenie usług informacji i poradnictwa 
zawodowego, w tym z wykorzystaniem narzędzi 
psychologicznego pomiaru. 
 

➢ Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej (Centrum) świadczyło 
wyspecjalizowane usługi poradnictwa 
zawodowego na rzecz osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy, studentów i absolwentów.    
W ramach porad indywidualnych klienci najczęściej 
otrzymywali wsparcie w zakresie diagnozy 
preferencji i predyspozycji oraz określenia ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej. Usługę informacji 
zawodowej udzielano w formie indywidualnych 
konsultacji, a także cieszących się dużym 
zainteresowaniem grupowych spotkań 
informacyjnych dot. m.in. przedsiębiorczości, 
sytuacji na rynku pracy i bezpiecznych wyjazdów 
do pracy za zagranicą. Porady grupowe dotyczyły 
głównie metod poszukiwania pracy oraz 
przygotowania do procesu rekrutacji; 
 

➢ Centrum świadczyło także poradnictwo zawodowe 
dla młodzieży uczącej się. Zgodnie ze zgłaszanymi 
przez szkoły i placówki oświatowe potrzebami 
prowadzone były spotkania informacyjne dot. 
sytuacji na rynku pracy oraz zajęcia warsztatowe 
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dotyczące świadomego wyboru ścieżki edukacyjnej 
i zawodowej, a także przedsiębiorczości; 
Opracowywanie, aktualizowanie oraz 
upowszechnianie informacji zawodowych na 
terenie województwa. 

➢ Ważnym obszarem poradnictwa zawodowego jest 
aktualna i odpowiadająca potrzebom klientów 
urzędów pracy informacja zawodowa. W 2018 r. 
zostały opracowane trzy publikacje pn. „Własna 
firma - krok po kroku”, „Własna firma - nowe 
przepisy” oraz „Wyznaczaj, planuj, działaj”; 

➢ Centrum poszerzyło zasoby własnej filmoteki. 
Zostały nakręcone dwa filmy instruktażowe pt.: 
„Jak znaleźć wymarzoną pracę?”  oraz  
„Przygotowanie do wyjazdu do pracy za granicą”;  

Współpraca z instytucjami i partnerami rynku 
pracy w zakresie aktywizacji zawodowej 
mieszkańców regionu. 

➢ W ramach współpracy z powiatowymi urzędami 
pracy naszego województwa doradcy zawodowi 
prowadzili grupowe poradnictwo zawodowe dla 
osób bezrobotnych, zgodnie ze zgłaszanym 
zapotrzebowaniem.  

➢ W ramach zawartego z Kuratorium Oświaty  
w Kielcach Porozumienia o współpracy  
w zakresie harmonizowania kształcenia 
zawodowego z potrzebami rynku pracy oraz 
popularyzowania i realizacji doradztwa 
edukacyjno-zawodowego skierowanego do 
uczniów szkół ponadpodstawowych pracownicy 
WUP współpracowali z Partnerami Porozumienia 
w zakresie wsparcia metodycznego koordynatorów 
powołanych Punktów Doradztwa Edukacyjno-
Zawodowego w woj. świętokrzyskim. 

➢ Z Instytutem Badań Edukacyjnych zostało 
podpisane Porozumienie o współpracy w związku   
z realizacją projektu „Włączanie kwalifikacji 
innowacyjnych i potrzebnych społecznie do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz 
ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez 
wspieranie interesariuszy systemu na poziomie 
krajowym i regionalnym”.  

➢ W ramach wspólnie przeprowadzonej akcji pn. 
„Jaka kariera dla inżyniera?” odbyły się konsultacje 
z doradcą zawodowym i psychologiem z zakresu 
planowania ścieżki rozwoju zawodowego. 
Kolejnym działaniem na rzecz studentów był dyżur 
informacyjno-doradczy kadry EURES oraz 
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doradców zawodowych zorganizowany na terenie 
Uczelni; 

➢ Kontynuowana była współpraca z Biurem 
Rachunkowym „BIUREX” w Kielcach, która 
dotyczyła wspólnego prowadzenia warsztatów             
i spotkań informacyjnych z zakresu 
przedsiębiorczości dla osób zainteresowanych 
pracą na własny rachunek; 

➢ Na zaproszenie Koła Naukowego KONCEPT dla 
studentów Wydziału Zarządzania  
i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
psycholodzy z Centrum przeprowadzili warsztaty 
pn. „Od problemu do rozwiązania – moderowanie, 
facylitacja, world cafe”; 

➢ Podczas organizowanych w siedzibie Wyższej 
Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. 
prof. E. Lipińskiego w Kielcach Dni Otwartych 
Uczelni dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych 
doradcy zawodowi przeprowadzili  zajęcia z 
wykorzystaniem gry symulacyjnej - Chłopska 
Szkoła Biznesu oraz spotkanie informacyjne pn. 
„Pomysł na pracę, pomysł na życie – wskazówki 
doradcy zawodowego”; 

➢ Centrum aktywnie zaangażowało się w organizację 
XII Targów „Praca-Kariera-Rozwój”, których 
głównym inicjatorem był AIESEC Oddział Lokalny 
Kielce. W ramach prowadzonej przez WUP „Strefy 
doradztwa” pracownicy udzielali wskazówek 
dotyczących planowania kariery zawodowej oraz 
przygotowania do procesu rekrutacji; 

➢ W ramach zawartego porozumienia z Wojewódzką 
Biblioteką Publiczną im. Witolda Gombrowicza dla 
czytelników pracownicy Centrum przeprowadzili 
cztery dyżury informacyjno-doradcze;  

➢ W zakresie orientacji zawodowej dla młodzieży 
uczącej się WUP współpracował ze szkołami ze 
województwa świętokrzyskiego prowadząc dla 
uczniów spotkania informacyjne i zajęcia 
warsztatowe; 

➢ Pracownicy WUP są aktywnymi członkami 
następujących gremiów:  

- Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Handlowi Ludźmi utworzonego przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego,  

- Zespołu  koordynującego działania                           
i monitorującego realizację zadań dot. promocji 
zdrowia psychicznego i profilaktyki zdrowia 
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psychicznego powołanego przez Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego,  

➢ Świętokrzyskiej Rady do spraw Społecznej 
Readaptacji i Pomocy Skazanym przy Sądzie 
Okręgowym w Kielcach,   

➢ Regionalnej Rady Programowej ds. Szkolnictwa 
Zawodowego działającej przy Departamencie 
Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego. 
 
Podnoszenie poziomu usług rynku pracy. 
 

➢ Realizacja działań o charakterze metodyczno – 
szkoleniowym w zakresie usług rynku pracy dla 
pracowników  wojewódzkiego i powiatowych 
urzędów pracy. 

➢ Dla kadry publicznych służb zatrudnienia 
województwa świętokrzyskiego w 2018 r. zostały 
przeprowadzone następujące szkolenia: 
- „Narzędzie do Badania Kompetencji” – szkolenie 
podstawowe, 
- „Kurs inspiracji”, 
- Szkolenie z Programu „Szukam pracy”, 
- „Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, 
przeciwdziałanie skutkom utrzymującego się 
stresu”, 

Kadrę trenerską stanowili doradcy zawodowi 
posiadający uprawnienia multiplikatorów 
poszczególnych metod oraz doświadczenie               
w prowadzeniu szkoleń dla kadry publicznych służb 
zatrudnienia. 
 
Organizacja różnych przedsięwzięć i inicjatyw 
popularyzujących ideę całożyciowego doradztwa 
kariery. 

➢ Wojewódzki Urząd Pracy był inicjatorem                    
i organizatorem różnorodnych przedsięwzięć 
popularyzujących ideę całożyciowego doradztwa 
kariery oraz przedsiębiorczości, m.in. 
obchodzonych cyklicznie: Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości oraz Ogólnopolskiego Tygodnia 
Kariery. Komisja Stowarzyszenia Doradców 
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej 
oceniająca realizowane przedsięwzięcia w ramach 
OTK doceniła działania WUP, zaliczając go po raz 
drugi do grona laureatów; 

➢ W ramach jubileuszowego X Ogólnopolskiego 
Tygodnia Kariery pod hasłem przewodnim „Bądź 
architektem swojej kariery” zostały zrealizowane 
następujące wydarzenia: 
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- zajęcia warsztatowe pn. „Przez sztukę do 
szczęścia - odkrywanie talentów” dla młodzieży         
z Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. 
Józefa Szermentowskiego w Kielcach, 

- warsztaty dla studentów Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach pn. „Szczęśliwi czasu 
nie liczą, ale go planują”, 

- konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego 
pod hasłem: „Bądź architektem swojej kariery” dla 
czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. 
W. Gombrowicza w Kielcach, 

- premiera dwóch filmów:  „Jak znaleźć wymarzoną 
pracę” oraz „Przygotowanie do wyjazdu do pracy 
za granicą” , 

- warsztaty zawodoznawcze pn. „Przewidujący Jaś 
– szczęśliwy Jan” adresowane do uczniów ze Szkoły 
Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Chęcinach 
oraz Szkoły Podstawowej Integracyjna nr 11                   
w Kielcach, 

- udział w Giełdzie Szkół Ponadgimnazjalnych  
i Branżowych,  

- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym 
i doradcą EURES pn. „Bądź architektem swojej 
kariery” dla studentów  Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach,  

- zajęcia warsztatowe i konsultacje indywidualne 
pn. „Szczęśliwy, bo pracuję” dla pracowników 
Zakładu Aktywności Zawodowej w Kielcach,  

- spotkanie informacyjne pn. „Szczęśliwy, bo 
pracuję" dla osób bezrobotnych zarejestrowanych 
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włoszczowie. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

1. Świadczenie usług poradnictwa i informacji 
zawodowej na rzecz różnych grup klientów -   
3.059 osób . 

2. Szkoleniami zostało objętych 77 pracowników 
publicznych służb zatrudnienia. 
 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Organizacja szkoleń dla kadry publicznych służb 
zatrudnienia - Fundusz Pracy.  
 
Działalność Centrum Informacji i Planowania Kariery – 
środki Funduszu Pracy i budżet JST. 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

Świadczenie wyspecjalizowanych usług informacyjno 

- doradczych w zakresie przedsiębiorczości  

i samozatrudnienia 

 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

➢ Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla 
osób rozpoczynających własną działalność 
gospodarczą. 
Dla osób zainteresowanych uruchomieniem 
własnej firmy prowadzone były konsultacje 
indywidualne z doradcą zawodowym, w trakcie 
których omawiane były m.in.: struktura 
biznesplanu, etapy rejestracji firmy oraz 
możliwości dofinansowania działalności 
gospodarczej. Klienci mogli także przy pomocy 
testów i kwestionariuszy psychologicznych 
określić swoje przedsiębiorcze predyspozycje; 

➢ Spotkania informacyjne i warsztaty poświęcone 
zagadnieniom przedsiębiorczości. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 
spotkania informacyjne pn. „Własna firma - zrób 
to z głową”, podczas których uczestnicy otrzymali 
pakiet informacji niezbędnych w prowadzeniu 
własnej działalności gospodarczej (opracowanie 
biznesplanu, dokonywanie obowiązkowych 
formalności, rodzaje opodatkowania z 
uwzględnieniem prowadzonej działalności oraz 
możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe).  
Organizacja Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości – szeroki katalog działań 
adresowanych do różnych grup odbiorców; 
 

W ramach Światowego Tygodnia 

Przedsiębiorczości: 

➢ Podczas Mini Targów Przedsiębiorczości 
zorganizowanych przez Koło Naukowe KONCEPT 
na stoisku informacyjnym udzielano wsparcia 
doradczego oraz informacyjnego dot. 
rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. 

- Zorganizowane zostały zajęcia warsztatowe dla 
osób bezrobotnych z powiatu koneckiego,  

- włoszczowskiego i skarżyskiego dotyczące 
sytuacji na rynku pracy, poszukiwania pracy za 
pośrednictwem Internetu  oraz znaczenia 
motywacji w życiu osobistym zawodowym 
człowieka. 
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- W siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa 
 i Nauk Medycznych im. prof.  
E. Lipińskiego w Kielcach w ramach Dni 
Otwartych Uczelni dla młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych przeprowadzone były: 
zajęcia z wykorzystaniem gry symulacyjnej - 
Chłopska Szkoła Biznesu oraz spotkanie 
informacyjne pn. „Pomysł na pracę, pomysł na 
życie – wskazówki doradcy zawodowego”.  

- We współpracy z Biurem Rachunkowym 
„BIUREX” w Kielcach zostało przeprowadzone 
spotkanie informacyjne pn. „Własna firma – zrób 
to z głową” adresowane do osób bezrobotnych 
 z powiatu buskiego, zainteresowanych 
otworzeniem własnego biznesu. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

Z usług informacyjno – doradczych skorzystało  1.065 

osób. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
Środki Funduszu Pracy i budżet JST 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

Podnoszenie efektywności pośrednictwa pracy  

w wymiarze międzynarodowym poprzez 

doskonalenie i rozwój systemu EURES 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wydział Obsługi Rynku Pracy 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

W ramach działań w zakresie pośrednictwa pracy  
w wymiarze międzynarodowym przeprowadzono 
16 dyżurów EURES w MUP/PUP woj. 
świętokrzyskiego, Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej 
w Kielcach i na Politechnice Świętokrzyskiej dla osób 
poszukujących pracy, obejmujących indywidualne 
konsultacje i spotkania informacyjne na temat 
bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicą.  
Przeprowadzono także zajęcia warsztatowe oraz 
spotkania informacyjno-doradcze dla osób 
zainteresowanych pracą za granicą poświęcone 
przedstawieniu dostępnych ofert pracy oraz 
warunków życia w krajach UE (m.in. w trakcie trwania 
Regionalnych Targów Pracy).  
 
Podczas przedsięwzięć organizowanych przez 
instytucje i partnerów rynku pracy prowadzono 
stoisko EURES, na którym udzielano informacji 
i prezentowano oferty pracy w ramach sieci EURES. 
W ciągu całego roku udzielano wsparcia 
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informacyjno-doradczego dla osób bezrobotnych            
i poszukujących pracy dotyczącego możliwości 
podejmowania pracy i warunków życia w krajach 
UE/EOG oraz dla pracodawców w zakresie rekrutacji 
pracowników z krajów Unii Europejskiej. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

Działaniami w zakresie pośrednictwa pracy, 

doradztwa i informacji objęto 2.136 mieszkańców 

regionu. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
Środki Funduszu Pracy i budżet JST 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

Prowadzenie i aktualizacja rejestru instytucji 

szkoleniowych, jako istotnych elementów systemu 

wspomagającego kształcenie ustawiczne. 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Wydział Obsługi Rynku Pracy 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

Prowadzenie Rejestru Instytucji Szkoleniowych 
zainteresowanych uzyskaniem środków publicznych 
na organizację szkoleń oraz propagowanie informacji 
o możliwościach korzystania z rejestru. 
Upowszechnianie aktualnej oferty usług 
szkoleniowych wśród osób zainteresowanych 
podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji. 
 

Zgłaszającym się do WUP przedstawicielom instytucji 
szkoleniowych udzielano informacji dotyczących zasad 
uzyskania wpisu do rejestru oraz dokumentów, jakie 
należy przedłożyć ubiegając się o wpis, dotyczących 
zmiany danych oraz informacji z działalności za rok 
poprzedni, którą wpisane do rejestru instytucje 
zobowiązane są złożyć w miesiącu styczniu.  
 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

Liczba wniosków o wpis do rejestru instytucji 
szkoleniowych – 91. 
 
Liczba udzielonych informacji dot. RIS – około 400. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Środki Funduszu Pracy i budżet JST 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

Podnoszenie efektywności zatrudnienia na 
regionalnym rynku pracy 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Wydział Obsługi Rynku Pracy 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

 
➢ Zapewnienie powszechnego dostępu do usług 

pośrednictwa, poradnictwa i informacji 
zawodowej poprzez organizację i uczestnictwo  
w Regionalnych Targach Pracy. 
 
Regionalne Targi Pracy są wydarzeniem o zasięgu 
ponadlokalnym, dającym możliwość kontaktu nie 
tylko z pracodawcami działającymi na terenie 
danego powiatu, lecz także powiatów ościennych. 
To wspólne działanie Wojewódzkiego oraz 
Powiatowych Urzędów Pracy mające ułatwić 
osobom bezrobotnym dostęp do rzetelnych 
informacji na temat rynku pracy i edukacji oraz 
umożliwić im bezpośredni kontakt                                 
z pracodawcami. Przestrzeń Targów jest 
podzielona na 3 strefy: zatrudnienia, edukacji                 
i przedsiębiorczości. W każdej z nich osoby 
uczestniczące w Targach mogą znaleźć ofertę 
wspierającą rozwój zawodowy i dostęp do 
zatrudnienia. Adresatami przedsięwzięcia są 
osoby bezrobotne i poszukujące pracy, pracujący 
zainteresowani zmianą miejsca pracy, a także 
młodzież ucząca się. 

 
W 2018 r. Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował 
przy współpracy Powiatowych Urzędów Pracy                
z województwa świętokrzyskiego 4 edycje 
Regionalnych Targów Pracy: 28 marca we 
Włoszczowie, 17 kwietnia  
w Sandomierzu, 13 czerwca w Skarżysku- Kam. 
oraz 28 września w Końskich. 
Obecni na Targach doradcy pomagali w 
wypełnieniu formularzy aplikacyjnych, a także 
udzielali konsultacji w zakresie procedur                  
i wymogów związanych z podjęciem pracy 
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. 
Osoby bezrobotne i poszukujące pracy miały 
możliwość uczestniczyć w spotkaniach 
informacyjnych prowadzonych przez 
pracowników WUP na następujące tematy: 
„Wyjazd do pracy za granicą – co musisz wiedzieć” 
oraz „Własna firma – pomoc na starcie”. 
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➢ Promocja nowych sposobów poszukiwania pracy, 
upowszechnianie idei mobilności zawodowej            
w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz 
pobudzenie aktywności na lokalnym rynku pracy 
poprzez organizację Internetowej Giełdy Pracy. 
  
Podobnie jak tradycyjne targi, Internetowa Giełda 
Pracy ma charakter powszechny i 
ogólnodostępny, ze szczególnym uwzględnieniem 
regionu świętokrzyskiego. Taka formuła umożliwia 
zastosowanie nowoczesnych technik 
poszukiwania pracy, jakimi są Internet oraz poczta 
elektroniczna.  

 
Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach przy 
współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach 
oraz Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach 
zorganizował w dniach 24 – 26 września w 2018 r.  
XV Internetową Giełdę Pracy. 
W trakcie jej trwania kadra EURES prowadziła 
konsultacje telefoniczne nt: ofert pracy  
w ramach EURES, warunków życia i pracy krajach 
UE, a także możliwości jakie daje portal Komisji 
Europejskiej poszukującym pracy. 
W ramach IGP zainteresowane osoby mogły 
również skonsultować swoje dokumenty 
aplikacyjne  
z doradcami zawodowi z Centrum Informacji  
i Planowania Kariery Zawodowej. 
 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

 
1. Działaniami w zakresie pośrednictwa pracy, 

doradztwa i informacji objęto 4 800 osób                  
z regionu. 

2. Efekty XV Internetowej Giełdy Pracy: 

- Liczba udostępnionych miejsc pracy w kraju 
(wakatów): 2.100; 

- Liczba udostępnionych miejsc pracy za granicą 
(wakatów): 2.000; 

- Liczba odwiedzin strony IGP w czasie trwania 
giełdy: 872; 

- Liczba odsłon strony IGP w czasie trwania 
giełdy: 24.440. 
 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Środki Funduszu Pracy i budżet JST  
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WYDZIAŁ KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Realizacja zadań z zakresu koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego . 

 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Zespół ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia 
Społecznego 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
Osobom zostały wydane zostały decyzje w sprawie 
ustalenia prawa do zasiłku, a także wydano 
dokumenty PDU1/U2/   oraz  dokumenty z serii SED 
U002/006/004 lub zgłosiły się z dokumentem PDU2  
do realizacji zasiłku transferowego 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 

W 2018 r. przyjęto i sfinalizowano 1.324 spraw. 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Środki własne Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

 

W 2018r. nastąpił znaczący wzrost liczby 
wnioskodawców w stosunku do 2017 r.( 2919 
wniosków w 2018r., 2443 w 2017r.) 

Jako główne powody „powrotów” należy wymienić: 

- sezonowość i fazowość (obowiązkowa przerwa   
w zatrudnieniu) zatrudnienia w Holandii , 

- nastroje społeczne w Wielkiej Brytanii związane 
z Brexit’em zaplanowanym na III-2019r., 
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ROZDZIAŁ IV. 

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE POLITYKI RYNKU PRACY PRZEZ PODMIOTY 

PARTNERSKIE – KARTY SPRAWOZDAWCZE  
 

PRIORYTET 1. KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB BEZROBOTNYCH  I POZOSTAJĄCYCH BEZ 

ZATRUDNIENIA, ZE WSKAZANIEM NA GRUPY SZCZEGÓLNEGO RYZYKA   

I KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SPOŁECZNEJ NA RYNKU PRACY ORAZ PROFILAKTYKA BEZROBOCIA. 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

 - Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse 
na zatrudnienie Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Świętokrzyskiego/ Departament Wdrażania 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

 
W związku ze zmianą zapisów Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-
2020 (RPOWŚ 2014-2020) wprowadzoną w 2018 r. 
polegającą na realizacji Działania 9.1 Aktywna 
integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie 
również z wykorzystaniem trybu pozakonkursowego, 
ogłoszone zostały 4 nabory: 
 
W trybie konkursowym ogłoszono jeden nabór. Typy 
przedsięwzięć jakie były możliwe do realizacji  
w ramach powyższego naboru to: 
➢ Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja 

społeczno – zawodowa wykorzystująca w 
zależności od potrzeb elementy aktywizacji 
edukacyjnej, społecznej i zawodowej, 
obejmująca reintegrację społeczną i zawodową 
realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej 
(WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), 
Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra 
Integracji Społecznej (CIS).  

 
Konkurs został rozstrzygnięty w grudniu 2018 r.,  
lecz na dzień 31.12.2018 r. nie zostały podpisane               
i przyjęte do realizacji żadne umowy                                
o dofinansowanie. 
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W trybie pozakonkursowym Działania 9.1 zostały 
ogłoszone 3 nabory na następujące typy operacji: 
➢ Kompleksowa i zindywidualizowana aktywizacja 

społeczno – zawodowa wykorzystująca                          
w zależności od potrzeb elementy aktywizacji 
edukacyjnej, społecznej, zawodowej                                
i zdrowotnej, obejmująca następujące działania: 
- narzędzia oraz formy aktywnej integracji  
i pracy socjalnej,  
- kursy, szkolenia i inne zajęcia umożliwiające 
nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji  
i kompetencji zawodowych, 
- aktywizację zawodową poprzez staże, 
subsydiowane zatrudnienie, zatrudnienie 
wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz działania wspierające, w tym poradnictwo 
zawodowe, pośrednictwo pracy, trener pracy, 
- terapię oraz poradnictwo indywidualne  
i grupowe (w tym psychologiczne 
i psychospołeczne) wspierające umiejętności 
społeczne i zawodowe umożliwiające powrót do 
życia społecznego, w tym aktywizacje 
zawodową i powrót na rynek pracy, 
- wsparcie środowiskowe na rzecz integracji 
zawodowej i społecznej (m.in. działania 
związane z animacją lokalną, streetworkingiem, 
coachingiem, treningiem pracy)  
z uwzględnieniem wolontariatu. 

 
Nabory nie zostały rozstrzygnięte na dzień 
31.12.2018 r.  

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

Pomimo nie rozstrzygniętych jeszcze naborów  
z 2018 r. od początku realizacji Działania 9.1 w ramach 
RPOWŚ 2014-2020 na dzień 31.12.2018 r. liczba osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  
z pracującymi na własny rachunek) wyniosła 367 osób, 
co stanowi 17 % ogólnej liczby osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  
w tym osób z niepełnosprawnościami  objętych 
wsparciem w programie wyniosła (2 114 osób). 
 
(Źródło: Raport na temat stanu realizacji celów EFS 
2014-2020 – wskaźniki kluczowe wg stanu na 
31.12.2018 r.) 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Pomimo nie rozstrzygniętych jeszcze naborów  
z 2018 r. od początku realizacji Działania 9.1 w ramach 
RPOWŚ 2014-2020 na dzień 31.12.2018 r. wartość 
wydatków kwalifikowalnych wyniosła  
20.955.665,82 PLN. 
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(Źródło: Tabela 1. Informacje nt. postępu finansowego na poziomie 
priorytetu inwestycyjnego [062] wg stanu na 31.12.2018 r.) 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Zgodnie z zaktualizowanymi Planami Działań na 2018 
r. (wer. 2018/4 ) zaplanowana do objęcia wsparciem 
liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami,  
to 6207 osób.  Z uwagi na nierozstrzygnięte nabory  
z 2018 r. realizacja wsparcia nie została rozpoczęta  
w 2018 r. wskaźnik rezultatu Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących 
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na 
własny rachunek) jaki powinien zostać osiągnięty 
 w ramach naborów wynosi 30%, a więc 1.863 osoby. 
 

 

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania 

Zakładów Aktywności Zawodowej działających na 

terenie Województwa Świętokrzyskiego  

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Przygotowanie osób niepełnosprawnych do 

zatrudnienia na otwartym rynku pracy, poprzez 

rehabilitację zawodową oraz społeczną 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

PFRON – 4.456.853,00 zł 
Samorząd Województwa – 793.417,00 zł 

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
„Szkolenia, warsztaty oraz doradztwo dla  
pracowników Przedsiębiorstw Społecznych”. 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
W Starachowicach 

 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Projekt polegał na szkoleniach i doradztwie dla 
Pracowników przedsiębiorstw społecznych  
w zakresie prawa zamówień publicznych. Celem 
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 Projektu było zwiększenie udziału Przedsiębiorstw 
Społecznych w zamówieniach publicznych.  

Aby zagwarantować trwałość projektu 
przeszkolono również 8 doradców regionalnych 
OWES, do udzielania wsparcia dla Przedsiębiorstw 
społecznych.  

Rezultaty:  

➢ 151 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych 
otrzymało 5 dniowe szkolenia z prawa zamówień 
publicznych,; 

➢ 76 pracowników Przedsiębiorstw Społecznych 
otrzymało 2 dniowe warsztaty w zakresie udziału  
w postępowaniu zamówień publicznych;  

➢ 76 Przedsiębiorstw społecznych 
otrzymało  doradztwo w formie wsparcia                  
w procesie udziału w przetargu – od złożenia 
oferty aż do zakończenia procesu; 

➢ 8 Doradców OWES otrzymało wsparcie 
szkoleniowe i doradcze przygotowujące do pracy 
Doradcy OWES w zakresie Prawa Zamówień 
Publicznych; 

➢ 76 Przedsiębiorstw Społecznych Zwiększyło 
udział w zamówieniach publicznych . 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM  

 

➢ 159  osób 
➢ 143 przedsiębiorstwa Społeczne 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 
 

743.639 PLN 

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych  
i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem 
na grupy szczególnego ryzyka i korzystające  
z pomocy społecznej na rynku pracy oraz 
profilaktyka bezrobocia 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Caritas Diecezji Kieleckiej 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Bieżąca działalność Klubów Integracji Społecznej. 
KIS w Kielcach, Jędrzejowie, Sędziszowie, Busku – 
Zdroju udzielają wsparcia doradczego  
➢ treningi umiejętności życia codziennego; 
➢ terapia zajęciowa; 
➢ poradnictwo psychologiczne; 
➢ grupy wsparcia; 
➢ doradztwo zawodowe; 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

352 osoby 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
82.860 zł 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych 

i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem 

na grupy szczególnego ryzyka i korzystające  

z pomocy społecznej na rynku pracy oraz 

profilaktyka bezrobocia 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

Bieżąca działalność Centrum Integracji Społecznej  
w Kielcach – realizacja programu reintegracji 
społeczno-zawodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym: 
➢ poradnictwo socjalne; 
➢ doradztwo zawodowe (indywidualne  
➢ i grupowe); 
➢ poradnictwo psychologiczne (indywidualne            

i grupowe); 
➢ warsztaty zawodowe (stolarski, remontowo 
➢ budowlany, opieka domowa, cateringowo 
➢ porządkowy krawiecki, mała poligrafia); 
➢ świadczenia integracyjne. 
Wypracowano:  

- 36 h warsztatów grupowych z doradcą 
zawodowym,  

- 36 h warsztatów grupowych                              
z psychologiem,  

- 36 h warsztatów grupowych z terapeutą 
ds. uzależnień, 

- 570 h spotkań indywidualnych z doradcą 
zawodowym, 

- 319 h spotkań indywidualnych  
z psychologiem. 
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LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

117 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
1.440.000,00 zł 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych  
i pozostających bez zatrudnienia ze wskazaniem 
na grupy szczególnego ryzyka i korzystające  
z pomocy społecznej na rynku pracy oraz 
profilaktyka bezrobocia 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach   
Caritas Diecezji Kieleckiej 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

➢ zatrudnienie w wymiarze 0,55 etatu osób 
niepełnosprawnych na warsztacie 
introligatorskim, pielęgnacji zieleni, 
opakowań i galanterii papierowej, 
pralniczym; 

➢ planowane jest utworzenie warsztatu 
drukarskiego; 

➢ rehabilitacja 1h/dziennie; 
➢ poradnictwo zawodowe indywidualne  

i grupowe; 
➢ poradnictwo psychologiczne indywidualne  

i grupowe. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

52 osoby niepełnosprawne 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

2.032.133,00 zł 

 

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO HANDLOWA 

 
 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

 

 
Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych 
 i  pozostających bez zatrudnienia, ze 
wskazaniem na grupy szczególnego ryzyka 
 i korzystające z pomocy społecznej na rynku 
pracy oraz profilaktyka bezrobocia. 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Projekt dot. subsydiowanego zatrudnienia:  
➢ szkolenia i doradztwo,  
➢ wsparcie finansowe,  
➢ wyposażanie/ doposażenie stanowiska pracy. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
62 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
2.755.000,00 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI  I KOMENTARZE 

 

 
Projekt realizowany jest w latach 2018-2019 

 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Projekt ,, Szkolenia i staże szansą na sukces 
zawodowy – aktywna integracja zwiększa szansę 
na zatrudnienie” 
 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Projekt pn. ,,Szkolenia i staże szansą na sukces 
zawodowy – aktywna integracja zwiększa szanse 
na zatrudnienie został zrealizowany przez Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na 
podstawie umowy zawartej z Zarządem 
Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach  
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego. Głównym celem 
Projektu było zwiększenie zdolności do 
zatrudnienia 50 osób powyżej 18 roku życia , 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy z terenu województwa 
świętokrzyskiego do końca 02.2018r. Cel został 
osiągnięty z sukcesem poprzez realizację 
kompleksowego pakietu usług z zakresu aktywnej 
integracji w wymiarze psychologicznym, 
społecznym i zawodowym. Zrealizowane formy 
wsparcia dla wszystkich  
 
Uczestników/Uczestniczek Projektu (UP) objęły:  
➢ wsparcie psychologiczne indywidualne                      

i grupowe;  
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➢ indywidualne i grupowe doradztwo 
zawodowe z elementami pośrednictwa pracy 
(diagnoza możliwości, identyfikacja potrzeb 
oraz stopnia oddalenia od rynku pracy wraz z 
opracowaniem Indywidualnych Planów 
Działania).  
 

W Projekcie przeprowadzono również 5 kursów 
zawodowych w 5 oddziałach ZDZ Kielce: 1) 
Sandomierz - Opiekun osób starszych, przewlekle 
chorych i potrzebujących opieki paliatywnej (OP) 
z prawem jazdy kat. B 2) OKZ Kielce - Spawanie 
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG 
+ spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą TIG + kurs ręcznego cięcia plazmowego, 
3) Opatów - Technolog robót wykończeniowych 
w budownictwie + uprawnienia do 1kv + 
szkolenie do prac na wysokości metodą dostępu 
budowlanego, 4) Kazimierza Wielka - Monter 
rusztowań budowlano-montażowych 
metalowych, 5) Chmielnik - Kucharz z organizacją 
przyjęć okolicznościowych + barista. 
 
Ponadto kluczową formą wsparcia dla 50 
Uczestników/Uczestniczek Projektu będą 6 
miesięczne staże u pracodawców.  
 
Stopień realizacji założonych wskaźników 
rezultatu: 
 

➢ Liczba osób niepełnosprawnych, którzy 
podjęli zatrudnienie w okresie do 3 miesięcy 
od dnia zakończenia udziału - 100% 

➢ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu – 113% 

➢ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) – 242,86% 

➢ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, które uzyskały 
kwalifikacje po opuszczeniu programu – 
106,67% 

 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
50 osób 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 
 

1.355.764,18 zł. 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Projekt pn. „MŁODZI NA START! Program 
aktywizacji zawodowej osób młodych do 29r.ż. 
w województwie świętokrzyskim” - w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Zrealizowano dla UP następujące działania: 
➢ pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 

wraz z opracowaniem IPD; 
➢ indywidualne wsparcie aktywizacyjne przez 

trenera aktywności; 
➢ kursy zawodowe: „Operator koparko-

ładowarek”, „Operator koparek”, „Monter 
instalacji i urządzeń sanitarnych”, „Stolarz 
budowlany”, „Kierowca operator wózków 
jezdniowych”, „Elektryk”, „Spawanie blach              
i rur metodą MAG (moduł I i II) + kurs 
ręcznego cięcia plazmowego”, „Spawanie 
blach i rur spoinami pachwinowymi metodą 
MAG  spawanie blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą TIG + kurs ręcznego 
cięcia plazmowego”; 

➢ staże (3 miesięczne staże u pracodawców). 
 
Wszystkie wskaźniki zostały osiągnięte: 
➢ 102 osoby w wieku 15-29 lat należące do 

grupy NEET z województwa świętokrzyskiego 
podjęły zatrudnienie (117,24%); 

➢ Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej 
wyniósł dla poszczególnych grup: 
- 43,75% dla osób niepełnosprawnych            
(z 17% obligo), 
- 39,13% dla osób długotrwale bezrobotnych 
(z 35%  obligo), 
- 44,84% dla osób z niskimi kwalifikacjami             
(z 36 % obligo) 
- 240 utworzonych IPD (100%), 
- 320 godz. przeprowadzonego doradztwa 
grupowego, 
- 1.440 godz. przeprowadzonego doradztwa 
indywidualnego, 
- 4.330 godz. przeprowadzonych kursów 
zawodowych, 
- 240 wydanych uprawnień/certyfikatów 
zewnętrznych (100%), 
- 213 osób zrealizowało staże (104%). 

  

 247 osób (102,3%) w tym 19 osób 
niepełnosprawnych 
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LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM  

 

 

 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 
 

3.881.549,21 zł.  (90,22 % wykorzystania) 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Projekt pn. „MŁODZI NA START! Program 
aktywizacji zawodowej osób młodych do 29r.ż. 
w województwie świętokrzyskim (II edycja)”   
- w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój 2014-2020 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Zrealizowano dla UP następujące działania: 
➢ pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 

wraz  z opracowaniem IPD; 
➢ kursy zawodowe: „Elektryk”, „Technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie”, 
„Pracownik hurtowni i magazynu z obsługą 
wózków jezdniowych podnośnikowych”, 
„Spawanie blach i rur spoinami 
pachwinowymi metodą MAG  spawanie blach 
i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG + 
kurs ręcznego cięcia plazmowego”, „Kierowca 
operator wózków  jezdniowych”, „Kucharz-
dietetyk”; 

➢ staże (3 miesięczne staże u pracodawców). 
 
Wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie: 
➢ 22,22 % odsetek osób poniżej 30 lat z terenu 

WŚ, które podjęły zatrudnienie; 
➢ 25 osób poniżej 30 lat, które uzyskały 

kwalifikacje (34,72 %). 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

133 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
1.003.722,33 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 
Projekt jest  trakcie realizacji 

 



Sprawozdanie z realizacji  Świętokrzyskiego Planu Działań  
na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018. 

Strona | 72  
 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Projekt pn. „Kompleksowe wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu 
województwa świętokrzyskiego  (3 edycja)”  
- w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 
 
 

Zrealizowano dla UP następujące działania: 
➢ pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe 

wraz  z opracowaniem IPD; 
➢ kursy zawodowe: „Elektryk”, „Technolog 

robót wykończeniowych w budownictwie           
+ Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych”, „Spawanie blach           
i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG  
spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi 
metodą TIG + kurs ręcznego cięcia 
plazmowego”, „Szwaczka”, „Kucharz-
dietetyk”, „Kucharz-kelner”, „Brukarz + Język 
niemiecki branżowy”; 

➢ staże (3 miesięczne staże u pracodawców). 
 
Wskaźniki zostały osiągnięte na poziomie: 
➢ 15 osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie (68,18%); 
➢ 12 osób podjęło pracę, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny 
rachunek (16%); 

➢ 23 osoby uzyskały kwalifikacje (15,97%). 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

98 osób w tym 9 osób niepełnosprawnych 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
777.716,09 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 
Projekt jest  trakcie realizacji 
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ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Kompleksowe wsparcie osób bezrobotnych  
i pozostających bez zatrudnienia, ze wskazaniem 
na grupy szczególnego ryzyka i korzystające 
 z pomocy społecznej na rynku pracy oraz 
profilaktyka bezrobocia 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 

Projekt „Praca Przyszłości” realizowany jest  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Uczestnikami projektu były 
osoby bezrobotne zarejestrowane  
w Urzędzie Pracy i osoby bierne zawodowo              
tj. bez zatrudnienia, niezarejestrowane w 
Urzędzie Pracy, zamieszkujące woj. 
świętokrzyskie, osoby powyżej 29 roku życia         
(w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie 
ukończone 30 lat). Liderem projektu jest firma 
Work &Training Service.  

Szkolenia prowadzone były w następujących 
kierunkach:  

➢ kurs spawalniczy TIG oraz ICT ; 
➢ kurs zawodowy OZE oraz ICT;  
➢ kurs zawodowy fizjoterapeutyczny oraz ITC  
➢ kurs zawodowy kosmetyczka I i II stopnia 

oraz ICT.  

 
Kursy są organizowane były na terenie całego 
województwa świętokrzyskiego ( m.in.   
w Kielcach, i Ostrowcu Świętokrzyskim).  
W ramach projektu zrealizowano są także staże 
zawodowe, którymi objęto 50 uczestników 
projektu.  

 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
112 osób z czego 50% zapewniono staże 
zawodowe 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
2.003.240,59 zł. 
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PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

1. Program „Wyrównywanie różnic między 
regionami”.  

2. Zadania zlecone art. 36 ustawy. 

3. Dofinansowanie kosztów szkoleń języka 
migowego.  

4. Zwrot kosztów budowy obiektów  
i pomieszczeń zakładu, transportowych  
i administracyjnych art. 32 ustawy. 

5. Program „Aktywny samorząd”. 

6. Program „Partnerstwo dla osób  
z niepełnosprawnościami”.  

7. Program „Stabilne Zatrudnienie”. 

8. Program „Absolwent”. 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Odział Świętokrzyski PFRON 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Ad 1) Dofinansowanie: likwidacja barier 
architektonicznych, transportowych, wkładu 
własnego do projektów unijnych oraz 
uzupełnienie środków algorytmowych dla 
powiatów na rehabilitację zawodową.  
Ad 2) Dofinansowanie działań prowadzonych 
przez organizacje pozarządowe dla 
niepełnosprawnych członków. 
Ad 3) Dofinansowanie kursów języka migowego 
dla indywidualnych osób mających problemy ze 
słuchem lub osób mających bezpośredni kontakt 
z osobą niesłyszącą.  
Ad 4) Dofinansowanie kosztów transportowych        
i administracyjnych oraz przystosowania 
obiektów dla Zakładów Pracy Chronionej.  
Ad 5) Dofinansowanie przekazane starostwom 
powiatowym na rzecz osób niepełnosprawnych 
m.in. na zakup sprzętu komputerowego, protez 
oraz dofinansowanie studiów. 
Ad 6) Dofinansowanie wkładu własnego 
organizacji pozarządowych spełniających 
warunki do uczestnictwa w projektach w ramach 
RPO będących w dyspozycji Zarządu 
Województwa.  
Ad 7) Dofinansowanie kosztów adaptacji                         
i wyposażenia nowych stanowisk pracy                     
w administracji i służbie publicznej dla 
beneficjentów ostatecznych, odpowiednio do 
potrzeb wynikających z niepełnosprawności  
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oraz charakteru zatrudnienia, kosztów szkoleń 
pracowników; 
Ad 8) Kompleksowe i indywidualne wsparcie 
beneficjentów ostatecznych programu                  
w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz 
uzyskanie doświadczenia zawodowego 
prowadzącego do zatrudnienia z 
wykorzystaniem istniejących instrumentów            
i narzędzi wsparcia realizowanych i 
finansowanych przez WUP, PUP i PCPR, 
wzbogaconych o nowe innowacyjne działania. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
Ad 1) Wsparciem objęto 28 projektów dla 
ponad 2.000 osób niepełnosprawnych.  
Ad 2) Wsparciem objęto 7 organizacji.  
Ad 3) Dofinansowanie uzyskało 235 
beneficjentów.  
Ad 4) Dofinansowanie uzyskał 5 zakład pracy 
chronionej. 
Ad 5) Dofinansowanie uzyskało 14 powiatów na 
rzecz 1.400 osób niepełnosprawnych.  
Ad 6)Program nie realizowany w roku 2018            
z uwagi na nie podpisanie umowy z Urzędem 
Marszałkowskim. 
Ad 7) Stworzono 3 stanowiska pracy                         
w administracji i służbie publicznej.  
Ad 8) Program nie realizowanych w roku 2018. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Ad 1) W ramach zadania przekazano 
4.277.522,92 zł. 
Ad 2) W ramach zadania przekazano 
1.949.338,24 zł. 
Ad 3) W ramach zadania przekazano 98.373,00 zł.  
Ad 4) W ramach zadania przekazano 443.577,60 
zł. 
Ad 5) W ramach programu przekazano 
4.688.397,01 zł. 
Ad 6) Program nie realizowany w roku 2018  
Ad 7) W ramach programu przekazano 49.733,41 
zł. 
Ad 8) Program nie realizowany w roku 2018 
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PRIORYTET 2.  

WYSOKO WYKWALIFIKOWANE I ELASTYCZNE KADRY REGIONALNEJ GOSPODARKI. 

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

Wysoko wykwalifikowane i elastyczne kadry 

regionalnej gospodarki 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

 
Projekt „ WSPÓLNIE TWORZYMY NASZĄ 
RZECZYWISTOŚĆ - podnoszenie kompetencji 
organizacji pozarządowych  
w zakresie rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego. 
Tematyka: Szkolenia w zakresie legislacji                     

i procesu stanowienia prawa, zwłaszcza               

z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii  

z elementami polityki przemysłowej, prawa 

pracy, ekonomii przedsiębiorstwa lub analizy 

finansowej.   

Zasięg projektu: Szkolenia dla pracowników, 

współpracowników, członków i wolontariuszy 

ośrodków Caritas i Towarzystwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta z terenu całej Polski. 

Partnerstwo: Projekt realizowany                          

w partnerstwie Caritas Diecezji Kieleckiej (Lider)           

i Towarzystwo Przyjaciół im. Św. Brata Alberta          

/ Zarząd Główny Wrocław (Partner) 

 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

Liczba uczestników szkoleń organizowanych 

przez CARITAS w 2018r. to  111 osób. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
79 625,00 zł 
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CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
III Międzynarodowe Forum Inwestycyjne  
w Skarżysku - Kamiennej 2018 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku -
Kamiennej 

 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Celem MFI było prezentacja potencjału 
inwestycyjnego i gospodarczego Miasta i regionu 
świętokrzyskiego w kręgach krajowych                       
i międzynarodowych. Tegoroczna edycja odnosiła 
się ponadto do kreowania platformy współpracy 
pomiędzy przedsiębiorstwami ze Wschodu                 
i Zachodu.  
W ramach konferencji głównej omówione zostały 
tematy: 
➢ Ukraina jako obszar do prowadzenia działalności 

gospodarczej; 
➢ Oferta instytucji finansowych w zakresie 

wspierania działań przedsiębiorców; 
➢ Start Up – anatomia biznesu dla początkujących; 
➢ Franczyza jako metoda rozwoju działalności 

gospodarczej dla młodych przedsiębiorców; 
➢ Aktywność Polaków na obczyźnie; 
➢ Perspektywa zza Oceanu – zewnętrzne 

spojrzenie na Polskę; 
➢ Warunki prowadzenia działalności gospodarczej  

w Polsce przez obcokrajowców; 
➢ Czy biznes ma płeć? Kobiety w biznesie. 
 
Wydarzenie odbyło się w terminie 31.08-
01.09.2018r. Konferencja towarzysząca MFI była 
tłumaczona jest na język angielski i rosyjski. 
Zorganizowane zostały spotkania B2B, pozwalające 
nawiązać nowe i ciekawe kontakty biznesowe.  
W MFI wzięli udział: przedstawiciele zagranicznych 
i krajowych podmiotów reprezentujących 
przedsiębiorstwa, administrację publiczną oraz 
organizacje pozarządowe. 
W ramach wydarzenia swoje stoiska promocyjne 
przygotowało łącznie kilkadziesiąt wiodących firmy 
z terenu miasta i województwa.  
Podczas III Międzynarodowego Forum 
Inwestycyjnego został rozstrzygnięty konkurs Start 
up – Anatomia Biznesu w Skarżysku-Kamiennej 
2018: swoje prezentacje przygotowali 
zakwalifikowani wybrani przez komisję konkursową 
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finaliści na podstawie złożonych biznesplanów. 
Otrzymali oni nagrody finansowe, wsparcie 
Partnerów konkursu w rozwoju swoich projektów 
oraz rekomendację do ulokowania start up’ów  
w Skarżyskim Inkubatorze 
Przedsiębiorczości/Skarżyskim Inkubatorze 
Technologicznym. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
500 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

60.000zł  

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Kontynuacja zasiedlenia nowej infrastruktury 

KPT powstałej w ramach projektu „ Rozwój 

infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku 

Technologicznego” 

 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

Kielecki Park Technologiczny prowadzi stały 
nabór na lokatorów do Strefy 1: Zespół 
Inkubatorów Technologicznych oraz Strefy,                     
2: Centrum Technologiczne. W zależności od 
dostępności wolnej powierzchni przedsiębiorcy 
mogą wnioskować bądź startować w przetargach 
o wynajem nowej infrastruktury powstałej 
 w ramach projektu „Rozwój infrastruktury 
 i obszarów B+R Kieleckiego Parku 
Technologicznego”. 
 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

30  

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

- 
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PRIORYTET 3.  

KORZYSTNE WARUNKI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
- Departament Polityki Regionalnej Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 
Projekt Promocji Gospodarczej pn.: 
„Świętokrzyskie – hard to pronounce, easy  
to do business in” 
 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Departament Polityki Regionalnej Oddział ds. 
Innowacji i Transferu Wiedzy 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

W ramach zadania przewidziane zostały 
następujące wydarzenia: 
➢ Pro-eksportowe konferencje krajowe; 
➢ Przyjazdowe misje gospodarcze; 
➢ Pro-inwestycyjne spotkania informacyjne 

za granicą; 
➢ Branżowe spotkania match-makingowe; 
➢ Wyjazdowe misje gospodarcze; 
➢ Konferencja zagraniczna. 

 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

W 2018 roku zostały zrealizowane następujące 
działania: 
➢ 3 Pro-eksportowe konferencje krajowe; 
➢ 3 Przyjazdowe misje gospodarcze; 
➢ 2 Pro-inwestycyjne spotkania informacyjne 

za granicą; 
➢ 2 Branżowe spotkania match-makingowe; 
➢ 3 Wyjazdowe misje gospodarcze; 
➢ 1 Konferencja zagraniczna. 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
1.196.380,05 zł. 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjna edukacja 

nowe możliwości zawodowe” 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Departament Polityki Regionalnej / Oddział ds. 

Innowacji i Transferu Wiedzy 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

W ramach projektu zostało podpisanych  
7 umów o powierzenie grantów o łącznej 
wartości 9 751 263,05 zł. Zrealizowane 
działania: 
➢ w dniach 23.03.2018 r. oraz 23.11.2018 r. 

odbyły się spotkania Komitetu Sterującego 
ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego;  

➢ została uruchomiona strona internetowa 
projektu, na której na bieżąco zamieszczane 
są informacje na temat realizacji działań 
projektowych;  

➢ w dniach 5-8 czerwca 2018 r. odbyła się 
misja wyjazdowa do Austrii, w której wzięło 
udział 10 przedstawicieli Grantobiorców, 
celem wizyty była wymiana wiedzy                    
i doświadczeń z zakresu innowacyjnego 
podejścia do kształcenia; 

➢ 9.10.2018r – odbyło się pierwsze 
posiedzenie platformy współpracy 
Grantobiorców; 

➢ 43 pracowników przedsiębiorstw ukończyło 
kurs pedagogiczny dla pracowników 
przedsiębiorstw z terenu województwa 
świętokrzyskiego, w celu nabycia przez nich 
kompetencji instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, ostatnia grupa (12 osób) zakończy 
kurs w lutym 2019 r.;  

➢ 332 uczniów/uczennic zakończyło 
indywidualne zajęcia z doradztwa 
zawodowego; 

➢ udostępnione zostało dla Grantobiorców 
doradztwo edukacyjne: zagadnienia 
prawne, zagadnienia finansowo-
podatkowo-księgowe, zagadnienia 
specjalistyczne z zakresu edukacji 
zawodowej, doradztwo indywidualne                    
w zakresie budowania wizerunku przyszłego 
pracownika i pracodawcy, doradztwo                   
w zakresie edukacji włączającej; 

➢ publikacja artykułu branżowego pt. 
„Szkolnictwo zawodowe a świętokrzyskie 
inteligentne specjalizacje”; 

➢ zakończył się cykl konsultacji 
warsztatowych Grantobiorców z partnerem 
oraz Ekspertami austriackimi w szkołach            
i przedsiębiorstwach z terenu województwa 
świętokrzyskiego. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

Realizacja min. 5 grantów obejmujących 
wsparciem około 500 uczniów/uczennic 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
2 586 344,57 PLN 
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KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Profesjonalne wsparcie doradcze 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 
 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Celem usług w zakresie doradztwa jest m.in. 
rozwiązanie biznesowych problemów z jakimi 
borykają się przedsiębiorcy, wsparcie  
w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej                       
i w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa,  
a tym samym poprawa wyników finansowych 
firmy oraz usprawnienie działania wybranych 
obszarów i zbudowanie przewagi 
konkurencyjnej. KSWP pomaga 
przedsiębiorcom na każdym etapie rozwoju, od 
rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez 
bieżącą działalność, aż po ugruntowaną pozycję 
na rynku. Pomaga podjąć właściwe decyzje 
przyczyniające się do rozwoju firmy. Działania  
w zakresie doradztwa dostosowane są do 
indywidualnych potrzeb Klientów i opierają się 
na  wzajemnym zaufaniu. 
 
W 2018 r. podpisano 149 umów na realizację 
usług doradczych  dla osób /podmiotów z woj. 
świętokrzyskiego. 
 
Zakres zrealizowanych usług m.in.: 
➢ opracowanie biznes planów; 
➢ sporządzenie formularzy rekrutacyjnych do 

działania 10.4; 
➢ rozliczanie projektów inwestycyjnych; 
➢ konsultacje biznesowe; 
➢ wykonanie Studium Wykonalności 

Inwestycji; 
➢ doradztwo w zakresie wprowadzania 

innowacji; 
➢ opracowanie strategii biznesowej 

wprowadzenia na rynek nowego 
produktu/usługi; 

➢ sporządzenie wniosków o dotację 
inwestycyjną. 
 

Kompleksowe usługi doradcze realizowane  
w trybie ciągłym w siedzibie KSWP oraz biurach 
zamiejscowych. 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

Zrealizowano 149 usług doradczych dla osób 
/podmiotów z województwa świętokrzyskiego 
dla następujących podmiotów / osób: starter,  
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przedsiębiorca  osoba bezrobotna,  osoba 
pracująca,  emeryt/rencista,  rolnik,  
uczeń/student,  inna,  Organizacje pozarządowe 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE  

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Świadczenie usług doradczych płatnych oraz 
dofinansowanych w ramach Bazy Usług 
Rozwojowych (BUR) 

 

NAZWA ZADANIA Wsparcie informacyjne 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 
 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 
 

Usługi informacyjne obejmują zagadnienia 
związane podejmowaniem, wykonywaniem 
oraz rezygnacją z prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ponadto klienci mogą uzyskać 
informacje dotyczące możliwości skorzystania  
z usług szkoleniowych, doradczych 
i finansowych oferowanych przez KSWP oraz            
w zakresie pozyskiwania dofinansowania ze 
środków unijnych bądź innych funduszy.  
 
Oferta usług informacyjnych skierowana jest 
głownie do: 
➢ przedstawicieli mikro, małych, średnich lub 

dużych przedsiębiorstw, 
➢ Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST); 
➢ organizacji pozarządowych (NGO); 
➢ bezrobotnych i osób nieaktywnych 

zawodowo; 
➢ osób pracujących. 
 
Usługi informacyjne realizowane w trybie 
ciągłym w siedzibie KSWP oraz biurach 
zlokalizowanych w Kielcach,  Skarżysku - 
Kamiennej, Starachowicach, Ostrowcu 
Świętokrzyskim. 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

628 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 
Usługi bezpłatne finansowane ze środków 
własnych KSWP 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Pożyczki na założenie i rozwój działalności 
gospodarczej 
 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW  

Fundusz Pożyczkowy oferuje pożyczki w dla 
mikro, małych i średnich firm oraz osób 
zamierzających uruchomić działalność 
gospodarczą. Pożyczka może być przeznaczona 
w szczególności na: finansowanie inwestycji 
polegających m.in. na zakupie, budowie lub 
modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo- 
handlowych; tworzenie nowych miejsc pracy; 
wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub 
technologicznych; zakup wyposażenia w 
maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także 
zakup środków transportu bezpośrednio 
związanych z celem realizowanego 
przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze 
przyczyniające się do rozwoju MŚP, w tym na 
cele obrotowe. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

Szacowana liczba osób objętych wsparciem  
w ramach działania – 150. 
52,67% ( w 2018 r.  wypłacono 79 pożyczek dla 
podmiotów z terenu województwa 
świętokrzyskiego 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 10.637.600,00 zł 

 

STAROPOLSKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Rozwój i popularyzacja Bazy Usług 
Rozwojowych oraz Podmiotowego Systemu 
Finansowania Usług Rozwojowych  
w województwie świętokrzyskim 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

W celu promocji i popularyzacji Bazy Usług 
Rozwojowych realizowano następujące 
działania: 
➢ Seminaria i konferencje podczas, których 

promowano BUR i możliwości refundacji 
PSF; 

➢ Na stronie internetowej SIPH wyodrębniono 
serwis informacyjny BUR Baza Usług 
Rozwojowych; 

➢ Akcja promocyjna wykorzystująca media 
społecznościowe – FB do 20,9 tys. 
Odbiorców. 

W ramach Podmiotowego Systemu 
Finansowania udzielono wsparcia: 
➢ 228 przedsiębiorcom z sektora MSP; 
➢ 567 pracownikom; 
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➢ zawarto 306 umów wsparcia usługi 
rozwojowej. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

➢ Liczba osób pracujących, łącznie                         
z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek – 567/2000; 

➢ Liczba osób pracujących, łącznie z 
prowadzącymi działalność na własny 
rachunek, w wieku 50 lat i więcej – 83/252; 

➢ Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem – 177/ 355; 

➢ Liczba mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw – 228/250. 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
1.868.601,35 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Zaplanowana alokacja środków przeznaczonych 
dla firm zlokalizowanych w trzech miastach: 
Starachowicach, Skarżysku Kamiennej, 
Ostrowcu Świętokrzyskim przekracza ich 
potencjał absorpcyjny, szczególnie w zakresie 
liczby pracowników korzystających z usług 
rozwojowych. Zaplanowane wskaźniki rezultatu 
i produktu przewidziane do wykonania okazują 
się nieadekwatne do zasięgu terytorialnego                  
i potencjału gospodarczego miast Ostrowca 
Świętokrzyskiego, Skarżyska Kamiennej 
 i Starachowic. Szacuje się osiągniecie 
wskaźników na poziomie: liczba MSP objętych 
wsparcie - 250, liczba osób korzystających              
- ok 800 osób, kwota dofinansowania ok. 5 mln 
zł. 

 

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO W STARACHOWICACH 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
„OD PLANÓW DO BIZNES PLANU” 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego 
W Starachowicach 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
➢ prowadzone było rozliczanie i wypłacanie 

finansowego wsparcia pomostowego dla 
uczestników; 

➢ przeprowadzono  szkolenie dotyczące 
efektywnego wykorzystania oraz rozliczenia 
dotacji; 
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➢ prowadzone było także doradztwo dla firm 
oraz osób otwierających działalność 
gospodarczą dotyczące sporządzania biznes 
planu; 

➢ odbyła się ocena formularzy rekrutacyjnych; 
➢ odbyły się obrady Komisji Oceny Biznes 

Planów; 
➢ nastąpiło otwarcie firm przez osoby 

bezrobotne ujęte w zadaniu. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
147 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
1 972.592.52 zł. 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
„Pożyczki na kształcenie” 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Agencja Rozwoju Regionalnego 
W Starachowicach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
W 2018 r. prowadziliśmy nabór do projektu od 
lutego do października. Zarejestrowanych 
zostało ponad 8000 wniosków. Kompletnych 
wniosków wpłynęło ponad 2000. Rozpatrywanie 
wniosków odbywało się na bieżąco. Z uwagi na 
bardzo duże zainteresowanie projektem,  
w listopadzie MIR zwiększyło dofinansowanie  
o 5 mln zł. W 2018 r. wypłacono 1897 pożyczek 
na kwotę ponad 18,5 mln zł.  
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
Wsparciem objęto 1800 osób. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
27 mln zł. 
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KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Pierwsza i druga edycja Kieleckich Dni 

Przedsiębiorczości Akademickiej 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

➢ I Edycja: W ramach Kieleckich Dni 
Przedsiębiorczości Akademickiej odbyło się 
dwudniowe wydarzenie „GRAkademia KPT” 
dotyczące tworzenia gier.  Zostały 
przeprowadzone warsztaty z tematyki: 
Programowanie gier video, Level Design 
(projektowanie poziomów), Game Art. – 
Artystyczne aspekty projektowania gier. 
Termin: 21,22 marca 2018 r.; 
 

➢ II Edycja:  odbył się festiwal myślenia 
projektowego Design Thinking Week Kielce 
2018 (13.11 i 15.11.2018). Uczestnicy 
warsztatów mieli okazję poznać kluczowe 
etapy procesu: odkrywanie (empatyzacja), 
definiowanie problemu, generowanie 
rozwiązań, prototypowanie i testowanie. 
Każdy etap procesu poprzedzony został 
krótkim wstępem teoretycznym. Spotkanie 
było okazją do znalezienia odpowiedzi na 
m.in. na następujące pytania: jak definiować 
odbiorców działań, czym charakteryzuje się 
dobrze zdefiniowany problem projektowy, 
jak szukać wychodzących poza schematy 
rozwiązań. Nie zabrakło także praktycznych 
wskazówek dotyczących wykorzystywania 
design thinking w firmie /instytucji dot. 
budowy zespołu projektowego, organizacji 
działań i angażowania w proces kluczowych 
interesariuszy. Poznane narzędzia będzie 
można wykorzystać w codziennej pracy: 
planując nowe projekty lub modyfikując 
aktualną ofertę. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

 

➢ W ramach „GRAkademii KPT Kielce” 2018 ze 
wsparcia skorzystało 100 osób; 

➢ W ramach DTW Kielce 2018 ze wsparcia 
skorzystało 55 osób. 
 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

➢ Środki własne Kieleckiego Parku 
Technologicznego. 
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 ➢ DTW Kielce 2018 – Materiały na warsztaty 
płatne ze środków Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy 
nr 0043/DLG/2017/10 z dnia 6.10.2017, 
Zadania nr 1.2 – pokryte przez 
ogólnopolskiego lidera wydarzenia 
Stowarzyszenie Top 500 Innovators. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

 
brak 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 

 w Województwie Świętokrzyskim 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 

KIELECKI PARK TECHNOLOGICZNY 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

 

Do zadań KPT należało: koordynacja działań  

w województwie świętokrzyskim. W roku 2018,  

w terminie 17-21 listopada odbyło się ponad  

20 organizowanych przez Partnerów wydarzeń  

w całym województwie oraz zorganizowanie  

3 wydarzeń przez KPT. 

 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

 

Około 400 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Środki własne Kieleckiego Parku 
Technologicznego 

 

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Korzystne warunki rozwoju przedsiębiorczości 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Caritas Diecezji Kieleckiej 

 Projekt „Świętokrzyski Ośrodek Wsparcia 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

Celem głównym Projektu jest rozwój, 
aktywizacja, ekonomizacja Sektora Ekonomii 
Społecznej w subregionie południowym 
województwa świętokrzyskiego do końca VIII 
2019 r., poprzez działania animacyjno-
inkubacyjne, doradcze, usługi zewnętrzne, 
szkolenia i szerokie wsparcie finansowe,  
niefinansowe. Działania są skierowane do 
przedstawicieli czterech grup docelowych(GD):  
 
Celami szczegółowymi projektu są:  
➢ Aktywizacja, wzrost wiedzy, umiejętności 

praktycznych w zakresie zakładania, 
prowadzenia działalności w SES przez 
PES/PS do końca VIII 2019 r. poprzez 
bezpłatne: szkolenia, specjalistyczne 
doradztwo, zewnętrzne usługi;  

➢ Zwiększenie dostępu do bezpłatnych usług 
prawnych, księgowych i marketingowych 
dla PES/PS do końca VIII 2019r;  

➢ Rozwój partnerstw międzysektorowych na 
rzecz ekonomii społecznej (dalej: eS) w 
województwie świętokrzyskim do końca VIII 
2019r. przez spotkania partnerskie, 
kiermasze eS, warsztaty, wizyty studyjne, 
fora, debaty z JST, organizacjami 
pozarządowymi (dalej: NGO), biznes , 
media, PES/PS.; 

➢ Wzrost, rozwój i ekonomizacja sektora 
pozarządowego w województwie 
świętokrzyskim do końca  
VIII 2019 r. przez tworzenie PES/PS, 
rozwijanie usług PES/PS, zatrudnienie osób.  

 
Osiągnięte rezultaty w okresie trwania projektu 
IX 2016 – XII 2018 r.: 
➢ przewidywana liczba osób objętych 

wsparcie projektu – ogółem wartość 
liczbowa – 612/510 osób; 

➢ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu – 29/75; 

➢ Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie - 189/240; 

➢ Liczba grup inicjatywnych, które w wyniku 
działalności OWES wypracowały założenia, 
co do utworzenia podmiotu ekonomii 
społecznej – 6/20; 

➢ Liczba podmiotów ekonomii społecznej 
objętych wsparciem – 130/120;  
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➢ Liczba środowisk, które w wyniku 
działalności OWES przystąpiły do wspólnej 
realizacji przedsięwzięcia mającego na celu 
rozwój ekonomii społecznej – 7/10; 

➢ liczba organizacji pozarządowych 
prowadzących działalność odpłatną pożytku 
publicznego lub działalność gospodarczą 
utworzonych w wyniku działalności OWES  
– 10/10. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

W 2018 r. do projektu przystąpiło 358 osób,  

w sumie od początku trwania projektu wzięło  

w nim udział 612 osób. 

W 2018 r. do projektu przystąpiło 102 

organizacje/instytucje, w sumie od początku 

trwania projektu wsparcie otrzymało 331 

organizacji/instytucji (dane za okres IX 2016  

– XI 2018). 

Przeszkolonych zostało 221 osób, podczas 33 

edycji szkoleniowych, zrealizowano łącznie 

296h szkoleniowych. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
2.185.682,69 zł (kwota zrealizowana w 2018 
roku - koszty bezpośrednie + pośrednie) 
 

 

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 
DO PLANU 2018 

Fundusz Pożyczkowy (Dokapitalizowanie 
Funduszu Pożyczkowego Ośrodka Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu) 

PODMIOT 
SPRAWOZDAJĄCY 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 
OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Fundusz Pożyczkowy oferował pożyczki               
w 5 000 zł  do 250 000 zł dla mikro, małych          
i oraz osób zamierzających uruchomić 
gospodarczą z terenu woj. świętokrzyskiego.  

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

12  

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
1,3 mln zł 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 
DO PLANU 2018 

Projekt „Moja firma — mój sukces” 

PODMIOT 

SPRAWOZDAJĄCY 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 
OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Projekt adresowany do osób fizycznych 
pozostających bez zatrudnienia w okresie            
12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienie do projektu, które ukończyły         
30 rok życia. Działanie polega na udzielaniu 
bezzwrotnego wsparcia finansowego: dotacji 
inwestycyjnych i wsparcia pomostowego oraz 
na udzielaniu wsparcia doradczo — 
szkoleniowego uczestnikom projektu z terenu 
powiatów: pińczowskiego, kazimierskiego, 
buskiego, staszowskiego, ostrowieckiego, 
opatowskiego i sandomierskiego, zakładającym 
działalność gospodarczą. Projekt został 
zakończony we wrześniu 2018 roku. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 

Łącznie wpłynęło 278 wniosków rekrutacyjnych: 

➢ zakwalifikowano 90 osób, przeszkolono 86 
osób; 

➢ udzielono 76 dotacji na kwotę - 1.899.000 
zł; 

➢ Wsparcia pomostowe — 1.622741,28 zł; 
➢ Doradztwo i coaching — 1.509 godzin. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
4.229.465,40 zł 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 

DO PLANU 2018 

Projekt „Dotacje na start” 

PODMIOT 

SPRAWOZDAJĄCY 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

PIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 
OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

➢ Przeszkolono 90 osób z zakresu zakładania  
i prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej; 

➢ dla 95 osób świadczono również doradztwo 
przedbiznesowe z zakresu 
przygotowywania biznesplanów w liczbie 
760 godzin doradztwa;  

➢ przyznano 75 dotacji inwestycyjnych na 
ogólną kwotę 1.859 400 zł wraz z 12-0 
miesięcznym wsparciem pomostowym na 
ogólną kwotę 1 051 811,23 zł;  
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➢ przeznaczono 262 godzin na doradztwo 
specjalistyczne dla założonych firm. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 

 
75 Uczestników projektu otrzymało wsparcie 
finansowe 

ZAANGAŽOWANE ŚRODKI FINANSOWE 3.009.325,14 zł 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 

DO PLANU 2018 

 
Projekt „Biznes Adapter — system wsparcia 
MŚP w ramach Podmiotowego Systemu 
Finansowania” 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 

OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Celem zadania było wspieranie procesów 
adaptacyjnych w przedsiębiorstwach w ramach 
PSF.  
W ramach projektu przedsiębiorstwa sektora 
MMŚP oraz ich pracownicy mogli realizować 
usługi dostępne w Bazie Usług Rozwojowych 
(BUR), w tym: 
➢ usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw 

obejmujące np. doradztwo biznesowe, 
mentoring, asystę w prowadzeniu 
działalności gospodarczej; 

➢ usługi rozwojowe dla pracowników 
wspierające rozwój i dostosowanie 
kwalifikacji i kompetencji, zgodnie ze 
zdiagnozowanymi potrzebami 
przedsiębiorstw.  

 
Ośrodek jako operator usług finansowych 
refundował koszty ww. usług dla 
przedsiębiorców oraz zajmował się diagnozą ich 
potrzeb. Projekt obejmuje obszar województwa 
świętokrzyskiego, poza miastami Ostrowiec Św. 
Skarżysko Kamienna  i Starachowice.  
 

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze 
Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii sp. z o.o. jako liderem. 
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LICZBA OSÓB/INSWTUC.JI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

➢ wypłacono refundacje na kwotę 
2.501.362,76 zł; 

➢ przedsiębiorcy złożyli 721 wniosków                  
o refundację szkoleń dla pracowników; 

➢ zawarto 574 umów; 
➢ przeszkolono 612 pracowników, spośród 

378 firm. 

 
ZAANGAŽOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
4.229.465,40 zł 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 
DO PLANU 2018 Świętokrzyski Inkubator Biznesu 

PODMIOT 
SPRAWOZDAJĄCY 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 
OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Celem projektu Świętokrzyski Inkubator 
Biznesu” było wzmocnienie potencjału 
świętokrzyskiej instytucji otoczenia biznesu — 
Ośrodka Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości Rolnej. Projekt 
przygotowywał naszą fundację do świadczenia 
nowych, wystandaryzowanych usług 
rozwojowych dla sektora świętokrzyskich. MŚP, 
ze szczególnym uwzględnieniem młodych firm 
znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju.  
W ramach realizacji projektu rozwinięta została 
oferta usług doradczych, szkoleniowych, 
konsultingowych, biznesowych. Opracowanie 
nowej oferty zostało poprzedzone pogłębionymi 
analizami rynku badającymi bieżące 
oczekiwania i potrzeby świętokrzyskich 
przedsiębiorców. Zrealizowany projekt wpisuje 
się w podejmowane od lat przez samorządy, 
IOB i podmioty gospodarcze działania 
zmierzające do utworzenia kompleksowego  
i stale działającego systemu wspierania 
przedsiębiorczości w naszym regionie. Oferta 
nowych usług skierowana jest zarówno dla 
początkującego przedsiębiorcy jak  
i przedsiębiorczy rozwiniętego potrzebującego 
wysoce zindywidualizowanych form wsparcia. 

 Nowe usługi w roku 2018 to m.in. 

➢ oferta doradztwa wzorniczego, w tym 
realizacja audytów wzorniczych i wsparcia 
w projektowaniu usług metodyką Design 
Thinking; 
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➢ Marketing operacyjny i strategiczny wraz 
kompleksową obsługą przedsiębiorcy            
w zakresie kreowania marki i budowania 
wizerunku firmy; 

➢ Coaching, mentoring, doradztwo 
indywidualne; 

➢ Szkolenia on-line i webinaria. 
 
W ramach projektu nastąpiło przeszkolenie 
kadry Fundacji do świadczenia nowych usług, 
wzmocnienie potencjału technicznego poprzez 
zakup sprzętu biurowego i komputerowego. 
Projekt zakładał wykonanie badań rynku, 
przygotowanie katalogu nowych usług oraz ich 
wdrożenie i przetestowanie. 
Świętokrzyski Inkubator Biznesu” został 
zrealizowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 — 
2020. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 
50 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 537.080,76 zł 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O. 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Rozwój i popularyzacja Bazy Usług 
Rozwojowych oraz Podmiotowego Systemu  
Finansowania Usług Rozwojowych  
w województwie świętokrzyskim.  
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii Sp. z o.o. 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

W ramach projektu przedsiębiorstwa sektora 
MMŚP oraz ich pracownicy realizowali w roku 
2018 usługi dostępne w Bazie Usług 
Rozwojowych (BUR).  Ośrodek jako operator 
usług finansowych refunduje koszty ww. usług 
dla przedsiębiorców oraz zajmuje się diagnozą 
ich potrzeb. Projekt obejmuje obszar 
województwa świętokrzyskiego, poza miastami 
Ostrowiec Św. , Skarżysko Kamienna i 
Starachowice. Osiągnięte rezultaty: 
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Liczba mikro małych i średnich przedsiębiorstw, 
które zrealizowały swój cel dzięki udziałowi             
w programie( te przedsiębiorstwa, które 
zakończyły udział w projekcie)-364 
Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 
nabyły kompetencje po opuszczeniu programu-
903 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

Liczba mikro małych średnich przedsiębiorstw 
objętych usługami rozwojowymi w programie – 
562. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
5.146.659,13 zł. 

 

REGIONALNE CENTRUM NAUKOWO-TECHNOLOGICZNE 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

Wzrost wskaźnika poziomu przedsiębiorczości 
w regionie, poprzez prowadzenie działań 
promujących infrastrukturę terenów 
inwestycyjnych Regionalnego Centrum 
Naukowo-Technologicznego w Podzamczu 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 
Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

➢ Opracowanie listy potencjalnych 
przedsiębiorców oraz jej ciągła aktualizacja, 
[liczba aktualizacji - 12]; 

➢ Prowadzenie bezpośredniej promocji oferty 
powstałej infrastruktury via dostępne środki 
przekazu, [liczba rozesłanych zajawek 
inwestycyjnych - 746], [liczba 
dedykowanych artykułów prasowych           
– 0 – RCNT wybrało możliwość bezpłatnej 
publikacji trzech artykułów na 
dedykowanym portalu internetowym 
www.popertynews.pl jako bardziej 
efektywnych kosztowo; RCNT jako formę 
promocji w ramach tego samego budżetu 
wybrało zakup i montaż dwóch tablic 
informacyjnych, które ustawiono wzdłuż 
starego śladu drogi krajowej nr 7.]; 

➢ Prowadzenie kwartalnych spotkań                      
z przedsiębiorcami nt. zewnętrznych źródeł 
finansowania projektów, [liczba spotkań - 
4]; 

➢ Prowadzenie działań matchmakingowych 
(B2B i B2C) realizowanych wspólnie                  
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z interesariuszami z zakresu turystyki 
prozdrowotnej [liczba spotkań - 1]. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 

 
➢ Ad. a) – liczba przedsiębiorców – 746; 
➢ Ad. c) – liczba przedsiębiorców – 58; 
➢ Ad. d) – liczba interesariuszy – 12. 
 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

  
7.872 zł 

 

WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Realizacja Projektu pn. „Twoja firma-
wspomagamy przedsiębiorczych  
w województwie świętokrzyskim” 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  
w Ostrowcu Świętokrzyskim 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

➢ Wsparcie szkoleniowo-doradcze -90 osób         
x 3 grupy.; 

➢ Indywidualne doradztwo Biznesowe- 90 
osób x 5 godzin (doradztwo potrzebne do 
założenia działalności gospodarczej); 

➢ Jednorazowa dotacja inwestycyjna na 
rozpoczęcie działalności- 24.000 zł x 75 
osób. Wsparcie pomostowe-1.500 zł x 10 
m-cy -75 osób. 75 osób otrzymało dotację 
na rozpoczęcie działalności i wsparcie 
pomostowe.  
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

W wyniku realizacji projektu utworzono 82 
miejsca pracy w tym 75 firm i w nich 
dodatkowo 7 stanowisk pracy. 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Dofinansowanie projektu z UE -3.477.548,89 zł. 
Wkład własny -88.992,11 zł.  

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Realizacja Projektu pn. „Twoja firma II” 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości  

w Ostrowcu Świętokrzyskim 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 

➢ Działanie w projekcie , wsparcie 
szkoleniowo-doradcze; 

➢ Przyznanie 170-ciu bezrobotnym 
jednorazowej dotacji inwestycyjnej; 

➢ Przyznanie wsparcia pomostowego 
finansowego i doradczego. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

➢ Rezultaty: liczba osób, które podniosły 
kwalifikacje z zakresu przedsiębiorczości-
198; 

➢ Liczba utworzonych miejsc pracy z EFS – 
172. 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 
 

8.716.620,00 zł  ( Wkład własny- 225.200,00 zł + 
dofinansowanie z UE- 8.491) 

 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO - ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM EDUKACJI  

I ROZWOJU KRZESISŁAWA WRONA – LIDER PROJEKTU ZAKŁAD DOSKONALENIA 

ZAWODOWEGO W KIELCACH – PARTNER PROJEKTU 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Projekt pn. „Świętokrzyska Strefa 
Przedsiębiorczości (OSI)” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Projekt partnerski: 
Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju 
Krzesisława Wrona – Lider Projektu Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – Partner 
Projektu 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Cel główny Projektu: 
Rozwój przedsiębiorczości wśród osób 
bezrobotnych, poszukujących pracy                         
i nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia 
znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na 
rynku pracy z całego Obszaru Strategicznej 
Interwencji z województwa świętokrzyskiego 
oraz powstanie/ założenie 45 
mikroprzedsiębiorstw.  
Projekt służył osobom bezrobotnym                               
i pozostającym bez pracy, powyżej 29 roku życia             
z terenu OSI, które dzięki udziałowi w Projekcie         
i uzyskanemu wsparciu będą ̨mogły pracować we 
własnej firmie.  
Zasięg terytorialny Projektu: 
Osoby zamieszkujące gminy z Obszaru 
Strategicznej Interwencji Woj. Świętokrzyskiego: 
w tym wyłącznie: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, 
Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Czarnocin, 
Ćmielów, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, 
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Gowarczów, Imielno, Iwaniska, Kazimierza 
Wielka, Klimontów, Kluczewsko, Koprzywnica, 
Kunów, Lipnik, Łagów, Łoniów, Łopuszno, 
Małogoszcz, Michałów, Mirzec, Mniów, 
Moskorzew, Nagłowice, Nowy Korczyn, Obrazów, 
Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, 
Pacanów, Pierzchnica, Radków, Radoszyce, 
Raków, Ruda Maleniecka, Sadowie, Samborzec, 
Secemin, Skalbmierz, Słupia Jędrzejowska, Słupia 
Konecka, Smyków, Solec-Zdrój, Stąporków, 
Stopnica, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, 
Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Wodzisław, 

Wojciechowice, Złota.   
 
Główne działania: 
➢ szkolenia, 
➢ doradztwo (wstępne i specjalistyczne), 
➢ wsparcie finansowe: 25.000,00 zł / osobę, 
➢ wsparcie pomostowe: średnio: 900,00 zł / 

osobę x 12 miesięcy. 
 
Wskaźniki produktu: 
➢ Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia 

szkoleniowego (30 godzin) i doradczego 
(doradztwo wstępne w ramach Projektu 
średnio 4 godz. / osobę) – 60; 

➢ Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej (25.000,00 zł) – 
45; 

➢ Liczba osób pozostających bez pracy 
odchodzących z rolnictwa, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 3; 

➢ Liczba osób niepełnosprawnych, 
pozostających bez pracy, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności 
gospodarczej – 5; 

➢ Liczba osób, które otrzymały wsparcie 
pomostowe finansowe w ramach Projektu 
(12 miesięcy x 900,00 zł = 10.800,00 zł) – 
45; 

➢ Liczba osób, które otrzymały wsparcie 
pomostowe doradcze w ramach projektu 
– 19. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
60 osób  

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
2.041.945,20 zł. 
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PRIORYTET 4.  

SZKOLNICTWO WYŻSZE, EDUKACJA USTAWICZNA I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SPÓJNE Z 

POTRZEBAMI RYNKU PRACY. 

 

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIETOKRZYSKIEGO.  

Departament Polityki Regionalnej / Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – 

Nowoczesny Region” 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Departament Polityki Regionalnej / Oddział ds. 
Innowacji i Transferu Wiedzy 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Zadanie1: Model współpracy szkół z otoczeniem 
społeczno – gospodarczym Zorganizowano 
spotkania Regionalnej Rady Programowej ds. 
szkolnictwa zawodowego: 22.03.2018  
w CKZiU w Morawicy, 06.06 i 19.09.2018  
w Kielcach (łącznie w całym projekcie 11 
spotkań).  
 

➢ Prowadzono stronę internetową projektu - 
Regionalny Portal Zawodowy, gdzie 
zamieszczano informacje o projekcie oraz         
8 artykułów branżowych; 

➢ Zorganizowano 14 spotkań informacyjnych 
dot. współpracy szkół z otoczeniem w 
powiatach: 10.04 Cudzynowice, 12.04 
Pińczów, 17.04 Chmielnik, 24.04 Busko, 
10.05 Ostrowiec Św., 15.05 Opatów, 17.05 
Sandomierz, 22.05 Skarżysko, 24.05 Staszów, 
29.05 Starachowice, 05.06 Końskie, 07.06 
Jędrzejów, 12.06 Włoszczowa, 14.06 Kielce; 

➢ Opracowano, wydrukowano w ilości 500 szt. 
oraz kolportowano w środowisku 
edukacyjnym raport: „Model współpracy 
szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-
gospodarczym”; 

➢ Wykonano 7 filmów instruktażowych 
zawodach zgodnych z inteligentnymi 
specjalizacjami regionu. 

 
Zadanie 2. Wdrożenie innowacyjnych form 
wsparcia kształcenia zawodowego polegających 
na włączeniu elementów dualnego podejściu do 
kształcenia i szkolenia. 
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W ramach wdrożenia elementów dualnego 
kształcenia w kształceniu zawodowym 
zorganizowano w 2018 r. zajęcia teoretyczne             
w szkołach w ilości 20 godz. prowadzone przez 
przedsiębiorców oraz zajęcia praktyczne w ilości 
20 godz. w 29 przedsiębiorstwach, których 
wzięło udział 547 uczniów z 28 szkół 
uczestniczących w projekcie. 
 
Zadanie 3. Staże i praktyki zawodowe  
w przedsiębiorstwach 
W roku szkolnym 2017/18 zorganizowano: 
➢ płatne indywidualne staże w liczbie po 150 

godz./rok szkolny dla 196 uczniów w 68 
przedsiębiorstwach na terenie woj. 
świętokrzyskiego (łącznie w całym projekcie 
dla 307 uczniów w 78 przedsiębiorstwach); 

➢ płatne indywidualne staże w ilości po 40 
godz. dla 56 nauczycieli w 30 
przedsiębiorstwach; 

➢ Zakupiono doposażenie pracowni                     
i warsztatów do zajęć praktycznych dla 16 
szkół uczestniczących w projekcie. 

 
Zadanie 4. Organizacja zbiorowych                         
i indywidualnych kursów doradztwa 
zawodowego i kultury zawodu dla uczniów. 
 

Zrealizowano blended e-learningowy kurs 
doradztwa zawodowego dla wszystkich uczniów 
w ilości 32 godz. zajęć dydaktycznych,  w tym              
24 godziny zajęć grupowych wyjazdowych w 
ośrodku szkoleniowym w Wólce Milanowskiej         
k. Kielc, 4 godziny grupowych zajęć e-
learningowych oraz 4 godziny konsultacji 
indywidualnych dla uczniów realizowanych 
metodą e-learningową. 
Utworzono platformę e-learningową z 
programem kursu i materiałami dydaktycznymi 
dla uczniów i nauczycieli. 
 
Zadanie 5. Zajęcia dodatkowe dla uczniów  
w zakresie kluczowych kompetencji. 
W 2018 r. zakończono realizację następujących 
grupowych zajęcia dodatkowych dla wszystkich 
uczniów: 
➢ Warsztaty kompetencji matematycznych – 

20 godz./grupę; 
➢ Kursy języka angielskiego i języka 

niemieckiego w zakresie tematyki 
zawodowej – 30 godz./grupę; 
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➢ Warsztaty kompetencji informatycznych               
i naukowo-technicznych – 15 godz./grupę;  

➢ Zakupiono zestawy robotów edukacyjnych 
do nauki programowania dla 28 szkół. 

 
Zadanie 6. Przedsiębiorczość zawodowa. 
W 2018 w pełni zrealizowano: 
➢ Warsztaty postaw przedsiębiorczych                

i kreatywności dla 290 uczniów – 32 godz.; 
➢ Warsztaty grupowe dla uczniów dotyczące 

nowoczesnych rozwiązań w branżach 
zgodnych z 7 inteligentnymi specjalizacjami 
regionu w ilości 24 godz. dla wszystkich 
uczniów; 

➢ Grupowe i indywidualne kursy zawodowe dla 
148 uczniów: grafika komputerowa, 
projektowanie stron internetowych, 
programowanie CNC, monter ogniw 
fotowoltaicznych, operatów wózków 
widłowych, operator kombajnów zbożowych, 
barman, florystyka; 

➢ Wizyty edukacyjne – krajowe i zagraniczne 
na targi branżowe dla uczniów w ramach 
konkursu „Kreatywni Liderzy”:  18-19.01 oraz 
08-09.02.2018 Poznań, 08-10.03.2018 Berlin, 
22-24.04.2018 Hanower, 25-26.04.2018 
Bydgoszcz, 26-28.04.2018 Brno, 07-
08.06.2018 Poznań, 10-12.06.2018 Hanower, 
10-12.09.2018 Frankfurt; 

➢ Zakupiono doposażenie pracowni                            
i warsztatów do zajęć praktycznych dla 12 
szkół uczestniczących w projekcie. 

 
 
Zadanie 8. Doskonalenie nauczycieli                       
i instruktorów kształcenia zawodowego 
W ŚCDN:  
➢ zakończono seminaria tematyczne dla 

nauczycieli z elementami warsztatowymi; 
➢ w czerwcu 2018 r. zorganizowano wizytę 

studyjną na Łotwie dla 40 osób, dot. 
kształcenia dualnego; 

➢ zakończono warsztaty z doradztwa 
zawodowego metodą blended e-learningową 
dla nauczycieli i instruktorów kształcenia 
zawodowego – 16 godzin; 

➢ zakończono warsztaty branżowe dla 
nauczycieli i instruktorów kształcenia 
zawodowego – 12 godzin; 

➢ opracowano poradnik dla nauczycieli;  
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➢ W ŚCITT: Zorganizowano praktyki                      
u przedsiębiorców dla  4 nauczycieli. 

 
Zadanie 9. Opracowanie i wdrożenie programu 
rozwojowego dla Centrów Kształcenia 
Zawodowego  i Ustawicznego. 
 
W Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach 
zorganizowano w dn. 9-13.04.2018 wizytę 
studyjną w Portugalii dot. systemu kształcenia 
zawodowego w branży metalowej, budowlanej  
i informatycznej.Zakupiono pozostałe 
doposażenie dla  CKZiU  
w Morawicy. 
 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

 
Objęto wsparciem 56 nauczycieli oraz 560 
uczniów z 28 szkół zawodowych.  

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
3.813.237,00 zł. 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 

 

 

Projekt pilotażowy pn. „Innowacyjna edukacja 

nowe możliwości zawodowe” 

 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Departament Polityki Regionalnej / Oddział ds. 

Innowacji i Transferu Wiedzy 

 

 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
W ramach projektu zostało podpisanych 7 umów 
o powierzenie grantów o łącznej wartości 9 751 
263,05 zł. Zrealizowane działania: 
➢ w dniach 23.03.2018 r. oraz 23.11.2018 r. 

odbyły się spotkania Komitetu Sterującego 
ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego;  

➢ została uruchomiona strona internetowa 
projektu, na której na bieżąco zamieszczane 
są informacje na temat realizacji działań 
projektowych;  

➢ w dniach 5-8 czerwca 2018 r. odbyła się misja 
wyjazdowa do Austrii, w której wzięło udział 
10 przedstawicieli Grantobiorców, celem 
wizyty była wymiana wiedzy i doświadczeń             
z zakresu innowacyjnego podejścia do 
kształcenia; 
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➢ 9.10.2018r – odbyło się pierwsze posiedzenie 
platformy współpracy Grantobiorców; 

➢ 43 pracowników przedsiębiorstw ukończyło 
kurs pedagogiczny dla pracowników 
przedsiębiorstw z terenu województwa 
świętokrzyskiego, w celu nabycia przez nich 
kompetencji instruktorów praktycznej nauki 
zawodu, ostatnia grupa (12 osób) zakończy 
kurs w lutym 2019 r.;  

➢ 332 uczniów/uczennic zakończyło 
indywidualne zajęcia z doradztwa 
zawodowego; 

➢ udostępnione zostało dla Grantobiorców 
doradztwo edukacyjne: zagadnienia prawne, 
zagadnienia finansowo-podatkowo-księgowe, 
zagadnienia specjalistyczne z zakresu 
edukacji zawodowej, doradztwo 
indywidualne w zakresie budowania 
wizerunku przyszłego pracownika                      
i pracodawcy, doradztwo w zakresie edukacji 
włączającej; 

➢ publikacja artykułu branżowego pt. 
„Szkolnictwo zawodowe a świętokrzyskie 
inteligentne specjalizacje”; 

➢ zakończył się cykl konsultacji warsztatowych 
Grantobiorców z partnerem oraz Ekspertami 
austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach 
z terenu województwa świętokrzyskiego. 

 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  

 

 
Realizacja min. 5 grantów obejmujących 
wsparciem około 500 uczniów/uczennic 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
2.586.344,57 zł 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE KURATORIUM OŚWIATY 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna  
i kształcenie zawodowe spójne z potrzebami 
rynku pracy. 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

➢ Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie 
doskonalenia zawodowego; 

➢ W ankiecie on-line „Arkusz badania potrzeb     
w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli 2018” wzięło udział 810 osoby; 

➢ Organizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach 
wojewódzkich zadań edukacyjnych; 

➢ W 7 zorganizowanych szkoleniach 
uczestniczyło 1258 osób; 

➢ Organizacja narad szkoleniowych i konferencji 
dla dyrektorów i nauczycieli szkół 
zawodowych oraz centrów kształcenia             
z udziałem przedstawicieli MEN, ORE, 
pracodawców; 

➢ Organizacja narad szkoleniowych dla nowo 
powołanych dyrektorów szkół i placówek            
w tym dyrektorów szkół zawodowych; 

➢ Konferencja w Centrum Kongresowym 
Targów Kielce z udziałem Ministra Edukacji 
Narodowej Pani Anny Zalewskiej informująca 
o planowanych zmianach; 

➢ Szkolnictwie zawodowym. Powołano Rady 
Dyrektorów Szkół Zawodowych przy 
Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty; 

➢ Gala finałowa Konkursu Filmowego „MÓJ 
ZAWÓD – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”, 
organizowanego przez Świętokrzyskiego 
Kuratora Oświaty i Wojewodę 
Świętokrzyskiego we współpracy: ze Specjalną 
Strefą Ekonomiczną „Starachowice” S.A., 
Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych (PFRON), Targami Kielce 
oraz TVP3 Kielce. Do Konkursu przystąpiło              
31 szkół, łącznie prezentując 40 filmów.           
W Konkursie udział wzięło 71 uczniów – 
autorów filmów; 

➢ Współpraca z uczelniami, pracodawcami, 
instytucjami rynku pracy WUP, jednostkami 
samorządu terytorialnego; 

➢ Informacja skierowana do dyrektorów szkół 
ponadgimnazjalnych, pracodawców                      
i maturzystów woj. świętokrzyskiego. 
Włączanie ww. podmiotów do udziału  
w naradach i konferencjach; 

➢ Organizacja spotkań, narad, konferencji                    
w ramach działalności „Zespołu ds. rozwoju 
szkolnictwa zawodowego”; 

➢ Sspotkanie z dyrektorami kieleckich szkół 
zawodowych dotyczące propozycji zmian, 
które powinny znaleźć odzwierciedlenie                     
w reformie szkolnictwa zawodowego. 
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Poruszano tematy zawiązane z procedurami 
przeprowadzania egzaminów zawodowych, 
zasadami zatrudniania nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu; 

➢ Spotkanie z przedsiębiorcami branży 
gastronomicznej. Podczas spotkania 
pracodawcy zaproponowali zmiany jakich 
oczekują w związku z reformą szkolnictwa 
zawodowego konieczność zmiany 
świadomości rodziców poprzez promocję 
szkolnictwa zawodowego i doradztwo 
zawodowe już od pierwszych klas szkoły 
podstawowej, prowadzenie różnych akcji 
promocyjnych mających na celu podniesienie 
prestiżu zawodów; 

➢ 2 spotkania branżowe – branża szklarska  
i budowlana. Celem spotkań było 
przedstawienie możliwości włączania się 
pracodawców w kształcenie zawodowe 
uczniów: objecie klas patronatem, podpisanie 
porozumień o wzajemnej współpracy, 
możliwość zorganizowania praktyk 
zawodowych u pracodawców; 

➢ Spotkanie konsultacyjne dotyczące organizacji 
i zasad walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji 
„młodocianych pracowników” w tym 
egzaminów zawodowych pracowników 
młodocianych zdawanych przed Komisjami 
Egzaminacyjnymi Izby Rzemieślników                      
i Przedsiębiorców; 

➢ Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół 
Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze 
Oświaty w celu omówienia wprowadzonych 
zmian w kształceniu zawodowym oraz 
ustalenia planu pracy rady na bieżący rok 
szkolny; 

➢ spotkanie z dyrektorami placówek 
organizujących turnusy teoretycznego 
dokształcania zawodowego młodocianych 
pracowników; 

➢ współpraca z Polskim Związkiem 
Pracodawców Budowlanych w ramach 
realizacji postanowień porozumienia. PZPB 
podpisał z Panią Minister Anną Zalewską 
porozumienie o współpracy, na mocy którego 
zobowiązał się m.in. do wspierania akcji 
promocyjnych w celu zachęcenia uczniów 
do podejmowania kształcenia w zawodach 
związanych z budownictwem oraz szeroko 
rozumianej promocji szkolnictwa branżowego 
i technicznego oraz rozpowszechniania 
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zaangażowania przedsiębiorców w praktyczną 
naukę zawodu; 

➢ systematyczna współpraca wizytatorów 
Kuratorium Oświaty w szkoleniach 
branżowych, naradach, konferencjach 
związanych ze szkolnictwem zawodowym 
orgaznizowanych przez inne podmioty wraz            
z zaangażowaniem dyrektorów  
i nauczycieli szkół zawodowych: 
▪ Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego 

w Kielcach; 
▪ Regionalnej Rady Programowej ds. 

szkolnictwa zawodowego w ramach 
projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa 
– nowoczesny region”; 

▪ Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych 
powołanej przy Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. 

➢ Organizacja spotkań, narad w ramach 
doradztwa zawodowego; 

➢ zorganizowanie I Ogólnopolskiego Kongresu 
Edukacji Przyszłości. Celem przedsięwzięcia 
była promocja innowacyjności i kreatywności 
w szkołach i placówkach oświatowych oraz 
podniesienie rangi wyborów edukacyjno‐
zawodowych; 

➢ zorganizowanie szkolenia dla koordynatorów 
Powiatowych Punktów doradztwa 
zawodowego, wypracowanie wniosków                    
i rekomendacji w zakresie popularyzowania             
i inicjowania działań upowszechniających 
doradztwo zawodowe w szkołach; 

o Publikowanie oraz pozyskiwanie                             
i gromadzenie danych nt. opracowanie 
informatora „Oferta edukacyjna szkół 
zawodowych województwa świętokrzyskiego 
na rok szkolny 2018/2019. Broszura 
informacyjna w nakładzie 5000 egzemplarzy 
została rozprowadzona do szkół i placówek 
oraz zamieszczona w formie elektronicznej na 
stronie internetowej Kuratorium Oświaty  
w Kielcach; 

➢ zbieranie informacji nt. uruchamiania  
w szkołach/placówkach nowych zawodów; 

➢ zbieranie informacji nt. spójności oferty 
edukacyjnej w stosunku do zapotrzebowania 
rynku pracy; 

➢ zbieranie danych dotyczących elektronicznych 
zasobów edukacyjnych do kształcenia 
zawodowego; 
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➢ zbieranie danych dotyczących organizacji 
teoretycznych turnusów zawodowych dla 
młodocianych pracowników; 

➢ zbieranie informacji dotyczących kształcenia 
w szkołach zawodowych województwa 
świętokrzyskiego w zawodach branży 
budowalnej w roku szk. 2018/2019; 

➢ systematycznie zamieszczanie informacji 
dotyczących działań związanych                             
z kształceniem zawodowym w zakładce 
„Szkolnictwo zawodowe” znajdującej się na 
stronie internetowej Kuratorium Oświaty             
w Kielcach. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM  

 

 
Wszyscy dyrektorzy szkół i placówek kształcących 
w zawodach w województwie świętokrzyskim, 
organy prowadzące oraz nauczyciele 
przedmiotów zawodowych, przedstawiciele 
pracodawców oraz instytucje związane i 
zainteresowane kształceniem zawodowym. 
 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Środki własne Kuratorium Oświaty w Kielcach 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

 
Informacje dotyczące narad, szkoleń, reformy 
udostępniane przez ORE, MEN, OKE 
zamieszczane są na bieżąco na stronie 
Kuratorium Oświaty w Kielcach. Wizytatorzy 
Kuratorium Oświaty w ramach czynności 
kontrolnych i ewaluacji, na spotkaniach Zespołu 
ds. Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego oraz Rady 
Dyrektorów Szkół Zawodowych na bieżąco 
pozyskują informacje o ofercie edukacyjnej szkół 
oraz zainteresowaniu ze strony uczniów 
kierunkami kształcenia. Również pracodawcy 
zgłaszają do Kuratorium Oświaty w Kielcach 
zapotrzebowanie na kształcenie w konkretnych 
zawodach i chęć podjęcia współpracy. 

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Zajęcia dodatkowe oraz usługi szkoleniowe 
i staże w ramach projektu „Nowa Jakość 
Kształcenia Efektem Zatrudnienia” 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Grupa docelowa: 80 uczniów/uczennic: 
40 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
nr 1 w Końskich i 40 z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie 
 
Zakres usług przewidzianych do realizacji  
w projekcie w 2018 r.: 
➢ realizacja zajęć dodatkowych z języka 

angielskiego i matematyki; 
➢ szkolenia; 
➢ staże zawodowe (1 m-c). 
 
Ogółem udział w projekcie udział wzięło 80 os. 
 z czego: 
➢ 80 os. kontynuowało udział w zajęciach 

dodatkowych z języka angielskiego                     
i matematyki; 

➢ 78 os. wzięło udział w szkoleniach; 
➢ 77 os. wzięło udział w stażach zawodowych; 
➢ 77 os. zakończyło udział zgodnie                           

z zaplanowana ścieżką. 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

➢ 2 szkoły - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 w Końskich i Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie. 

➢ 80 uczniów/uczennic w/w szkół 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
61.017,68 zł 

EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

 
NAZWA ZADANIA 

 

Doposażenie szkół, realizacja zajęć dodatkowych 
dla uczniów oraz usługi szkoleniowe 
w ramach projektu „Efektywne kształcenie 
zawodowe drogą ku lepszej przyszłości” 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY  

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 

 
OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 

I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

Grupa docelowa: 100 uczniów/uczennic: 
➢ 20 z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                

w Stąporkowie; 
➢ 40 z Zespołu Szkół w Staszowie; 
➢ 20 z Zespołu Szkół w Połańcu. 
 
Zakres zadań zrealizowanych w projekcie  
w 2018 r.: doposażenie pracowni logistyki i 
gospodarki materiałowej oraz pracowni aplikacji 
internetowych w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie. 
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LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 
 

➢ 3 szkoły -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Stąporkowie, Zespół Szkół w Staszowie, 
Zespół Szkół w Połańcu; 

➢ 100 uczniów/uczennic w/w szkół. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
Budżet projektu na rok 2018: 44.203,60 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Staże w ramach projektu „Nowa Praca Nowe 
Możliwości” 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Działania, które zostały zrealizowane w 2018 
roku:  staże zawodowe dla uczestników projektu. 
W 2018: 
➢ udział w stażach kontynuowały 83 osoby; 
➢ zakończyły udział w projekcie 83 os; 
➢ 39 os, spośród wszystkich uczestników 

projektu podjęło zatrudnienie, po 
zakończeniu udziału w projekcie. 
 

Ogółem udział w projekcie wzięło 100 os. z czego 
89 os zakończyło udział, zgodnie z zaplanowaną 
ścieżką, 4 os. nie wzięły lub przerwały udział                  
w stażach z tyt. podjęcia zatrudnienia, 7 os. 
zakończyło udział niezgodnie  zaplanowana 
ścieżką z przyczyn innych niż podjęcie 
zatrudnienia. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 
 

83 osób, które odbywały/kontynuowały staż 
zawodowy w 2018 roku, z czego 39 osób uzyskało 
zatrudnienie po zakończeniu udziału w stażu na 
okres minimum 3 miesięcy. 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 504.810,17 zł 

EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 
Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Projekt „Kierunek- samozatrudnienie” 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębierności 
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OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Odbiorcy usług: osoby uczące się lub zamieszkałe 
na obszarze woj. świętokrzyskiego, powyżej 29 
roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie 
działalności gospodarczej, nieposiadające 
zatrudnienia, (w tym osoby odchodzące  
z rolnictwa), znajdujące się dodatkowo                     
w szczególnej sytuacji na rynku pracy (przynależą 
do minimum jednej z grup: kobiety, osoby po 50 
roku życia, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby 
długotrwale bezrobotne, osoby                                  
z  niepełnosprawnościami o stopniu lekkim bądź 
umiarkowanym). 
 
W ramach projektu w 2018 r zakończono udział 
68 uczestników zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

68 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
99.363,13 zł  

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych miejsc pracy 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Projekt „Grant na start” 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębierności 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

W ramach projektu w 2018 r. zrealizowano 
następujące działania: 
➢ przeprowadzono Indywidualne doradztwo 

przed przyznaniem wsparcia finansowego, 
liczba uczestników: 60 osób. Zajęcia 
prowadzone były w formie wykładowo- 
warsztatowej; 

➢ przyznano wsparcie 104 uczestnikom (w tym 
60 K i 44 M); wypłacono 104 dotacje 
inwestycyjne; 

➢ wypłacono 10 transzy wsparcia 
pomostowego dla 104 osób; 

➢ zrealizowano indywidualne doradztwo po 
przyznaniu wsparcia finansowego dla 104 
osób (60 K i 44M), łącznie 416 godz., 
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W ramach projektu w 2018 r. zrealizowano 
następujące rezultaty: 
➢ utworzono 104 firmy zarejestrowane na 

terenie województwa świętokrzyskiego; 
➢ wypłata wsparcia finansowego dla 

uczestników projektu: łącznie 276 000 zł; 
➢ wypłata 10 transz wsparcia pomostowego: 

1.352 000 zł; 
➢ 104 osoby uzyskały wiedzę z zakresu 

efektywnego wykorzystania dotacji. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

104 osoby 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 
4.399.808,91 zł  

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i 
tworzenie nowych miejsc pracy. 

 

 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  
DO PLANU 2018 

Projekt „Aktywność to Twoja szansa” 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 
Krajowe Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Działania, które zrealizowane zostały w 2018 
roku: 
➢ zrealizowano 324 godz.  Indywidualnego 

poradnictwa edukacyjno-zawodowego dla 
108 os. (62K, 46M) i stworzono 108 IPD; 

➢ zrealizowano 324 godz.  Indywidualnego 
poradnictwa zawodowego i 189 h grupowego 
poradnictwa zawodowego dla 108 os (62K, 
46M); 

➢ zrealizowano 9 szkoleń (957 godz.), w których 
przeszkolono łącznie 108 osób (62K,46M); 

➢ 101 osób rozpoczęło udział w płatnych 
stażach zawodowych; 

➢ 3 osoby podjęły zatrudnienie. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM 
 

108 mieszkańców województwa świętokrzyskiego  
w wieku 15-29 lat w szczególności osób w trudnej 
sytuacji zawodowej. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

➢ Koszty bezpośrednie: kwalifikowane: 
673.601,47 zł.  
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 ➢ Koszty pośrednie: kwalifikowane:             
134.720,29 zł. 

EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 
Projekt realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  

 

 

OŚRODEK PROMOWANIA I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU 

NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO 

DO PLANU 2018 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sichowie Dużym 
dostosowuje kształcenie do aktualnych 
trendów w gospodarce. 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Ośrodek Promowania i Wspierania 
Przedsiębiorczości  

PIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ I 
OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

➢ Odbyły się 2 tury rekrutacji, podczas których 
zakwalifikowano do projektu 40 uczniów              
i 8 nauczycieli. Wybrano prowadzących 
zajęcia dodatkowe z matematyki, 
Przedsiębiorczości, języka angielskiego                     
i francuskiego oraz psychologa, a po 
podpisaniu umów rozpoczęły się zajęcia 
zwiększające kompetencje kluczowe. Jeden 
ze zrekrutowanych nauczycieli podjął studia 
podyplomowe na kierunku Agrotroniki na 
UP w Poznaniu. Wybrano podmiot 
świadczący usługę polegającą na organizacji 
dziewięciu wyjazdów edukacyjnych. Sześć          
z nich się odbyło, były to wyjazdy na targi 
oraz wystawy, związane z kierunkami 
kształcenia w ZSCKR w Sichowie; 

➢ W ramach projektu przeprowadzono 
seminarium oraz dwa spotkania, w których 
udział wzięli uczniowie i nauczyciele szkoły, 
przedstawiciele OPiWPR oraz zaproszeni 
goście, przedsiębiorcy, przedstawiciele jst, 
PUP, pracodawców i NGO, podczas których 
dyskutowano o lokalnym rynku pracy, 
trendach i prognozach na przyszłość. 
Przeprowadzono kursy: wózków widłowych, 
operatora koparko-ładowarki, prawa jazdy 
kat. B, baristycznego i carvingu, w których 
udział wzięli wybrani uczniowie oraz kurs 
baristyczny dla wybranych nauczycieli.            
10 uczniów uczestniczyło w miesięcznej 
praktyce zawodowej, która umożliwiła 
pogłębienie wiedzy zdobytej w szkole i 
rozwijanie umiejętności jej wykorzystania; 
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➢ Doposażono szkołę w sprzęt i materiały 
dydaktyczne.  

 
Zaplanowane w projekcie zadania pozwolą 
rozwinąć kompetencje kluczowe 40 uczniów, 
wdrożyć skuteczny system uczenia poprzez 
praktyczną naukę zawodu realizowaną we 
współpracy z pracodawcami, wspomagając 
proces kształcenia, a dzięki przeszkoleniu kadry 
pedagogicznej (8 nauczycieli) i doposażeniu               
w niezbędny sprzęt stworzyć uczniom warunki 
umożliwiające niwelowanie zdiagnozowanych 
barier i nabywanie umiejętności i kompetencji 
niezbędnych na rynku pracy. 

 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI 

OBJĘTYCH WSPARCIEM 

 

44 osoby - Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Sichowie Dużym 

 

ZAANGAŽOWANE ŚRODKI 

FINANSOWE 

 
220.107,00 zł. 

 

WSZECHNICA ŚWIĘTOKRZYSKA 

NAZWA ZADANIA  
ZGŁOSZONEGO DO PLANU 2018 

Kształcenie studentów i słuchaczy w zakresie 
pedagogiki oraz wychowania fizycznego. 

PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY Wszechnica Świętokrzyska 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ 
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Założone przedsięwzięcia: 

➢ Kształcenie studentów na poziomie 
studiów I i II stopnia na kierunkach: 
„pedagogika” oraz „wychowanie fizyczne”. 

➢ Kształcenie słuchaczy na studiach 
podyplomowych: „Edukacja i rehabilitacja 
osób z niepełnosprawnością 
intelektualną”, „Edukacja wczesnoszkolna 
i przedszkolna”, „Podyplomowe studia 
przygotowania pedagogicznego”, „Terapia 
pedagogiczna”, „Wczesne nauczanie języka 
angielskiego”, „Wychowanie fizyczne 
z edukacją zdrowotną”, „Socjoterapia 
i terapia zaburzeń w zachowaniu” oraz 
„Doradztwo edukacyjno-zawodowe”, 
„Psychologia sportu i aktywności 
fizycznej”, „Żywienie i dietetyka osób 
aktywnych fizycznie”. 

➢ Kształcenie słuchaczy na kursach 
dokształcających odpowiadających pod 
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względem merytorycznym prowadzonym 
kierunkom studiów I i II stopnia.  

 

Łącznie z oferty edukacyjnej Uczelni, zarówno 
w zakresie studiów I i II stopnia, jak też 
studiów podyplomowych,  szkoleń i kursów 
dokształcających skorzystać mogło ok. 2000 
osób. 

Uzyskane rezultaty: 

➢ W roku 2018 na oferowanych w uczelni 
kierunkach studiów I i II stopnia 
kształcenie pobierało łącznie 829 
studentów. W roku akademickim 
2017/2018 studia I stopnia na wszystkich 
kierunkach ukończyło 90 osób, natomiast 
tytuł zawodowy magistra uzyskało łącznie 
155 osób; 

➢ W roku 2018 kształcenie na studiach 
podyplomowych pobierało łącznie 307 
osób.207 z nich ukończyło studia w roku 
akademickim 2017/2018, uzyskując 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI 
OBJĘTYCH WSPARCIEM 

 

Łącznie z oferty edukacyjnej Uczelni, zarówno     
w zakresie studiów I i II stopnia, jak też studiów 
podyplomowych,  szkoleń i kursów 
dokształcających korzystało 1.136 osób. 

ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE Środki własne Uczelni. 

 

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna  
i kształcenie zawodowe spójne z potrzebami 
rynku pracy, 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych 
Lewiatan 
 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
W ramach grantu pn. „Korpus Fachowców – 
współpraca dla efektywnego kształcenia 
praktycznego w branży gastronomiczno-
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hotelarskiej” realizowanego w ramach projektu 
„Innowacyjna edukacja – nowe możliwości 
zawodowe”, Województwa Świętokrzyskiego – 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 
 

➢ Wsparciem zostało objętych 68 uczniów, 
którzy przygotowują się do wykonywania 
zawodu technik żywienia i usług 
gastronomicznych (34 uczniów) oraz technik 
hotelarstwa (34 uczniów) w hotelach : 
Bristol Art. Medical & SPA, Odyssey Hotel, 
Binkowski Resort Hotel oraz Hotel 
„Ameliówka”; 

 

➢ Udział w grancie biorą uczniowie ze szkół: 
Zespół Szkół Technicznych i Informatycznych 
– Busko-Zdrój, Zespół Szkół Przemysłu 
Spożywczego w Kielcach, Zespół Szkół 
Gastronomicznych i Hotelarskich i KEN                
w Sandomierzu, Niepubliczne Technikum 
Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w 
Kielcach, Szkoła Awans Kielce. Każdy  z 
uczniów otrzymał osobiste wyposażenie oraz 
odzież roboczą; 

 

➢ Uczestnicy dostają także stypendium za 
udział w zajęciach oraz mają opłacany dojazd 
i zakwaterowanie w przypadkach uczniów 
niebędących z obszaru obiektu, w którym 
odbywają zajęcia praktyczne. Hotele w 
ramach grantu otrzymały wyposażenie 
stanowiska pracy i potrzebny sprzęt do 
celów edukacyjnych , dla każdego hotelu 
przeznaczona na ten cel była kwota 50 tys.  

 

  

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
52 z 68 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
2.325.296,00 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

Grant jest realizowany w partnerstwie ze 
Świętokrzyskim Centrum Innowacji i Transferu 
Technologii oraz Fundacją Świętokrzyskich 
Szefów Kuchni i Kucharzy. 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna 
 i kształcenie zawodowe spójne z potrzebami 
rynku pracy 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Świętokrzyskiego Związku Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Projekt „Nowoczesna Szkoła Zawodowa - 
Nowoczesny Region”.  
Celem projektu było lepsze dopasowywanie 
systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu 
kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia 
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, 
dostosowania programów nauczania oraz 
tworzenia i rozwoju systemów uczenia się 
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną 
w ścisłej współpracy z pracodawcami (podejście 
do dualnego kształcenia).  
 
W projekcie brało udział 31 firm z regionu.  
W ramach projektu uczniowie brali udział 
w zajęciach praktycznych polegających na 
wizytacjach w przedsiębiorstwie z branży 
inteligentnej specjalizacji zgodnej z ich 
kierunkiem kształcenia. Mogli dzięki temu 
poznać środowisko pracy, specyfikę działania  
w danej branży - bez świadczenia pracy, poznać 
struktury wewnętrzne, zapoznać się z 
maszynami i urządzenia wykorzystywanymi                
w firmie, poznać trendy w branży oraz 
oczekiwania wobec absolwentów danego 
kierunku/przyszłych, potencjalnych 
pracowników itp.   
 
Dzięki projektowi uczniowie uzyskali możliwość 
kontaktu z pracodawcą i potencjalnym miejscem 
przyszłej pracy. Dodatkowo uczestnicy mogli 
zapoznać się  z zakresem obowiązków na danym 
stanowisku a także rozszerzyć swoją wiedzę na 
temat tego jakich uprawnień  i kwalifikacji 
oczekują przyszli pracodawcy. Dzięki temu  
w przyszłości mogą zaplanować efektywniej 
swoją ścieżkę zawodową.   
 

  
572 osób 
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LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM  

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
1.058.700,00 zł. 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

  
Szkolnictwo wyższe, edukacja ustawiczna  
i kształcenie zawodowe spójne  
z potrzebami rynku pracy  
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Świętokrzyski Związek Pracodawców 
Prywatnych Lewiatan  
 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Projekt dla Szkoły Podstawowej Nr 27  
w Kielcach.   
➢ W ramach godzin wychowawczych i 

warsztatów pozalekcyjnych nauczyciele 
przeprowadzili w 7 klasach IV-VI w/w szkół – 
dla 100 uczniów, zajęcia o ekonomii. 
Najmłodsi poznali tajniki pieniądza: 
dowiedzieli się skąd i po co są pieniądze, jak 
nimi mądrze zarządzać i jak podejmować 
właściwe decyzje finansowe. W ramach 
projektu uczniowie odbyli również wycieczki 
zawodoznawcze, podczas których odwiedzili 
m.in. Piekarnie R. Dobrowolski oraz siedzibę 
kieleckiego oddziału mBanku; 

➢ W Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy 
Ekonomicznej, który był finałem inicjatywy 
wzięło udział  21 uczniów z 7 szkół 
podstawowych z całego regionu 
świętokrzyskiego, którzy rywalizując ze sobą 
sprawdzą wiedzę ekonomiczną i umiejętności 
nabyte podczas warsztatów i zajęć 
lekcyjnych. Nagrodami w Konkursie były Bony 
Towarowe do sieci sklepów Komputronik 
oraz upominki ufundowane przez 
Organizatorów projektu ABC – Ekonomii.   
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
100 osób  

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
5.000 zł  
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EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

 
Współorganizatorem był mBank Oddział Kielce.  

 

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
ERASMUS +/ INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

 
Realizacja projektów w ramach programu Erasmus 
+ przewidujących czterotygodniowe zagraniczne 
staże zawodowe. Zakład Doskonalenia 
Zawodowego w Kielcach rozwija kompetencje 
zawodowe i językowe podczas realizacji 
zagranicznych praktyk zawodowych. ZDZ pomaga 
dokonać samooceny umiejętności i kwalifikacji 
językowych, doskonali wiedzę i kwalifikacje nabyte 
w innym kraju europejskim, motywuje i wspiera 
uczniów w pokonywaniu barier kulturowych, 
językowych i zawodowych, systematyzuje ich 
umiejętności i kwalifikacje w sposób pozwalający 
skutecznie odnaleźć ścieżkę zawodową na polskim 
i zagranicznym rynku pracy ZDZ aplikuje projekty  
w ramach Erasmus + Akcja 1: Mobilność 
edukacyjna, typ akcji: Mobilność osób uczących się 
i kadry w ramach kształcenia zawodowego; 
działania: staże zagraniczne dla uczniów.  
 
W roku 2018, w ramach programu Erasmus + 
dofinansowanie uzyskało 8 projektów dla 166 
uczniów Szkół ZDZ w Kielcach, z czego 52 uczniów 
odbyło już praktyki zagraniczne. 
 

LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 
WSPARCIEM 

 

 
166 osób 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
612.902,00 EUR 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Projekt ,,Nowe kompetencje, nowe możliwości – 
Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób 
starszych” 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 
 

Tytuł projektu: ,,Nowe kompetencje, nowe 
możliwości – Młodzieżowy animator społeczno-
kulturowy osób starszych”. 
➢ Celem głównym projektu było stworzenie 

warunków służących poprawie zdolności do 
zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych 
14 centrów kształcenia zawodowego ZDZ w 
Kielcach poprzez wdrożenie nowych rozwiązań 
w zakresie organizacji kursów w dziedzinie 
gerontologii społecznej na bazie doświadczenia 
partnera hiszpańskiego do końca 11.2018 r.; 

➢ Projekt zakładał wymianę informacji                             
i doświadczeń, następnie transfer, 
zaadaptowanie i wdrożenie modelu kursu 
animatora społeczno-kulturowego osób 
starszych na bazie doświadczeń partnera 
zagranicznego i przy zachowaniu wszystkich 
obligatoryjnych etapów realizacji. 
Implementacja rozwiązania (R) odbyła się                 
w drodze współpracy zespołu ekspertów 
złożonego m.in. z przedstawicieli instytucji 
beneficjenta, partnerów krajowych – 
pracodawców i ekspertów merytorycznych                  
z partnerem z Hiszpanii (poprzez m.in. wizyty 
studyjne, seminaria, telekonferencje, 
szkolenia); 

➢ Na podstawie doświadczenia partnera 
opracowano: profil kompetencji dla 
animatora społeczno-kulturowego osób 
starszych, program kursu w aspekcie efektów 
uczenia się wraz z programem stażu. Kurs 
został włączony do stałej oferty szkół 
zawodowych 14 jednostkach stowarzyszonych 
w ZDZ w Kielcach. Ponadto rezultaty i produkty 
Projektu wraz z rekomendacjami zostały 
udostępnione szkołom zawodowym 
zrzeszonym w strukturze Związku ZDZ z terenu 
całej Polski; 

➢ Podjęte zostały również próby wprowadzenia 
zawodu: Młodzieżowy animator społeczno - 
kulturowy osób starszych do wykazu zawodów 
i specjalności na potrzeby lokalnego, 
krajowego i międzynarodowego rynku pracy. 
Nowe realia społeczno-kulturowe (zmiany 
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demograficzne, starzejące się społeczeństwo, 
wydłużenie długości życia i czasu aktywności, 
zjawisko singularyzacji starości) generują 
zapotrzebowanie na nowe, nieznane dotąd               
w Polsce zawody w obszarze opieki nad 
osobami starszymi, rozumianej już nie tylko 
jako opieka pielęgnacyjna. Uczestnicy kursów 
(KiM w tym ON) zdobyli dodatkowe 
kompetencje i doświadczenie zawodowe 
(staż), wychodząc naprzeciw potrzebom 
krajowym i zagranicznym pracodawcom. 
Wszystkie założone w Projekcie wskaźniki 
zostały w pełni zrealizowane. 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
45 osób 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
711.651,73 zł. 

 

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Świętokrzyska Sieć Współpracy Doradców 
Edukacyjno – Zawodowych.  

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

 
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

 
Działania realizowane na bieżąco zgodnie z planem 
(str.193 ŚPD na rok 2018). 
Odbyły się spotkania, warsztaty i konsultacje. 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
30 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

------------------------- 
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WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH IM. PROF. EDWARDA 

LIPIŃSKIEGO W KIELCACH 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Projekt: Staż — dobry start 
EFS — Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020; 
poddziałanie 08.05.01 — Podniesienie jakości 
szkolnictwa zawodowego i kształcenia 
ustawicznego 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Zadanie dot. rozwoju kompetencji kluczowych 
i zawodowych uczniów trzech szkół 
ponadgimnazjalnych woj. Świętokrzyskiego 
(ZSP nr 2 we Włoszczowie, ZSP nr 3 w Końskich  
i ZSE w Staszowie) w kontekście przyszłego 
zatrudnienia absolwentów. Zorganizowano 
dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, 
kompetencji cyfrowych oraz społecznych                          
i przedsiębiorczych (według planu); zorganizowano 
płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach 
(według planu); doposażono szkoły w sprzęt 
komputerowy (według planu) 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

90 uczniów z trzech szkół ponadgimnazjalnych 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Ok. 290.000,00 zł 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

Projekt: Masz staż EFS — Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 
2014-2020. 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Zadanie dot. rozwoju kompetencji kluczowych  
i zawodowych uczniów trzech szkół 
ponadgimnazjalnych woj. Świętokrzyskiego 
 (ZSP nr 1 w Jędrzejowie, ZSP nr 1 w Końskich i ZSE 
w Skarżysku - Kamiennej) w kontekście przyszłego 
zatrudnienia absolwentów. Zorganizowano 
dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, matematyki, 
kompetencji cyfrowych oraz kompetencji 
społecznych i przedsiębiorczych (według planu); 
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zorganizowano wakacyjny obóz językowy oraz 
płatne staże zawodowe w przedsiębiorstwach 
(według planu). 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

150 uczniów 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
590.000,00 zł. 

 
EWENTUALNE UWAGI I KOMENTARZE 

 

- 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Kursy, szkolenia i studia podyplomowe 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach. 
 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Zadanie dot. podniesienia kompetencji 
zawodowych i zwiększenia szans na rynku pracy 
poprzez udział w kursach, szkoleniach i studiach 
podyplomowych prowadzonych przez 
Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego 
(ACKU). 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

287 słuchaczy/uczestników szkoleń, kursów i 
studiów podyplomowych. 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
Czesne uczestników. 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Doradztwo edukacyjne i zawodowe — spotkania 
edukacyjne dla szkół ponadgimnazjalnych 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Zorganizowano zajęcia edukacyjne (wykłady, 
prezentacje, warsztaty, gry symulacyjne) dotyczące 
orientacji zawodowej, planowania kariery i rozwoju 
osobowości (dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych woj. świętokrzyskiego)  
— w marcu i listopadzie 2018 r, 
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LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

Ok. 1 800 z 26 szkół ponadgimnazjalnych woj. 
świętokrzyskiego 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Ok. 35 000 zł (środki własne Wyższej Szkoły 
Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. 
Edwarda Lipińskiego w Kielcach). 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Wsparcie studentów/absolwentów przez Biuro 
Karier WSEPiNM 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Pozyskano w ramach realizacji zadania 65 ofert 
pracy; szkolenie dot. programów UE wspierających 
studentów i absolwentów dla 47 osób (od stycznia 
2018 r. do grudnia 2018 r,) 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

Ok. 100 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Środki własne Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i 
Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego                  
w Kielcach 

 

 
NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Współpraca z interesariuszami WSEPiNM 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  
w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

We współpracy z interesariuszami WSEPiNM 
(instytucjami i przedsiębiorstwami) i na podstawie 
zawartych z nimi umów zorganizowano praktyki 
zawodowych dla studentów, zgodnych z profilami 
kształcenia 
 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

 
Praktyki zawodowe dla ok. 1370 studentów na 
podstawie umów z ok, 240 interesariuszami 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

Środki własne Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa                   
i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego             
w Kielcach 

 

 



Sprawozdanie z realizacji  Świętokrzyskiego Planu Działań  
na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018. 
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NAZWA ZADANIA ZGŁOSZONEGO  

DO PLANU 2018 
 

 
Program studenckich praktyk zagranicznych 

 
PODMIOT SPRAWOZDAJĄCY 

 

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk 
Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego  

w Kielcach 

 
 

OPIS ZREALIZOWANYCH DZIAŁAŃ  
I OSIĄGNIĘTYCH REZULTATÓW 

 

Zorganizowano studenckie praktyki zawodowe  
w krajach Unii Europejskiej (Hiszpania, Włochy, 
Grecja, Czechy, Słowacja) w ramach programu  
UE Erasmus + 

 
LICZBA OSÓB/INSTYTUCJI OBJĘTYCH 

WSPARCIEM  
 

14 studentów 

 

 
ZAANGAŻOWANE ŚRODKI FINANSOWE 

 

 
23.000 Euro 

 


