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Wstęp 
 
 

Przekazujemy Państwu kolejny informator o sytuacji na rynku pracy w rejonie 
działania Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach. Tym razem jest to analiza realizowanych 
zadań i zachodzących zjawisk na przestrzeni 1994 roku uzupełniona spostrzeŜeniami i 
wnioskami. W dalszym ciągu, pomimo lekkiego spadku liczby bezrobotnych, sytuacja na 
lokalnym rynku pracy jest bardzo trudna. Dlatego złoŜoność problemów rynku pracy powinna 
być jak najlepiej znana władzom lokalnym, związkom zawodowym jak i podmiotom 
gospodarczym. Pragniemy przekazać kompendium wiedzy o powyŜszej problematyce, aby 
lokalni decydenci mogli skuteczniej współuczestniczyć w łagodzeniu tego dotkliwego 
zjawiska. 

Mamy nadzieję, Ŝe jeśli lektura informatora nie pobudzi do działania tych, co mają 
takie moŜliwości to sprowadzi do pewnych refleksji, które moŜe będą później inspiracją do 
aktywności. Oczekujemy równieŜ wszelkich uwag co do funkcjonowania Urzędu. Uwagi, 
szczególnie krytyczne będą szczegółowo analizowane aby usprawnić pracę w zakresie 
obsługi tak ogromnej ilości interesantów. 

Liczymy w 1995 roku na dalszą efektywną współpracę z samorządami lokalnymi 
będąc zawsze gotowi do pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych ze zjawiskiem 
bezrobocia. 
Sądzimy, Ŝe znajdziemy otwartość i chęć u partnerów na rynku pracy gdyŜ bezrobocie dotyka 
tak duŜy procent osób, Ŝe nie moŜe to być obojętne dla tych, którzy mogą choć w części 
łagodzić jego skutki. 
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Bezrobocie na rynku pracy na terenie działania Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach w 
1994r. 
 
DYNAMIKA BEZROBOCIA 
 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w RUP w Kozienicach w końcu grudnia 1994r 
wynosiła 6067 osób i była niŜsza od liczby bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 
1993r o 214 osób, tj. o 3,4 punkta procentowego. Miniony rok charakteryzował się równieŜ 
przewagą odpływu bezrobotnych z bezrobocia ( w 1994 r. wyłączono z ewidencji 3608 osób) 
nad wpływem bezrobotnych (w ubiegłym roku zarejestrowano 3367 osób).Korzystne relacje 
między liczbą nowo rejestrowanych, a liczbą wyrejestrowanych bezrobotnych 
zapoczątkowane w miesiącu marcu uległy zmianie w miesiącu czerwcu, co wiązało się ze 
wzrostem liczby bezrobotnych w wyniku rejestrowania się absolwentów szkół 
ponadpodstawowych l wyŜszych. Jednak juŜ w następnych miesiącach odpływ bezrobotnych 
z bezrobocia był wyŜszy od napływu. 
Wyłączenia z ewidencji zostały dokonane głównie z powodu podjęcia pracy. W I półroczu 
1994r pracę-podjęło 923 bezrobotnych, a w II półroczu - 896 osób. Drugi powód to: nie 
potwierdzanie gotowości do podjęcia pracy - 40,3%. 
 
Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach - zał. nr 1. 
 

W układzie gmin,: w porównaniu z grudniem 1993r, liczba bezrobotnych wzrosła w 
czterech gminach: Garbatka - 666 bezrobotnych (XII.93r - 636), Głowaczów - 70l osób 
(XII.93r - 681), Magnuszew - 501 osób (XII.93r - 441), Grabów n/pilicą - 231 osób (XII.93r - 
228), natomiast w pozostałych trzech - zmniejszyła się: Kozienice -3255 bezrobotnych 
(XII.93r - 3582), Gniewoszów - 392 bezrobotnych (XII.93r - 408), Sieciechów - 322 
bezrobotnych (XII.93r - 331). 

 
Bezrobocie w poszczególnych gminach przedstawia zał. nr 2.  
 
Stopa bezrobocia 
 

Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do liczby 
zawodowo czynnych (według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego) na terenie 
działania RUP w Kozienicach w ciągu całego roku wahała się w granicach od 17,8% do 
18,3%. NajwyŜszy ten wskaźnik zanotowano w styczniu, lutym i czerwcu 1994r, kiedy to 
następował przyrost liczby bezrobotnych. 
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STRUKTURA BEZROBOCIA 
 
Kobiety 
 

W końcu grudnia 1994r liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w RUP w 
Kozienicach wynosiła 3126 osób i stanowiła 51,5% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do 
stanu z końca 1993r liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 129 osób, tj. o 4,0%, 
natomiast liczba bezrobotnych męŜczyzn zarejestrowanych w RUP w Kozienicach 
zmniejszyła się w tym samym okresie o 112 osób, tj. o 3,7%. 
Wśród bezrobotnych kobiet: 
- 57,6% (w XII.93r - 61,5%) - nie posiadało prawa do zasiłku, 
- 61,0% (w XII.93r - 56,3%) - pozostawało bez pracy powyŜej 12 miesięcy, 
- 26,3%(W XII.93r - 28,7%) - objęły zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
- 22,9%(w XII.93r - 27,9%) - dotychczas nie pracowało. 

Ponadto najwięcej bezrobotnych kobiet jest w wieku 18 - 24 lata - 1205 osób, tj.38,5% 
oraz posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe - 1410 osób, tj. 45,1%. 

 
Absolwenci 
 

Według stanu na koniec grudnia 1994r liczba bezrobotnych absolwentów na terenie 
działania RUP w Kozienicach wynosiła 404 osoby, co stanowiło 6,7% ogółu bezrobotnych. 
W porównaniu do stanu z końca 1993 r. liczba bezrobotnych absolwentów zmniejszyła się o 
45 osób. 

Jednak w ciągu roku, zwłaszcza w miesiącach letnich,: miał miejsce przyrost liczby 
bezrobotnych, co było wynikiem rejestrowania się absolwentów, którzy ukończyli szkoły w 
1994r i podjęli decyzję zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne 
poszukujące pracy. 

 
Podział absolwentów ze względu na rodzaj ukończonej szkoły ilustruje zał. nr 3. 
 
Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
 

Wśród nowo zarejestrowanych w 1994r 566 osób ( w I półroczu - 340 osób, w II 
półroczu - 226 osób) było zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 
16,8% wszystkich nowo rejestrowanych. 
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Natomiast na koniec grudnia 1994r liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy i 
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy wynosiła 1506 osób, co stanowiło 24,8% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
 
Bezrobotni bez prawa do zasiłku 
 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w RUP w Kozienicach 3262 osoby, tj.53,8% 
ogółu bezrobotnych stanowiły osoby bez prawa do zasiłku. Jest to jeden z niŜszych 
wskaźników zanotowanych w 1994r, bowiem w ciągu roku udział osób nie posiadających 
prawa do zasiłku utrzymywał się powyŜej 55%. NajwyŜszy poziom bezrobotnych bez prawa 
do zasiłku był w miesiącu lipcu, kiedy zarejestrowali się absolwenci szkół 
ponadpodstawowych, którzy nabyli prawo do zasiłku po trzech miesiącach od dnia rejestracji, 
a absolwenci ubiegłoroczni tracili zasiłek z powodu wyczerpania ustawowego okresu jego 
pobierania. 

W 1994r 2061 bezrobotnych utraciło prawo do zasiłku_ z powodu wyczerpania 
ustawowego okresu jego pobierania. Najwięcej bezrobotnych utraciło prawo do zasiłku w 
czerwcu 1994r - 304 osoby (głównie byli to absolwenci, którzy ukończyli szkoły w 1993r) i w 
listopadzie - 329 osób (załoga "Furnel", która została zwolniona w październiku 1993r w 
wyniku likwidacji zakładu). 

W strukturze osób nie posiadających prawa do zasiłku moŜemy wyróŜnić trzy grupy: 
1. bezrobotni bez prawa do zasiłku z powodu jego utraty - 2486osób, tj.76,2% 
2. bezrobotni bez prawa do zasiłku z powodu jego nie nabycia w momencie rejestracji 
    751 osób, tj.23.0% 
3. absolwenci w okresie wyczekiwania na zasiłek - 25 osób, tj.0,8% 
 

Udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu zarejestrowanych w 
1994r obrazuje zał. nr 4. 

 
Bezrobotni według wieku 
 

Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych 87,6% stanowią osoby w wieku 18 - 44 
lata i w porównaniu z grudniem 1993r wskaźnik ten zmniejszył się o 0,9 punkta 
procentowego (w XII.93r wynosił 88,5%). 

Struktura bezrobotnych według podstawowych grup wieku na koniec miesiąca grudnia 
1994r kształtowała się następująco: 
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Bezrobotni ogółem 6067 100% 
w tym: 
15 - 17 lat  4 0,1 
18 - 24 lata  2250 37,1 
25 - 34 lata  1577 26,0 
35 - 44 lata  1490 24,5 
45 - 54 lata  633 10,4 
 55 i więcej  113 1,9 
 

W grudniu 1994r w porównaniu z grudniem 1993r wzrósł udział procentowy 
bezrobotnych w wieku 35-44 lata, 45-54 lata i 55 i więcej lat odpowiednio o 1,0, 0,9 i 0,1 
punkta procentowego, natomiast zmalał w grupach wieku: 18-24 lata i 25-34 lata 
odpowiednio o 1,3 i 0,7 punkta procentowego. Bez zmian pozostał udział procentowy w 
najmłodszej grupie wiekowej, tj. 15-17 lat. 

 
Bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 
Bezrobotni ogółem         6067 100% 
w tym: 
z wykształceniem wyŜszym             51 0,8 
z policealnym i średnim zawod.        1097 18,1 
ze średnim ogólnym           323 5,3 
z zasadniczym zawodowym  2808 46,3 
z podstawowym ukończonym          1788 29,5 
i nie ukończonym 
 

Największa liczba bezrobotnych posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe (46,3%) 
oraz podstawowe ukończone i nie ukończone (29,5%).W stosunku do stanu z końca 1993r, w 
1994r zwiększył się udział bezrobotnych posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe 
o 1,2 punkta procentowego oraz podstawowe ukończone i nie ukończone o 0,1 punkta 
procentowego. Zmniejszeniu uległ udział osób posiadających wykształcenie wyŜsze o 0,3%, 
policealne i średnie zawodowe o 0,2% i średnie ogólne o 0,7%. 

 
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

W końcu grudnia 1994r 53,4% bezrobotnych pozostawało bez pracy od ponad 12 
miesięcy ( w końcu 1993r - 48,6%). Liczba i struktura procentowa bezrobotnych według 
czasu pozostawania bez pracy przedstawia się następująco: 
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Bezrobotni ogółem 6067 100% 
w tym: 
do 1 miesiąca             237   3,9 
1-3 miesięcy             675      11,1 
3-6 miesięcy             922 15,2 
6 -12 miesięcy    991 16,3 
powyŜej 12 miesięcy 3242 53,4 
 

W porównaniu do grudnia 1993r, na koniec 1994r wzrósł udział procentowy 
bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy do 1 miesiąca o 1,3 punkta procentowego, 
1-3 miesięcy o 4,6 punkta procentowego i powyŜej 12 miesięcy o 4,8 punkta procentowego. 
Zmniejszeniu uległ natomiast udział bezrobotnych pozostających bez pracy 3-6 miesięcy o 
1,0 punkta procentowego i 6-12 miesięcy o 0,5 punkta procentowego. Dane te potwierdzają 
tezę, Ŝe bezrobotni pozostający bez pracy od kilku miesięcy są bardziej aktywni w 
poszukiwaniu zatrudnienia i częściej je podejmują, natomiast bezrobotni długotrwale 
pozostający bez pracy charakteryzują się brakiem motywacji do poszukiwania pracy, w 
związku z czym podejmują ją sporadycznie. Wskaźniki udziału bezrobotnych oczekujących 
na pracę powyŜej 12 miesięcy wzrosły w trzech gminach: miasto i gmina Kozienice - 55,8% 
(XII.93r-48,7%),gmina Głowaczów - 55,8%(XII.93r-49,9%),gmina Gniewoszów - 55,6% 
(XII.93r-43,4%), natomiast zmalały w czterech: gmina Garbatka -46,8% (XII.93r-47,8%), 
gmina Sieciechów - 45,7% (XII.93r-46,8%),gmina Magnuszew - 48,9% (XII.93r-53,l%), 
gmina Grabów n/Pilicą - 48,5% (XII.93r- 49,1%). 

 
Bezrobotni według ostatniego miejsca pracy 
 

Według stanu na koniec grudnia 1994r, dla 2125 osób bezrobotnych ostatnim 
miejscem pracy był zakład naleŜący do sektora publicznego, natomiast dla 2743 osób 
bezrobotnych ostatnim miejscem pracy był zakład sektora prywatnego. 

Podobnie do sytuacji z końca 1993r w strukturze bezrobotnych zarejestrowanych 
według działów gospodarki narodowej największą liczbę stanowiły osoby zwolnione z pracy 
w przemyśle. W grudniu 1994r populacja ta wynosiła 1901osób ( z sektora publicznego 
odeszło z pracy 907 osób, z prywatnego - 994 osoby) i była wyŜsza o 203 osoby od stanu z 
końca 1993r. 

Następne miejsce pod względem liczebności bezrobotnych zajmują osoby zwolnione z 
pracy w handlu - 648 osób (w tym: 43 pracowały w sektorze publicznym, a 605 osób -w 
sektorze prywatnym).Liczba ta uległa zmniejszeniu o 93 osoby w stosunku do XII.1993. 

DuŜą grupę stanowią bezrobotni uprzednio pracujący w budownictwie. Pod koniec 
1994r ich liczba wynosiła 571 osób i była równieŜ mniejsza od stanu z XII. 93r o 71 osób. 
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Najmniej jest bezrobotnych pochodzących z działów gospodarki naleŜących do 
sfery niematerialnej, tj. nauka i rozwój techniki, organizacje polityczne, związki zawodowe. 
 
BEZROBOCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W Rejonowym Urzędzie Pracy w Kozienicach zarejestrowano w 1994r 36 inwalidów. 
W końcu grudnia 1994r było JuŜ zarejestrowanych 70 osób niepełnosprawnych, w tym 18 
kobiet. W porównaniu ze stanem z końca grudnia 1993r liczba ta wzrosła o 11-osób. 

Zdecydowana większość zarejestrowanych inwalidów posiada III grupę inwalidzką i 
nie ma prawa do zasiłku. 

W 1994r zgłoszono 16 miejsc pracy dla tej kategorii osób; 14 osób niepełnosprawnych 
podjęło pracę, a Jedna rozpoczęła działalność gospodarczą. 

 
OFERTY PRACY 
 

W 1994 r. zgłoszono do Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach 986 wolnych 
miejsc pracy, pochodzących głównie z prywatnego sektora własności. W zdecydowanej 
większości były to oferty dla pracowników fizycznych lub osób w zawodach budowlanych. 

 
KTO PODJĄŁ PRACĘ ? 
 

Z analizy 1994r wynika, Ŝe w grupie bezrobotnych, którzy zostali wyłączeni z 
ewidencji w minionym roku 1819 osób, tj.50,4% stanowili bezrobotni, którzy podjęli pracę. 

Struktura podjęć pracy przedstawia się następująco: 
- praca o charakterze stałym - 1638 osób (90,0%), 
- zatrudnienie na pracach interwencyjnych - 128 osób (7,0%), 
- zatrudnienie przy robotach publicznych - 53 osoby (2,9%). 

Spośród osób podejmujących pracę zdecydowaną większość 80,7% stanowiły osoby 
pracujące przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy ( z tego 52,9% podjęło pracę w I 
półroczu 1994r). Jednak pracę równieŜ udaje się znaleźć osobom, które dotychczas nie 
pracowały - 19,3% ( w tym przypadku większość podjęła pracę w II półroczu 1994r). 

Około 28,2% osób podejmujących zatrudnienie to osoby, które trafiły do urzędu pracy 
w wyniku zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
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W 1994r pracę podjęło równieŜ 222 absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyŜszych, co 
stanowi 12,2% tych, którzy podjęli pracę (w tym: zasadniczych szkół - 77 osób, policealnych 
i średnich zawodowych - 99 osób, liceów ogólnokształcących - 32 osoby oraz szkół wyŜszych 
- 17 osób). 
Osoby, które nie posiadały prawa do zasiłku takŜe znalazły zatrudnienie. W 1994r 189 takich 
bezrobotnych podjęło pracę. 
 
AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU FINANSOWANE Z 
FUNDUSZU PRACY 
 

W celu uaktywnienia zawodowo osób zarejestrowanych jako bezrobotne Rejonowy 
Urząd Pracy w Kozienicach zawarł w 1994r z 55 zakładami, głównie z terenu Kozienic, 
umowy w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych.  Zatrudniono przy tych pracach 167 
osób. 

Spośród 161 osób, którym ustało w 1994r zatrudnienie w ramach prac 
interwencyjnych 94 osoby, tj.58,4% zostały zatrudnione przez zakład na dłuŜej. 

Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się roboty publiczne. Zorganizowano 
je w pięciu gminach: Garbatka, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów i Kozienice i 
zatrudniono 52 osoby bezrobotne skierowane przez urząd. Zadania realizowane w gminach, 
przy których zatrudniono bezrobotnych to: budowa wodociągu, gazociągu, wysypiska śmieci, 
sali gimnastycznej, szkoły, remonty dróg, chodników i poboczy. 

W zakresie kierowania bezrobotnych do prac interwencyjnych i robót publicznych 
stosowano kryterium zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, tj. 
kierowano osoby pozostające bez pracy powyŜej 6 miesięcy oraz absolwentów. 

Jedną z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, która wpływa na zwiększenie 
szans znalezienia pracy są kursy podnoszące lub zmieniające kwalifikacje. W 1994r 
skierowano na róŜnego rodzaju szkolenia 63 osoby. Największą popularnością wśród 
bezrobotnych cieszyły się kursy z zakresu: obsługi komputera (podstawowy i dla 
zaawansowanych), księgowości komputerowej, podwyŜszenia kat. prawa jazdy (głównie 
C+E). 

Spośród bezrobotnych, którzy ukończyli szkolenie 59 osób, tj.86,8% podjęło pracę w 
1994r, w tym 22 osoby, tj.32,4% ukończyło szkolenie w 1994r i pracę podjęło równieŜ w 
1994r. 

Aktywną formą pomocy osobom pozostającym bez pracy są takŜe kredyty udzielane 
bezrobotnym na podjecie działalności gospodarczej i zakładom pracy na utworzenie 
dodatkowych miejsc pracy. W minionym roku jeden zakład wyraził zainteresowanie 
otrzymaniem kredytu na utworzenie dodatkowych miejsc pracy, ale wniosek został 
rozpatrzony negatywnie z uwagi na brak kompletu dokumentów. 
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Natomiast 17 osobom bezrobotnym udzielono kredyty na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, 11 osób otrzymało kredyt na działalność usługową lub mieszaną, pozostałe - na 
działalność wyłącznie handlową. Dziewięć osób, którym udzielono poŜyczkę, planowało 
prowadzić działalność na terenie miasta Kozienice. 
W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyŜszych w 
1994r zawarto umowy z 4 zakładami na zatrudnienie 6 absolwentów szkół 
ponadpodstawowych, w tym: 2 - szkół wyŜszych. Ponadto przeprowadzono w szkołach 
ponadpodstawowych spotkania z uczniami ostatnich klas, na których omówiono sytuację na 
lokalnym rynku pracy, moŜliwości znalezienia zatrudnienia oraz działania urzędu zmierzające 
do łagodzenia negatywnych skutków bezrobocia i zasady rejestracji i przyznawania prawa do 
zasiłku dla bezrobotnych. 
 
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU PRACY 
 

W okresie od stycznia do grudnia 1994r Rejonowy Urząd Pracy w Kozienicach 
wydatkował z Funduszu Pracy na działania łagodzące skutki bezrobocia ogółem 63,06 mld zł. 

Struktura wydatków poniesionych z Funduszu Pracy w 1994r przedstawia się 
następująco: 
1. zasiłki dla bezrobotnych (w tym składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy)- 
    57,4 mld zł, tj. 91,1% wszystkich wydatków, 
2. aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - 4,75 mld zł, tj.7,5% ogółu wydatków 
3. refundacja kosztów praktycznej nauki zawodu pracowników młodocianych i uczniów-0,75            
mld zł, tj.1,2% wszystkich wydatków,  
4. pozostałe wydatki - 0,14 mld zł, tj.0,2% wszystkich wydatków. 
 
Strukturę wydatków oraz wykorzystanie środków Funduszu Pracy na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu ilustruje zał. nr 5. 
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WNIOSKI 
 
1. Rok 1994 charakteryzował się duŜym ruchem na rynku pracy. 
Zarejestrowano 3367 osób, a wyłączenia z ewidencji objęły 3608. 
Spadła zatem nieznacznie liczba bezrobotnych. Zjawisko to wystąpiło po raz pierwszy od 4 
lat. Blisko jednak 40% wyłączeń z ewidencji związane było z brakiem potwierdzania 
gotowości do podjęcia pracy, a tylko w około 50% z jej podjęciem. 
2. Niezmienną charakterystyczną cechą jest utrzymywanie się od kilku lat 
dość wysokiego odsetka zarejestrowanych kobiet - zawsze powyŜej 50% 
ogółu bezrobotnych. 
3. Wśród nowo rejestrowanych, znaczną część, bo blisko 17% stanowiły osoby zwolnione z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy. Była to jednak liczba najmniejsza analizując ostatnie 4 
lata. 
4. Odsetek osób, które utraciły juŜ prawo do zasiłku wynosi około 54% 
co świadczy o pogarszającej się sytuacji materialnej wielu rodzin. 
W tej sytuacji akcentem optymistycznym jest zwiększanie się aktywności gmin poprzez 
włączanie się do realizowanych przez Urząd zadań fakultatywnych (roboty publiczne, prace 
interwencyjne). 
5. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest figurowanie w naszych rejestrach 
ponad 63% osób w wieku 18-34 lata i aŜ blisko 89% osób w wieku 
18-44 lata - to bardzo duŜy niewykorzystany potencjał młodości i energii. 
6. Niepokojącym zjawiskiem jest blisko 54% osób pozostających bez pracy 
powyŜej 12 miesięcy. Jak wykazują badania psychologiczne są to niestety 
"kandydaci" do specjalnego oddziaływania kształtującego elementy 
motywacji i wiary we własne siły. 
7. Doskonałym miejscem do takich oddziaływań jak równieŜ treningów 
aktywnego poszukiwania pracy są Kluby Pracy, ale niezbędne jest w tym  
przypadku zainteresowanie i zaangaŜowanie samorządów lokalnych, które 
musiałyby znaleźć środki finansowe i lokale do ich funkcjonowania. 
8. Wzrosła w roku 1994 liczba osób zwolnionych z pracy w przemyśle o ponad 
200 osób, co jest wykładnikiem słabej kondycji wielu zakładów tego sektora, 
funkcjonujących w rejonie Kozienic. 
9. W minionym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, zarejestrowano 
kolejnych około 500 absolwentów lokalnych szkół ponadpodstawowych. 
Z liczby tej udaje się co rok zagospodarować około 10-20%. 
NaleŜy zatem wdraŜać nowe kierunki kształcenia naszej młodzieŜy aby 
zwiększyć szanse podejmowania przez nich pracy zarobkowej. 
10. Realizacja zadań fakultatywnych przez tut. Urząd Pracy przebiegała w sposób 
prawidłowy. Limit w wysokości 4 mld 750 mln zł został wykorzystany w wysokości 4 mld 
749 mln zł, tj. 99,9%. 
Trzeba podkreślić, Ŝe ilość środków finansowych była adekwatna do zgłaszanych potrzeb. 
11. Rok 1994 był drugim rokiem angaŜowania się gmin do robót publicznych. Szczególnie 
aktywna jest gmina Garbatka Letnisko. Wiele robót o charakterze trwałym wykonywali 
bezrobotni w Magnuszewie, Kozienicach 
i Gniewoszowie. Tylko w dwóch gminach, tj. w Głowaczowie i Grabowie n/Pilicą brak było 
zainteresowania tą formą działań fakultatywnych. 
12. Prace interwencyjne skutkowały blisko 60% zatrudnieniem po ich zakończeniu, co jest 
wskaźnikiem bardzo dobrym. 
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13. Wysoka jest równieŜ efektywność szkoleń bezrobotnych, choć ich realizacja zawsze 
wzbudza mieszane refleksje w kontekście stagnacji gospodarczej i małej aktywności 
podmiotów gospodarczych. 
14. W dalszym ciągu najsłabiej realizowanym zadaniem fakultatywnym było zatrudnienie 
absolwentów. Zakłady nie przejawiały prawie Ŝadnego zainteresowania w kierunku 
zatrudniania młodych ludzi. 
Korzyści płynące z ustawy były zbyt słabe, aby przebić doświadczenie ł praktykę. Sądzimy 
jednak, Ŝe bardzo ciekawe i duŜo korzystniejsze rozwiązania prawne w tym zakresie 
obowiązujące od listopada 1994 r. pozwolą na duŜo większe zaktywizowanie młodych ludzi 
którzy opuszczają szkolne mury. 
15. Bardzo duŜy ruch na rynku pracy i dynamiczny rozwój aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu powoduje ogromne obciąŜenie pracowników. 
W ciągu kaŜdego miesiąca obsługiwanych jest od 5200 - 5600 osób. 
Wskaźnik obciąŜenia pośrednika pracy (osoby bezpośrednio związanej z obsługą) wynosi 
około 700 osób. 
16. Następna informacja sygnalna o sytuacji na rynku pracy ukaŜe się w miesiącu kwietniu 
1995 roku. 
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