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WSTĘP 
 
 

Przekazujemy kolejny informator o sytuacji na rynku pracy w rejonie działania 
Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach. 

UwaŜamy, Ŝe wydawanie informatora przybliŜa zjawiska , jakie zachodzą na lokalnym 
rynku pracy oraz zadania, jakie ma do spełnienia tut. Urząd, aby łagodzić zjawisko 
bezrobocia. 

Cieszymy się bardzo, Ŝe z roku na rok wzrasta zainteresowanie ze strony samorządów 
lokalnych, co świadczy , Ŝe zrozumiana została potrzeba wspólnego działania, aby sprostać 
tak waŜnemu problemowi jakim jest bezrobocie. 

Liczymy na dalszą efektywną współpracę z partnerami rynku pracy, którzy zamierzają 
tworzyć nowe stałe miejsca pracy. 

Mamy nadzieję, Ŝe informacje, które przekazujemy pozwolą na skuteczniejsze 
działania mające na celu zmniejszenie skali bezrobocia na tutejszym rynku pracy. 
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1.Dynamika bezrobocia 

W dniu 30 grudnia 1996 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Rejonowym 
Urzędzie Pracy w Kozienicach wynosiła 5262 osoby tj. o 325 osób mniej niŜ w końcu 1995 r. 
Z ogólnej liczby bezrobotnych 2948 (56%) stanowiły kobiety. 

Miniony rok charakteryzował się duŜą dynamiką w zakresie odpływu bezrobotnych z 
bezrobocia i wpływu bezrobotnych. W 1996 roku wyłączono z ewidencji 4684 osoby, 
natomiast zarejestrowano 4359 osób. Przewaga liczby wyrejestrowanych nad nowo 
zarejestrowanymi utrzymywała się od lutego do września. W pozostałych miesiącach 
zanotowano relację odwrotną. Wyłączenia z ewidencji zostały dokonane z następujących 
powodów: 
-nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy-51%  
-podjęcia pracy-43,4%  
-inne przyczyny stanowiły 5,5% ogółu wyrejestrowanych. 

Wskaźnik dynamiki napływu (Wdn) do bezrobocia określony stosunkiem liczby nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego 
miesiąca wyniósł w grudniu 1996 roku 9,2%, średnio w roku 6,9%. 

Wskaźnik odpływu (Wo)- procentowy udział liczby bezrobotnych wyrejestrowanych do 
ogólnej liczby bezrobotnych na koniec poprzedniego miesiąca wyniósł w grudniu 1996 roku 
3,4%, średnio w roku 7,4%. 
Miernikiem obrazującym sytuację na rynku pracy jest wskaźnik płynności rynku pracy (Wp). 
Określa on procentowy udział bezrobotnych, którzy podjęli pracę w danym okresie 
sprawozdawczym do liczby nowo zarejestrowanych w tym okresie. Wskaźnik ten kształtował 
się średnio w roku na poziomie 53,1%. 

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach ilustruje 
załącznik nr 1. 

                       2. Stopa bezrobocia 

 
Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do liczby 

zawodowo czynnych (według szacunku GUS) na terenie działania Rejonowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach wynosiła:  
w I kwartale   (na koniec marca 1996r.)- 16,2%  
w II kwartale (na koniec czerwca 1996r.)- 14,9%  
w III kwartale (na koniec września 1996r.)-13,8%  
w IV kwartale (na koniec grudnia 1996r.)- 15% 

W porównaniu z grudniem 1995r. wskaźnik ten obniŜył się o 0,7 punkta procentowego 
(na koniec grudnia 1995r.-15,7%). Stopa bezrobocia w grudniu 1996r. była o 1,4 punkta 
procentowego wyŜsza od stopy bezrobocia w kraju. 
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3. Bezrobocie w układzie gmin 

Obszar działania Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach obejmuje miasto i gminę 
Kozienice oraz gminy: Garbatka, Głowaczów, Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów i 
Grabów n/Pilicą. 

W porównaniu z grudniem 1995r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmalała w 
czterech gminach: 

Głowaczów      641 bezrobotnych (w XII 1995r.-672); 
Garbatka           580                 (w XII 1995r.-650); 
Magnuszew      433                (wXII 1995r.-456), 
Kozienice        2683                (w XII 1995r.-2939). 

Wzrost liczby bezrobotnych odnotowano natomiast w gminach: 
Grabów        234 bezrobotnych   (w XH 1995r.-208); 
Gniewoszów   376                 (w XII 1995r.-354); 
Sieciechów      314                (w XII 1995r.-308). 

Największy udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych w danej gminie 
odnotowano w gminie Kozienice, gdzie wynosił 61%, natomiast najniŜszy w gminie Grabów-
42,3%. 

NajdłuŜej bez pracy (powyŜej 12 miesięcy) pozostają bezrobotni z terenu gminy 
Głowaczów -50,5% ogółu bezrobotnych, najkrócej osoby z gminy Grabów, gdzie analogiczny 
wskaźnik wynosi 38,5%. 

NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w gminie 
Gniewoszów 54,5%, najniŜszy w gminie Grabów 41%. 

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2. 
 

4. Struktura bezrobocia  
 

Bezrobotni według wieku 

W strukturze bezrobotnych w 1996r zmniejszył się procentowy udział młodszych grup 
wiekowych. Podobnie jak w latach poprzednich w dalszym ciągu dominuje grupa wiekowa w 
przedziale 18-24 lat-1784 osoby oraz 25-34 lat-1356 osób, które stanowią łącznie 59,7% 
ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca grudnia 1995r. w tych dwóch grupach 
wiekowych odnotowano spadek o 270 osób (w grupie 18-24 lat o 194 osoby; 25-34 o 76 
osób). ObniŜenie liczby młodych bezrobotnych było związane ze spadkiem liczby 
rejestrujących się absolwentów. 

Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni w przedziale wiekowym 35-
44 lat-1337 osób (25,4% ogółu bezrobotnych). 
Bezrobotni w wieku 45-54 lat, 55-59 i powyŜej 60 lat są mniej liczni i stanowią odpowiednio: 
653; 109; 22 osób. W 1996r. odnotowano niewielki wzrost udziału bezrobotnych w tych 
grupach wiekowych- łącznie o 64 osoby. 

W dalszym ciągu najmniej liczną grupą są bezrobotni w wieku od 15 do 17 lat - l 
osoba oraz  powyŜej 60 lat- 22 osoby. 
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                                    Bezrobotne kobiety 

Na koniec grudnia 1996r. liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Rejonowym 
Urzędzie Pracy w Kozienicach wynosiła 2948 osób, co stanowi 56% ogółu bezrobotnych. W 
porównaniu do stanu z końca grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła 
się o 51 osób, ale wskaźnik procentowy kobiet w stosunku do ogółu bezrobotnych wzrósł o 
2,3 punkta procentowego. 
Wśród bezrobotnych kobiet: 
54%- nie posiadało prawa do zasiłku 
49,5%- pozostawało bez pracy powyŜej 12 miesięcy 
21,5%- dotychczas nie pracowało 
11,6%- objęły zwolnienia dotyczące zakładu pracy 
1% - to osoby niepełnosprawne  

Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej bezrobotnych kobiet jest w wieku 18-24 lat 
-1005 osób (34,1%), oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 1283 osób (43,5%). 

W 1996r. wyłączono z ewidencji 2049 kobiet, z czego 830 podjęło pracę. Istotny 
problem stanowi nadal niewielka liczba ofert pracy przeznaczonej dla kobiet. 
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Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

W 1996r. nie zaszły istotne zmiany w strukturze bezrobotnych wg poziomu 
wykształcenia. Podobnie jak w roku ubiegłym najliczniejszą grupę stanowią nadal bezrobotni z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym - 2332 osób, tj. 44,3% ogółu bezrobotnych. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z wykształceniem 
podstawowym-1616 osób (30,7%), trzecią - z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym-1037 (19,7%). 

W stosunku do stanu z końca grudnia 1995 r. obniŜył się udział bezrobotnych z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim ogólnym, policealnym i średnim 
zawodowym oraz wyŜszym odpowiednio o 0,7; 0,6; 0,3; 0,2 punkta procentowego. 
Nieznaczny wzrost odnotowano w grupie bezrobotnych z wykształceniem podstawowym o 
1,7 punkta procentowego. 

Rozkład bezrobotnych wg poziomu wykształcenia 

 

 
Wśród bezrobotnych z wykształceniem średnim ogólnym aŜ 88,8% stanowiły kobiety. 

Znaczne róŜnice między kobietami a męŜczyznami odnotowano równieŜ w grupie z 
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, gdzie kobiety stanowiły 74,2%. W 
pozostałych grupach róŜnice te są nieznaczne. 
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Bezrobotni absolwenci szkół 

Według stanu na koniec grudnia 1996r. odsetek bezrobotnych absolwentów 
zarejestrowanych w RUP w Kozienicach wyniósł 3,6% ogółu bezrobotnych. W porównaniu 
do stanu z końca ubiegłego roku odsetek ten zmniejszył się o 5,2 punkta procentowego. DuŜy 
spadek odnotowano w miesiącu czerwcu. Spowodowane to było utratą statusu przez 
ubiegłorocznych absolwentów oraz mniejszą niŜ w latach ubiegłych liczbą rejestrujących się 
absolwentów, którzy zgodnie z nową ustawą pozbawieni zostali prawa do zasiłku. 

Z ogólnej liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na koniec grudnia 
1996r. największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem średnim zawodowym -44,3% 
ogółu absolwentów i zasadniczym zawodowym-38,5%. 

Podział absolwentów ze względu na rodzaj ukończonej szkoły ilustruje załącznik nr 3 

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

W 1996r.odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych pozostających długotrwale bez 
pracy. Wśród 5262 bezrobotnych - 42,8% pozostawało bez pracy ponad 12 miesięcy. W roku 
poprzednim wskaźnik ten wynosił 44,8% . Niepokojący jest fakt, Ŝe spośród 2254 
bezrobotnych zarejestrowanych pow. 12 miesięcy, 49,9% to osoby pozostające bez pracy 
powyŜej 24 miesięcy. 

Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy 
 
 

 
W stosunku do stanu z końca grudnia 1995r. wskaźnik udziału bezrobotnych pozostających 
bez pracy powyŜej 12 miesięcy wzrósł w gminach; Garbatka , Głowaczów, Sieciechów 
odpowiednio o 1,9; 0,3; 0,4 punkta procentowego. W pozostałych gminach wskaźnik ten się 
obniŜył (gm. Kozienice-3,3; gm.Grabów- 6,7; gm. Magnuszew o 1,7 punkta procentowego) 
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Bezrobotni według ostatniego miejsca pracy 

Dla 2939 bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy w 
Kozienicach w końcu grudnia 1996r. ostatnim miejscem pracy był zakład naleŜący do 
sektora prywatnego, zaś 1508 osób przed zarejestrowaniem pracowało w zakładzie 
prywatnym. W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych według działów gospodarki 
narodowej największą grupę stanowiły osoby zwolnione z pracy w przemyśle. W grudniu 
1996r. populacja ta wynosiła 1343 osoby (z sektora publicznego odeszło 557 osób; z 
prywatnego - 786), i była niŜsza o 139 osób od stanu z końca 1995r. 
Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują bezrobotni uprzednio pracujący w handlu 
-889 osób (w tym 866-pracowało w sektorze prywatnym i 23-w sektorze publicznym). 
Trzecią grupę stanowią bezrobotni zwolnieni z pracy w budownictwie- 498 osób. 

Dla nielicznych bezrobotnych ostatnim miejscem pracy był zakład naleŜący do działu: 
-kultura fizyczna, turystyka i wypoczynck-46 osób  
-kultura i sztuka - 11 osób;  
-nauka i rozwój techniki- i osoba . 

Bezrobotni zwalniani z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Wśród ogółu nowo zarejestrowanych w 1996r.-5,4% zostało zwolnione z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. Zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiło 6 zakładów 
Gminna Spółdzielnia w Gniewoszowie, Kozienicka Spółdzielnia Pracy „Postęp" , 
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Kozienicach, Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego i 
SpoŜywczego „WIMOPOL" oraz Zakład Kondensatorów Ceramicznych. 
Zapowiedziami zwolnień grupowych objętych zostało 153 osoby. Zamiar dokonania 
takich zwolnień zgłosił takŜe Zakład Prefabrykatów Betonowych, później go wycofując. 

Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

W końcu grudnia 1996r.w RUP w Kozienicach zarejestrowanych było 2563 osób bez 
prawa do zasiłku, tj. 48,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba 
ta wzrosła o 3%. 
NajwyŜszy poziom bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w miesiącu styczniu i 
lutym, natomiast najwięcej osób (369) utraciło prawo do zasiłku w czerwcu. Grupę tą 
stanowili w większości absolwenci. 

Wśród osób nie posiadających prawa do zasiłku w grudniu 1996r:  

1513 (58,9%)- to bezrobotni bez prawa do zasiłku z powodu jego utraty,  

1055 (4 l%)-to osoby, które nie nabyły prawa w momencie rejestracji. 
Wysoki udział osób bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu bezrobotnych był i jest 
związany z moŜliwością uzyskania przez te osoby bezpłatnych świadczeń opieki 
zdrowotnej. 

Procentowy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ogółu zarejestrowanych w 
1996r. obrazuje załącznik nr 4 
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                       Osoby niepełnosprawne 

Na   koniec   grudnia    1996r.    w   Rejonowym    Urzędzie   Pracy   w   Kozienicach 
zarejestrowanych było 83 osoby niepełnosprawne, w tym 31 kobiet. W stosunku do stanu z 
końca grudnia ubiegłego roku liczba ta wzrosła o 26 osób. Wśród tych osób:  

90,4%-to inwalidzi III grupy,  

50,6%- nie posiada prawa do zasiłku,  

39,7%-ma wykształcenie zasadnicze zawodowe,  

38,5%-to osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat. 
W minionym roku zgłoszono 14 ofert pracy dla niepełnosprawnych. Pracę podjęło 21 

osób. 

                  Bezrobocie na wsi 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła na koniec grudnia 1996r.- 3563 
osoby, tj.67,7% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 49,8% bezrobotnych nie posiadało prawa 
do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1238 osób. Liczba osób nowo 
zarejestrowanych na wsi wyniosła w minionym roku 2749 osób, tj. 43,l% ogółu nowo 
zarejestrowanych. 

5. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

W 1996r.pracę podjęło 2035 bezrobotnych, w tym 830 kobiet. Wśród osób 
podejmujących pracę : 
83,1%-stanowiły osoby pracujące przed zarejestrowaniem,  
86,3%-podjęło pracę o charakterze stałym,  
8,9%-znalazło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,  
0,4%- zatrudniono w ramach robót publicznych. 

W minionym roku pracę podjęło 197 absolwentów; w tym szkół policealnych i 
średnich zawodowych-112 osób, szkół zasadniczych zawodowych-44, szkół wyŜszych 22 oraz 
szkół średnich ogólnych -19. 
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6. Oferty pracy 
 
 

W 1996r. 164 pracodawców zgłosiło do tut. Urzędu 855 wolnych miejsc pracy. DuŜo 
ofert   wpłynęło   na   zatrudnienie   pracowników   o   niskich   kwalifikacjach   zawodowych. 
Najczęściej   pracodawca   poszukiwał   osób   w   zawodach:   murarz-tynkarz,   sprzedawca, 
szwaczka, spawacz elektryczno-gazowy, monter konstrukcji stalowych, stolarz.  

Wśród wymagań stawianych pracownikom dominował: 
- odpowiednio długi staŜ pracy; 
- posiadanie uprawnień zawodowych 
-wykształcenie min. zawodowe. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, nadal utrzymuje się zapotrzebowanie na pracowników 
administracyjno-biurowych ze znajomością obsługi komputera, odpowiednim staŜem pracy w 
księgowości i wykształceniem min. średnim.  

Coraz częściej waŜna staje się dyspozycyjność i operatywność pracownika. 
Zgłaszane przez pracodawców oferty pracy są wywieszane na tablicy ogłoszeń i 

oferowane bezrobotnym zgłaszającym się do Urzędu. Organizowane są równieŜ spotkania 
pracodawców z bezrobotnymi posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe i 
spełniającymi dodatkowe wymogi. Podczas tych rozmów pracodawca sam dokonuje 
ostatecznej selekcji i wybiera pracownika, który w największym stopniu odpowiada jego 
wymaganiom. 
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7.  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
finansowane z Funduszu Pracy 

Prowadzone w RUP w Kozienicach aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
niewątpliwe wpłynęły na zmniejszenie liczby bezrobotnych. 

Jedną z form aktywizacji bezrobotnych jest tworzenie okresowych miejsc pracy dla 
bezrobotnych w wyniku organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych. W 1996r. roboty 
publiczne zorganizowano w gminach: Grabów, Garbatka , Gniewoszów, Magnuszew, 
Sieciechów, Głowaczów, oraz w mieście i gminie Kozienice. Liczba zatrudnionych 
bezrobotnych wyniosła 83 osoby, tj. o 7 osób mniej niŜ w roku minionym. Przy robotach 
publicznych zatrudnieni byli przede wszystkim męŜczyźni, co było związane z charakterem 
wykonywanych prac: budową i rozbudową szkół, budową wodociągu, sieci gazowej, 
oczyszczalni ścieków czy renowacją stadionu sportowego. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje współpraca z gminą Sieciechów, w której dzięki pracy bezrobotnych budowana jest 
szkoła. Ponadto w 1996r. w ramach robót publicznych realizowano program „Bezpieczna 
Droga", który miał na celu umoŜliwienie dzieciom bezpieczne poruszanie się po drodze. 

W minionym roku zawarto 77 umów na prace interwencyjne, na podstawie których 
zatrudnienie znalazło 181 osób bezrobotnych ( z czego 57,4% w przedsiębiorstwach 
prywatnych, 33,1% w jednostkach budŜetowych, 9,4% w przedsiębiorstwach państwowych i 
spółdzielniach). Spośród 181 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych - 74 
osobom zakład przedłuŜył umowę na dalszy okres. 

Kolejną formą oddziaływania na aktywizację zawodową bezrobotnych są poŜyczki 
udzielone bezrobotnym na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zakładom pracy na 
utworzenie dodatkowych miejsc pracy. W 1996r. udzielono 7 poŜyczek na kwotę 56.000 
złotych - wszystkie dotyczyły rozpoczęcia działalności gospodarczej. Z kredytu nie skorzystał 
Ŝaden zakład pracy. Bezrobotni podjęli działalność: handlową - 4 osoby, usługową - 2 osoby i 
turystyczno - handlową l osoba. Wśród bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą 
dominują kobiety z prawem do zasiłku w wieku od 35 do 45 lal. 

Inną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych są kursy podnoszące lub zmieniające 
kwalifikacje zawodowe. W 1996r. przeszkolono 17 osób. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się następujące kursy: kurs komputerowy, samodzielnych księgowych, agenta celnego 
oraz kurs dla drwali. Spośród przeszkolonych w 1996r. bezrobotnych - 13 osób, tj. 76,5% 
podjęło pracę. W 1995r. analogiczny wskaźnik wyniósł 59%. 

W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów Rejonowy Urząd Pracy w Kozienicach 
zawarł umowy z 5 zakładami pracy na zatrudnienie 7 absolwentów szkół 
ponadpodstawowych. Absolwentów zatrudniono w następujących zakładach: Wojewódzki 
Zarząd Melioracji. Punkt SprzedaŜy Detalicznej, Holowanie- Parkowanie, Dom Kultury, 
„JUMT" w Ryczywole. 
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9. Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy 

W 1996r. z Funduszu Pracy wydano ogółem 11 041 082,91 zł. Struktura 
tych wydatków przedstawia się następująco: 

 kwota                           struktura wydatków 
zasiłki dla bezrobotnych                            8735384,38                               79,1 

przygotowanie zawodowe 
młodocianych                          396006,10                             3,6 

poradnictwo i informacja 
zawodowa                       2 100,00                                           - 

pozostałe wydatki                         1011910,46                             9,2 

Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu, w tym:                         895681,97                                       8,1 

przyuczenie do zawodu                             18853,25                                          0,2 

prace interwencyjne                                  427 257,38                              3,9 

roboty publiczne                                        253 642,48                              2,3 

poŜyczki                                                     56 000,00                              0,5 

refundacja wynagrodzeń 
absolwentów                                             139928,86                              1,2 

W porównaniu do roku ubiegłego o 9,3 punkta procentowego spadły wydatki 
przeznaczone na zasiłki dla bezrobotnych; wydatki na aktywne formy przeciwdziałaniu 
bezrobociu utrzymały się na podobnym poziomie (w 1995r.-8,4% ogółu wydatków, w 1996r.-
8,1%). 
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Procentową strukturę wydatków z Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniŜszy wykres: 
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WNIOSKI 

1. Rok 1996 charakteryzował się duŜym ruchem na rynku pracy; zarejestrowano 4359 osób, 
natomiast wyłączono z ewidencji 4684 osoby. Najwięcej osób wyłączono z ewidencji w 
miesiącach czerwiec - sierpień, co było spowodowane głównie zwiększeniem działań 
dyscyplinujących na rynku pracy. 

2. Zapoczątkowana w 1994r pozytywna tendencja dotycząca spadku stopy bezrobocia została 
zachowana równieŜ w 1996r, osiągając w grudniu 1996r. poziom 15 %. 

3. Pozytywnym   zjawiskiem   było   równieŜ  zmniejszanie  się  odsetka  osób  bezrobotnych 
zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy, z 44,8% w grudniu 1995r do 42,8% w grudniu 
1996r. 

4. W 1996r znacznie zmniejszył się udział bezrobotnych absolwentów z 8,8% w XII do 3,6% 
w  XII 1996r. Tak  niski  odsetek  zarejestrowanych  absolwentów  potwierdza  tezę,  Ŝe 
młodzieŜ   rejestrująca   się   w   urzędach   pracy   w   poprzednich   latach,   była   nie   tyle 
zainteresowana    podjęciem    pracy,    ile    wykorzystaniem    uprawnień,    jakie    dawały 
obowiązujące   wówczas   przepisy,   tj. pobieranie   zasiłku   dla   bezrobotnych. Wprawdzie 
aktualnie obowiązujące przepisy dają większe moŜliwości zaktywizowania bezrobotnej 
młodzieŜy,   lecz  widocznie   nie  są  one   na  tyle   atrakcyjne,   aby  przyciągnąć   osoby 
opuszczające szkoły i wkraczające w nowy okres Ŝycia. 

5. Utrzymująca się od kilku lat przewaga zarejestrowanych kobiet nad męŜczyznami, w 1996r 
jeszcze bardziej się powiększyła. Sytuacja ta związana jest ze specyfiką lokalnego rynku 
pracy: pomimo tego, Ŝe kobiety są bardziej zdyscyplinowane, jeśli chodzi o potwierdzanie 
gotowości   do   pracy,   pracodawcy   zgłaszają  przede   wszystkim   zapotrzebowanie   na 
pracowników  fizycznych  lub  w  zawodach  budowlanych,   które  z  kolei   obejmują  w 
znacznym stopniu męŜczyzn. 

6. Osiągnięte zostały dobre wyniki w zakresie efektywności zadań fakultatywnych: 
   - efektywność zatrudnienia po pracach interwencyjnych wyniosła 43,3%, co dało drugą             
pozycję w województwie, 
   - w 1996r. znacznie wzrosła efektywność w zakresie szkoleń bezrobotnych: aŜ 76,5% osób 
     przeszkolonych podjęło pracę po zakończeniu szkolenia,  
  - zwiększyło się równieŜ zaangaŜowanie samorządów w organizowanie robót publicznych: w 
    1996r  po  raz  pierwszy wszystkie gminy  uczestniczyły  w  tym  programie. Bezrobotni 
    zatrudnieni w ramach  robót publicznych wykonywali  prace mające  na celu poprawę 
    infrastruktury technicznej, jak równieŜ nadzorowali bezpieczne poruszanie się dzieci w 
    drodze do szkoły w ramach akcji „Bezpieczna droga", 
  - zmniejszyło się zainteresowanie poŜyczkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
    chociaŜ środki  były zabezpieczone  dla wszystkich,  którzy  taką działalność  chcieliby 
    rozpocząć, 
  - pomimo tego, iŜ obowiązujące aktualnie przepisy dają więcej moŜliwości zaktywizowania 
   bezrobotnych    absolwentów,    zakłady    pracy    nie    są   zainteresowane    zatrudnianiem 
  absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyŜszych. 
 
7. Pośrednictwo   pracy   rozumiane   jako   rozpoznawanie   i   zaspokajanie   istniejących   i 

potencjalnych potrzeb klientów, realizowane jest poprzez wizyty marketingowe wśród 
pracodawców mające na celu pozyskanie głębszej wiedzy o podmiotach gospodarczych 
działających na lokalnym rynku pracy oraz rozpowszechnianie usług świadczonych przez 
rejonowy urząd pracy. 

8. Rejonowy   Urząd   Pracy   w   Kozienicach   posiada   101   teczek   informacji   zawodowej 
zawierających ogólną charakterystykę zawodu, wymagania i zadania, drogi kształcenia i 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, warunki płacowe oraz 59 filmów o poszczególnych 
zawodach. W  1996r. rejonowy urząd pracy zaproponował współpracę ze szkołami w 
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zakresie korzystania z posiadanych zbiorów. Oferta ta spotkała się z duŜym 
zainteresowaniem: pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół oraz nauczyciele sukcesywnie 
wypoŜyczali teczki wykorzystując zawarte w nich treści na lekcjach wychowawczych. Aby 
w pełni realizować funkcje usługowe urzędu, Rejonowy Urząd Pracy w Kozienicach 
zatrudnia na stanowisku doradcy zawodowego (z wykształcenia socjologa), który udziela 
informacji i porad bezrobotnym w sprawie wyboru zawodu, kierunku szkolenia oraz 
pracodawcom w zakresie doboru odpowiednich kandydatów na stanowiska wymagające 
specjalnych predyspozycji psychofizycznych. 

9.Bardzo duŜy ruch na rynku pracy powoduje ogromne obciąŜenie pracowników. 
Miesięcznie obsługiwanych jest ponad 7 tyś. osób. Wskaźnik obciąŜenia osoby 
bezpośrednio obsługującej bezrobotnych wynosi ponad 1000 osób. 

lO. Następna informacja o sytuacji na rynku pracy ukaŜe się w sierpniu 1997r. 
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