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1.Dynamika bezrobocia 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Rejonowym Urzędzie Pracy w Kozienicach w 
końcu grudnia 1997r. wynosiła 4216 osób i była niŜsza o 1046 osób od liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w końcu grudnia 1996r. Z ogólnej liczby bezrobotnych 58,4% stanowiły 
kobiety. 

Miniony rok charakteryzował się duŜą dynamiką w zakresie odpływu bezrobotnych z 
bezrobocia ( wyłączono z ewidencji 4596 osób ) i wpływu bezrobotnych (zarejestrowano 3550 
osób).Wpływ bezrobotnych był wyŜszy od odpływu tylko w miesiącu styczniu, listopadzie i 
grudniu. W pozostałych miesiącach zanotowano relację odwrotną. Wyłączenia z ewidencji 
zostały dokonane 7 następujących powodów:  
podjęcia pracy - 52,2% 
nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 35,1%  
inne przyczyny stanowiły 12,7% ogółu wyrejestrowanych. 

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 1997r.)- 14,6 %  
w II kwartale (na koniec czerwca 1997r.)- 13,5 %  
w III kwartale (na koniec września 1997r.) - 12,1%  
w IV kwartale (na koniec grudnia 1997r.) - 12,2% 

W porównaniu z grudniem 1996r. wskaźnik ten obniŜył się o 2,8 punkta procentowego (w 
XII 96r. - 15%). Stopa bezrobocia w grudniu 1997r. była o 1,7 punkta procentowego wyŜsza 
od stopy bezrobocia w kraju. 

3. Bezrobocie w układzie gmin. 

W porównaniu z grudniem 1996r. liczba bezrobotnych zmalała we wszystkich gminach : 
Garbatka 479 bezrobotnych ( w XII 1996r. -580), Głowaczów - 520 osób ( w 1996r. 641), 
Gniewoszów -295 osób (w 1996r. -376), Magnuszew-329 osób (w 1996r. -433), Sieciechów -
246 osób (w 1996r. - 314), Grabów- 203 osoby (w 1996r. -234 ), Kozienice - 2144 ( w 1996r. 
- 2683). 

Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w gm. Kozienice, 
gdzie wyniósł 63,1%, najniŜszy w gm. Grabów- 43,3%. 

NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w gm. Gniewoszów -
79,7%, najniŜszy w gm. Kozienice - 64,9%.  

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2 

4. Struktura bezrobocia 

 
4.1 Bezrobotni według wieku 

W 1997r. nie zaszły istotne zmiany w strukturze bezrobotnych wg wieku. Podobnie jak w 
latach poprzednich w dalszym ciągu dominuje przedział wiekowy 18-24 lat - 1341 osób, tj. 
31,8 % ogółu bezrobotnych. W porównaniu do stanu z grudnia ubiegłego roku w grupie tej 
odnotowano spadek o 443 osoby. 
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Drugą grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni w przedziale wiekowym 

25-34 lat 1112 (26,4%), kolejną 35 - 44 lat - 1079 osoby (25,6%). 
Bezrobotni w wieku 45-54 lat, 55-59 są mniej liczni i stanowią odpowiednio: 605; 64 osoby. W 
dalszym ciągu najmniej liczną grupą są bezrobotni w wieku od 60-64 lat - 14 osób oraz 15-
17 lat- l osoba. 
Struktura bezrobotnych według podstawowych grup wiekowych przedstawia się następująco 
(stan na koniec grudnia 1997r.): 
 

 
 
 
4.2 Bezrobotne kobiety 

Na koniec grudnia 1997r. w Rejonowym Urzędzie Pracy w Kozienicach zarejestrowane 
były 2462 kobiety, co stanowi 58,4% ogółu bezrobotnych. W stosunku do stanu z końca 
grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych kobiet zmalała o 486 osób, ale wskaźnik 
procentowy kobiet w stosunku do ogółu bezrobotnych wzrósł o 2,4 %. 

Wśród bezrobotnych kobiet: 
75,3 % ( w XII 1996r. 54%) - nie posiadało prawa do zasiłku, 
61,7% (w XII 1996r. 49,5%) - pozostawało bez pracy pow. 12 miesięcy, 
22,4% ( w XII 1996r. 21,5%) - dotychczas nie pracowało, 
10,4% (w XII 1996r. 11,6%)- objęły zwolnienia dotyczące zakładu pracy, 
1,1% (w XII 1996r. 1%) -to osoby niepełnosprawne. 
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Podobnie jak w latach poprzednich najwięcej bezrobotnych kobiet jest w wieku 18-24 lat 

-786 osób (31,9%). 
W 1997r. pracę podjęło 979 kobiet, 149 więcej niŜ w roku ubiegłym. Istotny problem 

stanowi nadal niewielka liczba ofert pracy przeznaczonych dla kobiet. 

4.3 Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

Struktura bezrobotnych wg poziomu wykształcenia charakteryzuje się wysokim 
udziałem bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 1854 osoby, tj. 43,9% 
ogółu bezrobotnych. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z wykształceniem 
podstawowym - 1304 osoby (30,9%), trzecią - z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym - 838 (19,9%). 

W stosunku do stanu z końca grudnia 1997r. obniŜył się udział bezrobotnych z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym o 0,4 punkta procentowego. Minimalny wzrost 
odnotowano w grupie bezrobotnych z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym oraz 
podstawowym , o 0,2; punkta procentowego. 

Rozkład bezrobotnych wg poziomu wykształcenia 
 
 

 
 
 
4.4 Bezrobotni absolwenci szkół 

Według stanu na koniec grudnia 1997r. liczba bezrobotnych absolwentów 
zarejestrowanych w RUP w Kozienicach wynosiła 172 osoby, co stanowi 4,1% ogółu 
bezrobotnych. W porównaniu do stanu z końca ubiegłego roku liczba zarejestrowanych 
absolwentów zmalała o 20 osób. 
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Z ogólnej liczby bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych na koniec grudnia 1997r. 
największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 82 osoby oraz 
policealnym i średnim zawodowym - 68 osób. 

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

4.5 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia br. w Rejonowym 
Urzędzie Pracy w Kozienicach dominowali bezrobotni poszukujący pracy powyŜej 12 miesięcy , 
stanowili oni 52,8% ogółu bezrobotnych. Na koniec ubiegłego roku wskaźnik ten wynosił 
42,8%. Wśród 2228 bezrobotnych zarejestrowanych pow. 12 miesięcy - 45,1% to osoby 
pozostające bez pracy pow. 24 miesięcy.  

Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia się następująco: 

okres pozostawania bez pracy ogółem udział (%) 

do  3m-cy     716    17 
od 3 do 6 m-cy  378     9 
od 6do12 m-cy  896 21,2 
od 12 do 24 m-cy  1221    29 
pow. 24 m-cy  1005 23,8 

Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 

 
 
 
4.6 Bezrobotni według ostatniego miejsca pracy 

Dla 2274 bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 1997r. w Rejonowym 
Urzędzie Pracy w Kozienicach ostatnim miejscem pracy był zakład naleŜący do sektora 
prywatnego, zaś 1112 osób przed zarejestrowaniem pracowało w zakładzie państwowym. W 
strukturze bezrobotnych zarejestrowanych według działów gospodarki narodowej największą 
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grupę stanowiły osoby zwolnione z pracy w przemyśle - 1054 osoby (z sektora publicznego 
odeszło 267 osób; z prywatnego - 787) 
 
Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują bezrobotni uprzednio pracujący w handlu -
682 osób (w tym 664-pracowało w sektorze prywatnym i 18-w sektorze publicznym). Trzecią 
grupę stanowią bezrobotni zwolnieni z pracy w budownictwie- 429 osób. 

4.7 Bezrobotni zwalniani z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Na koniec grudnia 1997r. w Rejonowym Urzędzie Pracy w Kozienicach figurowało 294 
bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, co stanowi 8,5% ogółu 
bezrobotnych. W 1997r. zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiły 3 zakłady : 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe „DRUTEX", Radomskie Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Drzewnego oraz Zakład Kondensatorów Ceramicznych. Zapowiedziami zwolnień 
grupowych objętych zostało 26 osób. 

4.8 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 1997r. w RUP w 
Kozienicach 2857 osób nie posiadało prawa do zasiłku, co stanowi 67,8% ogółu bezrobotnych. 
W porównaniu z grudniem 1996r. liczba ta spadła o 106 osób, ale ich udział w stosunku do 
ogółu zarejestrowanych wzrósł o 19 %. NajwyŜszy poziom bezrobotnych bez prawa do zasiłku 
odnotowano w listopadzie i grudniu. 

W minionym roku 1621 osób utraciło prawo do zasiłku z powodu ustania okresu jego 
pobierania, natomiast 1725 osób nie nabyło prawa w momencie rejestracji. 

Procentowy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku do ogółu zarejestrowanych 
ilustruje załącznik nr 4. 

4.9 Osoby niepełnosprawne 

Na koniec grudnia 1997r. w Rejonowym Urzędzie Pracy w Kozienicach 
zarejestrowanych było 80 osób niepełnosprawnych, w tym 28 kobiet. W stosunku do stanu z 
końca grudnia ubiegłego roku liczba ta spadła o 3 osoby. Wśród tych osób: 
92,5%- to osoby z III grupą inwalidzką,  
62,5%- nie posiada prawa do zasiłku,  
43,7%-ma wykształcenie zasadnicze zawodowe.  
W 1997r. złoŜono 58 ofert pracy dla niepełnosprawnych, pracę podjęło 46 osób. 

5. Bezrobocie na wsi 

W końcu grudnia 1997r. liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła 2906 
osób, tj. 68,9% ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia ubiegłego roku liczba ta zmalała o 
657 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi 2004 osoby nie posiadały prawa 
do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1570 osób Liczba nowo 
zarejestrowanych mieszkających na wsi wyniosła w minionym roku 2258 osób. 
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6. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

W   1997r.  pracę podjęło 2399  bezrobotnych,  w  tym   979  kobiet.   Wśród  osób 
podejmujących pracę: 
84,1%-stanowiły osoby pracujące przed zarejestrowaniem,  
63,5%-podjęło pracę o charakterze stałym, 
10,5%-znalazło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych,  
10%- zatrudniono w ramach robót publicznych. W minionym półroczu pracę podjęło 202 
absolwentów; w tym: szkół zasadniczych zawodowych- 91 osób, szkół policealnych i 
średnich zawodowych - 80 osób, szkół wyŜszych 23 osoby oraz szkół średnich ogólnych -8 
osób. 

Procentową strukturę absolwentów poszczególnych szkół, którzy podjęli pracę przedstawia 
poniŜszy wykres: 
 

 
 

7. Poradnictwo zawodowe 

Doradca zawodowy świadczy usługi dla bezrobotnych, poszukujących pracy, uczniów 
wszystkich rodzajów szkół a takŜe dla innych osób zainteresowanych problematyką zawodową. 

W 1997r. znacznie wzrosło zainteresowanie usługami świadczonymi przez doradcę , o 
czym świadczy ilość udzielonych porad. W br. udzielono 510 porad indywidualnych, z których 
skorzystało 359 osób, oraz zorganizowano 10 spotkań grupowych, w których wzięło udział 302 
osoby. 

Doradca udzielał porad w zakresie wyboru kierunku szkolenia, jednostki szkolącej, 
przekazywał informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy, moŜliwościach 
przekwalifikowania, skutecznym szukaniu pracy, pisaniu Ŝyciorysu i podania o prace oraz o 
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szkolnictwie ponadpodstawowym. Opiniował równieŜ podania bezrobotnych zamierzających 
zmienić lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. 
 

Obok porad indywidualnych zorganizowano 9 spotkań grupowych z młodzieŜą 
ostatnich klas szkół podstawowych: w Kozienicach, Głowaczowie, Gniewoszowie, 
Przewozie, Zajezierzu, Magnuszewie i Słowikach oraz l -z absolwentami szkoły średniej. 
Doradca przeprowadził rozmowy z osobami niepełnosprawnymi. Miały one na celu 
wyłonienie osób najbardziej odpowiadających wymaganiom stawianym przez pracodawców 
zgłaszających oferty pracy. 

W wyniku udzielonych porad:  
83 osoby skierowano na kursy,  
62 osoby podjęły pracę. 

Rejonowy Urząd Pracy w Kozienicach dysponuje Salą Informacji Zawodowej i 
Poradnictwa Grupowego wyposaŜoną w: teczki informacji o zawodach, kasety video, 
informatory o szkolnictwie wyŜszym, ulotki o zawodach, informator o placówkach 
pozaszkolnej oświaty dorosłych, informatory o jednostkach szkolących oraz w inne, 
przydatne dla bezrobotnych i uczniów materiały o tematyce zawodowej. 

8. Oferty pracy 

W 1997r. zgłoszono do Rejonowego Urzędu Pracy w Kozienicach 928 wolnych miejsc 
pracy, o 73 więcej niŜ w roku ubiegłym. Najwięcej ofert zgłoszono w II i III kwartale - łącznie 
680. Większość ofert wpłynęło na zatrudnienie pracowników o niskich kwalifikacjach 
zawodowych. Najczęściej poszukiwani byli pracownicy fizyczni, sprzedawcy, murarze, 
kierowcy samochodów cięŜarowych czy krawcy odzieŜy lekkiej. Wśród wymagań stawianych 
pracownikom dominował: odpowiednio długi staŜ pracy, posiadanie uprawnień zawodowych i 
wykształcenia min. zawodowego. 

Wśród pracowników umysłowych najczęściej dominowały oferty dla referentów 
administracyjno - biurowych. 

Zgłaszane przez pracodawców oferty pracy są wywieszane na tablicy ogłoszeń i 
oferowane bezrobotnym zgłaszającym się do Urzędu. Organizowane są równieŜ spotkania 
pracodawców z bezrobotnymi podczas których pracodawca sam dokonuje ostatecznej selekcji i 
wybiera pracownika, który w największym stopniu spełnia jego wymagania. 

 

Wyszczególnienie I kwartał 
1997 r. 

II kwartał 
1997 r. 

III kwartał 
1997 r. 

IV kwartał 
1997r. 

Oferty pracy zgłoszone 
w kwartale w tym: 

124 289 391 124 

 
do pracy stałej 

 
16 

 
80 

 
78 

 
33 

dla osób 
niepełnosprawnych 

 
11 

 
17 

 
14 

 
16 
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Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 
finansowane z Funduszu Pracy 

W 1997r. Rejonowy Urząd Pracy w Kozienicach podjął szereg działań słuŜących 
aktywizacji osób pozostających bez pracy. Stwarzał moŜliwości zatrudnienia okresowego, 
organizował szkolenia, udzielał poŜyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W wyniku 
tych działań pracę podjęło 637 bezrobotnych. 

Jedną z form aktywizacji bezrobotnych jest tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych w 
wyniku organizacji robot publicznych. 
W 1997r. roboty publiczne zorganizowano w gminach: Garbatka, Grabów, Głowaczów, 
Gniewoszów, Magnuszew, Sieciechów oraz w gm. Kozienice. Liczba zatrudnionych przy tych 
pracach wyniosła 240 osób. ( w 1996r. - 73 osoby). Roboty publiczne dotyczyły zwłaszcza 
usuwania skutków powodzi. Były to prace melioracyjne, które polegały na : regulowaniu 
stosunków wodnych, konserwacji urządzeń melioracyjnych, wzmacnianiu i budowie wałów 
przeciwpowodziowych. Największe efekty dały prace przy konserwacji rowów melioracyjnych, 
które prowadzone byty w następujących gminach: 
- gm. Sieciechów (regulacja stosunków wodnych na obiekcie Wola Klasztorna, Dolina 

Kozienicko-Gniewoszowska w Słowikach Starych, w Sieciechowie-9 km.), 
- gm. Głowaczów (regulacja stosunków wodnych na obiektach: Bobrowniki -6188 mb, 

Podmieście - 6500 mb, Miejska Dąbrowa- 1900 mb., Głowaczów - 2150 mb., Brzoza 
- 3600 mb., Wólka B. - 3100 mb.), 

- gm. Kozienice ( regulacja stosunków wodnych na obiektach: Rusin, obejmującym wsie: 
Majdany, Opatkowice, Holendry Piotrkowskie, Piotrkowice, Kuźmy, Nowa Wieś - 
21,4 km rowów, obiekt Chinów obejmuje wsie: Chinów, Łuczynów -6,3 km rowów, 
na   obiektach: Aleksandrówka i grunty miejskie - 10,8 km, obiekt Słanisławice -13 
km  rowów obiekt Krypianka obejmującym wsie: Śmietanki, Ruda, Janików, Psary-
14,7km rowów), 

- gm. Garbatka (od ul Kochanowskiego do torów kolejowych, konserwacja rowów we wsi 
Molendy, Brzeźnica, Bąkowiec - 17 km.) 

Ponadto bezrobotni wykonywali prace mające na celu poprawę infrastruktury: budowali drogi, 
(w Kolonii Rozniszew, Anielinie oraz na odcinkach Zwierzyniec-Paprotnia, Wysokie Koło-
Regów Stary) wodociągi (Oleksów- Sławczyn- Zalesie), budowali i rozbudowywali szkoły w 
Sarnowie, Sieciechowie, Słowikach i Przydworzycach, rozbudowywali świetlicę OSP w 
Grabowie n/Pilicą. 

W ramach programu Bezpieczna Droga zatrudniono 16 osób w tym 15 kobiet, które 
nadzorowały bezpieczne poruszanie się dzieci w drodze do szkoły. Bezrobotni zostali 
zatrudnieni w szkołach podstawowych w: Kozienicach (szkoła nr l i 2), Gniewoszowie, 
Wysokim. Kole, Sarnowie, Magnuszewie, Chmielewie, Mniszewie, Przydworzycach, 
Rozniszewie, Wilczkowicach i Głowaczowie. 

W 1997r. zawarto 125 umów na prace interwencyjne, w tym 98- z przedsiębiorstwami 
prywatnymi, 24- z jednostkami budŜetowymi, 3- ze spółdzielniami. W wyniku tych umów 
zatrudnienie znalazło 252 osoby w tym 4 niepełnosprawne. Spośród 150 osób, którym ustało 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 68 osobom zakład przedłuŜył umowę na dalszy 
okres. 

Inną formą oddziaływania na aktywizację zawodową są poŜyczki udzielane bezrobotnym 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zakładom pracy na utworzenie dodatkowych 
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miejsc pracy. W 1997r. udzielono 16 poŜyczek na kwotę 157.000 zł, o 9 więcej niŜ w roku 
ubiegłym. 
 
Wszystkie dotyczyły rozpoczęcia działalności gospodarczej. Bezrobotni podjęli działalność 

handlową - 7 osób, usługową -6 osób, produkcyjną - 2 osoby, produkcyjno- handlową- l osoba. 

W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów Rejonowy Urząd Pracy zawarł 60, 
umów z zakładami pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń skierowanych do pracy 
absolwentów, (w 1996r 5 umów). W wyniku tych umów utworzono 106 miejsc pracy. Pracę 
dla absolwentów organizowały głównie prywatne przedsiębiorstwa handlowo-usługowe oraz 
sklepy. 

DuŜym zainteresowaniem cieszyły się wśród bezrobotnych kursy podnoszące lub 
zmieniające kwalifikacje zawodowe. W 1997r szkoleniem i przekwalifikowaniem objętych 
zostało 89 bezrobotnych, o 72 więcej niŜ w roku ubiegłym. 
Szkolenia indywidualne ukończyło 20 osób, grupowe 69 osób. Wśród szkoleń indywidualnych 

największą popularnością cieszyły się kursy: obsługi komputera, księgowości komputerowej, 
kurs dla drwali - operatorów pilarek, prawa jazdy kat. C+E. Po tych szkoleniach pracę podjęło 
16 osób.  
Zorganizowano 5 szkoleń grupowych, które prowadzone były w następujących kierunkach: 
- obsługa kas fiskalnych, 
- krawiec-szwacz, 
- palacz c.o., 
- księgowość komputerowa,  
- spawacz elektryczno- gazowy. 
Łącznie po szkoleniach podjęło pracę 23 osoby, co stanowi 38,3 % wszystkich przeszkolonych. 
Warto przy tym zaznaczyć, Ŝe połowa kursów zakończyła się dopiero w II połowie grudnia 
1997r., zatem efektywność powinna być znacznie większa. 

10. Struktura wydatków z Funduszu Pracy 

W 1997r. z Funduszu Pracy wydano ogółem 11 061 653,37 zł.  

Struktura tych wydatków przedstawia się następująco: 
  kwota   struktura wydatków 

zasiłki dla bezrobotnych                              7314259.43                        66,1 
zasiłki przedemerytalne i 
świadczenia przedemerytalne                       478800,10                         4,3 

przygotowanie zawodowe 
młodocianych                              620 972,74                         5,6 

pozostałe wydatki                              1147623,97                        10,4 
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Aktywne formy                         1499 997,13   13,6 

przyuczenie do zawodu                80 923,03     0,7 

prace interwencyjne      465 557,68     4,3 

roboty publiczne      646 607,27     5,8 

poŜyczki       157 000,00     1,4 

refundacja wynagrodzeń 
absolwentów                              149 909,15     1,4 
 
Procentową strukturę wydatków z Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniŜszy wykres: 
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WNIOSKI 

1. Zaznaczył się znaczny spadek liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 1996r., aŜ o 
1046 osób. Zarejestrowano 3550 osób, a wyłączono z ewidencji 4596 osób. Odpływ z 
bezrobocia był głównie wynikiem wyrejestrowania osób na skutek: podjęcia pracy 
stałej, otrzymania poŜyczki, nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy czy 
nabycia praw emerytalnych. Zwiększony odpływ z bezrobocia był równieŜ wynikiem 
szerszego niŜ w latach poprzednich wykorzystania aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu, szczególnie zatrudnienia przy pracach interwencyjnych, robotach 
publicznych oraz zatrudnienia absolwentów. Na spadek liczby bezrobotnych wpłynęła 
równieŜ nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu zaostrzająca 
m.in. kryteria kwalifikowania osób do zasiłku. 

2. Zwiększył się udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych, (w XII 97r. wyniósł 
58,4%, w XII 96r. -56%), co przy niewielkiej ilości ofert pracy dla tej kategorii 
bezrobotnych czyni sytuację szczególnie trudną. 

3. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, Ŝe 67,8% bezrobotnych zarejestrowanych w         
końcu grudnia 1997r. nie posiadało prawa do zasiłku. MoŜe to świadczyć o 
pogarszającej się sytuacji materialnej wielu rodzin, (w analogicznym okresie 
ubiegłego roku wskaźnik ten  wyniósł 48,8%). Wysoki odsetek bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku jest wynikiem m. in.    zaostrzenia wymagań, jakie musi spełnić 
osoba, aby nabyć prawo do zasiłku ( musi przepracować m. in. 365 dni w ciągu 18 
miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy i osiągać wynagrodzenie w kwocie co 
najmniej najniŜszego wynagrodzenia). 

4. Utrzymuje się wysoki udział bezrobotnych zarejestrowanych pow. 12 miesięcy.    
Długotrwałe bezrobocie niesie wiele zagroŜeń zarówno dla samych bezrobotnych jak 
teŜ dla społeczeństwa. Powoduje degradację społeczno-ekonomiczną i psychologiczną 
(obniŜenie kwalifikacji, stres, postawę bierności, apatię). 

5. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, Ŝe 58,2% ogółu bezrobotnych stanowią 
ludzie młodzi w wieku 18-34 lat. Są to ludzie w najbardziej produktywnym i 
rozwojowym wieku. Aby ograniczyć bezrobocie w tych grupach wiekowych 
konieczna staje się zmiana kierunków kształcenia w szkolnictwie ponadpodstawowym i 
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. 

6. W ciągu 1997r. zgłoszono 928 ofert pracy, o 73 więcej niŜ w roku ubiegłym. Do pracy 
wyrejestrowano 2399 bezrobotnych, stanowi to 52,2% wszystkich wyłączonych z 
ewidencji ( w 1996r. z powodu podjęcia pracy wyłączono 2035 osób). 

7. Pozytywnym objawem stabilizacji na rynku pracy jest zmniejszanie się liczby 
bezrobotnych zwalnianych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Wśród nowo 
zarejestrowanych 53 osoby były zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w 
roku ubiegłym -235 osób. 

8. Wzrosło zainteresowanie samorządów lokalnych i zakładów pracy aktywnymi      
formami przeciwdziałania bezrobociu. Rejonowy Urząd Pracy współdziałając z 
partnerami rynku pracy podjął szereg działań   na rzecz podtrzymania aktywności 
zawodowej i aktywizacji osób pozostających bez pracy, obejmując formami 
fakultatywnymi ponad 600 bezrobotnych. Ponad trzykrotnie wzrosło zatrudnienie w 
ramach robót publicznych, natomiast w ramach aktywizacji zawodowej absolwentów 
zatrudniono 15 krotnie więcej osób niŜ w roku 1996. Było to m.in. wynikiem działań 
marketingowych, prowadzonych przez pośredników pracy. Efekty tych zadań moŜna 
uznać za udane. Najlepsze wyniki dało organizowanie prac interwencyjnych, po 
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zakończeniu których 45,3% otrzymało pracę. 
 
 

Na szczególne podkreślenie zasługuje udana współpraca z samorządami lokalnymi w 
zakresie organizacji robót publicznych Dzięki wsparciu finansowemu RUP, gminy podjęły 
wiele inwestycji infrastrukturalnych, umoŜliwiających rozwój społ-ekonomiczny. Za 
najwaŜniejsze osiągnięcie moŜna uznać wybudowanie przez bezrobotnych szkoły 
podstawowej w Słowikach ( gm. Sieciechów). Została ona oddana do uŜytku w styczniu 
1998r. 

Na finansowanie robót publicznych RUP w Kozienicach przeznaczył dla poszczególnych 
gmin następujące środki finansowe:  

Urząd Gminy w Sieciechowie         -   99.787,23  
Urząd Gminy w Głowaczowie        -   47.726,78  
Urząd Gminy w Gniewoszowie      - 127.192,14  
Urząd Gminy w Magnuszewie        -   77.720,85  
Urząd Gminy w Grabowie n/ Pilicą -   56.896,95  
Urząd Gminy w Garbatce Letnisko -   79.743,38  
Urząd Miasta i Gminy Kozienice    -   96.019,17 

9. Większym niŜ w latach ubiegłych zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszyły się 
poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, których w 1997r. udzielono 16 (w 
1996r- 9 ). Bezrobotni rozpoczęli działalność w gm. Gniewoszów, Garbatka-Letnisko, 
Sieciechów, Jedlnia-Letnisko. 

10. DuŜą popularnością cieszyły się równieŜ kursy zmieniające lub podnoszące kwalifikacje 
zawodowe. Wychodząc na przeciw potrzebom bezrobotnych RUP, w oparciu o badania i 
analizy potrzeb lokalnego rynku pracy, zorganizował 5 szkoleń grupowych. UmoŜliwiły 
one 89 bezrobotnym nabycie nowych umiejętności, podniesienie kwalifikacji oraz 
zwiększyły ich szansę na znalezienie zatrudnienia. 

11. W stosunku do roku 1996 wzrosły o 4,9% wydatki przeznaczone na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W 1997r wydatkowano na ten cel 13,6% 
środków Funduszu Pracy. 

12. Wzrosło zainteresowanie usługami świadczonymi przez doradcę zawodowego, który w 
1997r. udzielił 812 porad pomocnych w podejmowaniu decyzji związanych z pracą, czy 
szkoleniem, przekazywał informacje dotyczące kształcenia, zatrudnienia i rynku pracy. 
Organizował równieŜ spotkania z uczniami ostatnich klas szkół podstawowych. Wzrost ilości 
udzielonych porad i rozszerzenie zakresu świadczonych usług było moŜliwe dzięki 
stworzeniu odpowiednich warunków do prowadzenia poradnictwa zawodowego. 
NajwaŜniejszym było pozyskanie oddzielnego pomieszczenia oraz wyposaŜenie go w 
niezbędny do tego celu sprzęt: komputer, sprzęt rtv, teczki zawodoznawcze, kasety video, 
informatory i ksiąŜki o tematyce zawodowej. Pomieszczenie to stanowi jednocześnie Salę 
Informacji Zawodowej i Poradnictwa Grupowego, z której mogą korzystać wszystkie osoby 
zainteresowane problematyką zawodową.. 

13. Pośrednicy pracy przeprowadzili 207 wizyt marketingowych, których celem było 
uzyskanie większej wiedzy o pracodawcach oraz rozpowszechnianie informacji o usługach 
świadczonych przez Urząd. W wyniku tych wizyt pozyskano kilkadziesiąt wolnych miejsc 
pracy. 

14. Poprawiły się warunki lokalowe tut Urzędu : 
- pozyskano jedno nowe pomieszczenie dla celów poradnictwa i szkoleń, 
- zagospodarowano jedno pomieszczenie dla celów pośrednictwa pracy. 
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15. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się wprowadzenie obsługi bezrobotnych na 
godziny. Usprawniło to system pracy, a co najwaŜniejsze zlikwidowało długie i uciąŜliwe 
kolejki, w których bezrobotni oczekiwali na obsługę.  
16. Kolejna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ukaŜe się w sierpniu 1998r. 
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