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l . Dynamika bezrobocia 
 

Na koniec grudnia 1999r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kozienicach wyniosła 5036 osób tj. o 948 osób więcej niŜ w końcu grudnia 
1998r. Z ogólnej liczby bezrobotnych 56,3% stanowiły kobiety. 

W minionym roku zarejestrowano 4231 osób , a wyłączono z ewidencji 3.283 osoby. 
Mimo przewagi liczby rejestrujących się bezrobotnych nad wyrejestrowanymi w ciągu całego 
roku, to w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec i sierpień zanotowano relację odwrotną tzn. 
odpływ bezrobotnych był wyŜszy od napływu. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji 
wyłączono 1850 osób- 56,3% ogółu wyłączonych. Dość liczną populację wyłączonych 
stanowiły osoby, które nie potwierdziły gotowości do podjęcia pracy. Populacja ta wyniosła 
1062 osoby tj. 32,3% wyrejestrowanych. 

 
Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach ilustruje 

załącznik nr l.  
 

2. Stopa bezrobocia 
 

Stopa  bezrobocia  wyraŜa  stosunek  procentowy   liczby   bezrobotnych  do   liczby 
zawodowo czynnych. Według szacunku GUS na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Kozienicach wyniosła:  
w I kwartale   (na koniec marca 1999r.)- 13,4 %  
w II kwartale (na koniec czerwca 1999r.)-12,9 %  
w III kwartale (na koniec września 1999r.)- 13,3%  
w IV kwartale (na koniec grudnia 1999r.)- 14,5% 
 

3. Bezrobocie w układzie gmin 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach obejmuje swoim działaniem miasto i gminę 
Kozienice oraz 6 gmin; Gniewoszów, Głowaczów, Garbatkę — Letnisko, Grabów n/ Pilicą, 
Magnuszew i Sieciechów. W porównaniu z grudniem 1998r. liczba bezrobotnych wzrosła we 
wszystkich gminach i wyniosła: 
gm. Garbatka  - 545 bezrobotnych (w XII 1998r. -   475), 
gm. Głowaczów -  633 osoby ( w XII 1998r. - 474), 
gm. Gniewoszów  - 354 osoby (w XII 1998r. -   317 ), 
gm. Sieciechów  - 303 osoby (w XII 1998r. - 247 ), 
gm. Grabów  - 227 osób (w XII 1998r. - 166 ), 
gm. Kozienice  -  2554 osoby (w XII 1998r. - 2067 ). 
gm. Magnuszew  - 420 osób (w XII 1998r. - 342). 
 

NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w gm. 
Gniewoszów  - 79,4%, najniŜszy w gm. Głowaczów - 71,7%. 

 
Największy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w gm. Kozienice - 
60,4%, najniŜszy w gm. Magnuszew - 49,3%. 
 
Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2 
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4. Struktura bezrobocia 
 

4.1 Bezrobotni według wieku 
 

Analiza struktury bezrobotnych wg wieku wykazała, Ŝe wśród ogółu bezrobotnych 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby młode, w przedziale wiekowym 18-24 lat - 1545 osób, 
tj. 30,7 % ogółu bezrobotnych. 

Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni w przedziale 
wiekowym 25-34 lat 1324 osoby (26,3%), trzecią 35 - 44 lat - 1225 osób (24,3%). 

W dalszym ciągu najmniej liczną grupą są bezrobotni w wieku od 15-17 lat - 2 osoby 
oraz pow. 60 lat - 20 osób . 

Struktura bezrobotnych według podstawowych grup wiekowych przedstawia się 
następująco (stan na koniec grudnia 1999r.): 
 

 
 
 

4.2 Bezrobotne kobiety 
 

Na   koniec   grudnia   1999r.   w   Powiatowym   Urzędzie   Pracy   w   Kozienicach 
zarejestrowanych było 2835 kobiet, co stanowi 56,3% ogółu bezrobotnych. W stosunku do 
stanu z końca grudnia ubiegłego roku liczba bezrobotnych kobiet wzrosła o 472 osoby.  
W grupie bezrobotnych kobiet: 
81,2 % ( w XII.1998r. 84,7%) - nie posiadało prawa do zasiłku,  
55,9 % (w XII 1998r. 60,6%) - pozostawało bez pracy pow. 12 miesięcy,  
26,9 % ( w XII 1998r. 25,4%).- dotychczas nie pracowało,  
6,4 % ( w XII 1998r. 7,8%)- objęły zwolnienia dotyczące zakładu pracy 

Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat -858 
osób (30,3%) oraz 25-34 lat - 838 osób (29,5%).W minionym roku pracę podjęło 725 kobiet. 
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4.3 Bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 

Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia charakteryzuje liczebna przewaga 
osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym , którzy stanowią 41,9% wszystkich 
zarejestrowanych. 

Drugą grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z wykształceniem 
podstawowym i niepełnym podstawowym -31,4% ogółu bezrobotnych, trzecią - z 
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym 20,9%. 

 
Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia przedstawia poniŜszy wykres 
 

 
 

4.4 Bezrobotni absolwenci szkół 
 

Udział absolwentów wśród ogółu bezrobotnych wyniósł na dzień 31.12.99r. 5,5%. Z 
ogólnej liczby bezrobotnych absolwentów 59% stanowiły kobiety. Wśród bezrobotnych 
absolwentów największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim 
zawodowym   111   osób  oraz     zasadniczym     zawodowym  równieŜ     111   osób   ,     z 
wykształceniem wyŜszym 36 absolwentów, natomiast średnim ogólnokształcącym 13 osób. 

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

4.5 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 
 

Analiza danych statystycznych wykazała, Ŝe długotrwale bezrobotni - zarejestrowani 
powyŜej 12 miesięcy stanowią 47,5% ogółu bezrobotnych W tej grupie aŜ 60,3% stanowią 
bezrobotni poszukujący pracy powyŜej 24 miesięcy. Struktura bezrobotnych wg czasu 
pozostawania bez pracy przedstawia się następująco: 
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okres pozostawania bez pracy                ogółem       udział (%) 
do 3 m-cy                                                  959            19,1 
od 3do 6 m-cy                                                  595            11,8 
od 6 do 12 m-cy                                      1091        21,7 
od 12 do 24 m-cy                                      948            18,8 
pow. 24 m-cy                                            1443         28,7 
 

 
 

4.6 Bezrobotni według ostatniego miejsca pracy 
 

Wg stanu na dzień 31.12.1999r. dla 2623 bezrobotnych zarejestrowanych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach ostatnim miejscem pracy był zakład naleŜący do 
sektora prywatnego, a 1199 osób przed zarejestrowaniem pracowało w zakładzie 
państwowym. 

W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych według działów gospodarki narodowej 
największą grupę stanowiły osoby zwolnione z pracy w przemyśle. Populacja ta wyniosła na 
koniec XII ub.r. 1159 osób (z sektora publicznego odeszło 270 osób; z prywatnego - 889). 
Drugie miejsce pod względem liczebności zajmują bezrobotni uprzednio pracujący w handlu -
827 osoby (w tym 812 - pracowało w sektorze prywatnym i 15 - w sektorze publicznym) 
Trzecią grupę stanowią bezrobotni zwolnieni z pracy w budownictwie - 526 osób. 

 
4.7 Bezrobotni zwalniani z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

 
W analizowanym okresie zarejestrowano 95 osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy. Stanowili on 2,2.% napływu bezrobotnych. 
W minionym roku zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiło 8 zakładów pracy: 

Rejonowa Kolumna Transportu Sanitarnego w Kozienicach, Szkoła Podstawowa w Woli 
Klasztornej, Centralna Nasienna w Radomiu, SP ZOZ w Kozienicach, SP ZOZ „Przychodnie 
Kozienickie", Radomska Kolumna Transportu Sanitarnego „ Meditrans" , Zakłady 
Remontowe Energetyki Lublin. Wiemann Sp. z o.o. w Kozienicach. 
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Zapowiedziami zwolnień grupowych objętych zostało 396 osób. Zwolniono 115 osób. 
Szczególnie zagroŜeni zwolnieniem są pracownicy słuŜby zdrowia. 

 
4.8 Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

 
Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 1999r. w PUP w 

Kozienicach 3750 osób nie posiadało prawa do zasiłku, co stanowi 74,5% ogółu 
bezrobotnych. W porównaniu z końcem 1998r. liczba ta wzrosła o 635 osób, a ich udział w 
stosunku do ogółu zarejestrowanych spadł o 1,7 %. Spowodowane to było wzrostem liczby 
bezrobotnych posiadającym prawo do zasiłku. 

NajwyŜszy poziom bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu 
zarejestrowanych odnotowano w m - cu styczniu, gdzie wyniósł 76,5%. 

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

5. Bezrobocie na wsi 
 

Struktura bezrobotnych wg miejsca zamieszkania pokazała znaczny udział 
bezrobotnych zamieszkałych na wsi, którzy stanowią 69,4% ogółu bezrobotnych. W stosunku 
do grudnia 1998r.liczba ta wzrosła o 691 osób. Z ogólnej liczby bezrobotnych zamieszkałych 
na wsi 75% nie posiadało prawa do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 
1156 osób. 

 
6. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

 
W 1999r. pracę podjęło 1850 bezrobotnych, w tym 725 kobiet. W analogicznym 

okresie ubiegłego roku 1927 osób. Najwięcej osób podjęło pracę w m - cach : kwiecień -225 
osób, maj - 222; październik - 203 osoby, wrzesień - 201 osób. 

Wśród osób podejmujących pracę : 76,7 %-stanowiły osoby pracujące przed 
zarejestrowaniem 56,5 % - podjęło pracę o charakterze stałym 9,8 % - znalazło zatrudnienie 
w ramach prac interwencyjnych, 4,2 % - zatrudniono w ramach robót publicznych. 

W minionym roku pracę podjęło 218 absolwentów; w tym: szkół zasadniczych 
zawodowych - 97 osób, szkół policealnych i średnich zawodowych - 80 osób, szkół wyŜszych 
28 osób oraz szkół średnich ogólnych - 10 osób, pozostałych szkół 3 osoby. 
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7. Poradnictwo zawodowe 
 

W minionym roku doradca zawodowy udzielił 402 porady, z których skorzystały 303 
osoby. Dotyczyły one głównie pomocy w zakresie wyboru kierunku szkolenia, jednostki 
szkolącej, zatrudnienia, skutecznego szukania pracy, formułowania nowoczesnego Ŝyciorysu i 
podania o pracę. Doradca opiniował równieŜ podania bezrobotnych zamierzających zmienić 
lub uzupełnić swoje kwalifikacje zawodowe. 

Ponadto 286 osobom udzielono informacji zawodowych. Dotyczyły one przede 
wszystkim informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, zawodach czy jednostkach 
szkolących. 

W minionym roku organizowano Warsztaty Poszukiwania Pracy, które przeznaczone 
były dla bezrobotnych absolwentów zarejestrowanych w PUP. Wzięło w nich udział 67 osób. 
Zajęcia odbywały się w grupach 6 -8 osób. W trakcie Warsztatów osoby nabywały 
świadomości własnych preferencji zawodowych, umiejętności sporządzania dokumentów 
osobistych ( pisania Ŝyciorysu, listu motywacyjnego, podania o pracę), autoprezentacji, 
rozmowy z pracodawcą. W wyniku udzielonych porad: 
- 82 osoby podjęło pracę 
- 93 skierowano na kursy 

Doradca zawodowy przeprowadził 19 spotkań informacyjnych z uczniami ostatnich 
klas szkół podstawowych i średnich. W spotkaniach wzięło udział 756 uczniów z : Zespołu 
Szkół Zawodowych w Kozienicach, Technikum Drzewnego w Garbatce Letnisko oraz szkół 
podstawowych w Magnuszewie i Ryczywole. 
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Podczas spotkań przekazano informacje o sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
działaniach podejmowanych przez urzędy pracy na rzecz podtrzymania aktywności 
zawodowej i aktywizacji osób pozostających bez pracy, pomocy, jakiej moŜe udzielić doradca 
zawodowy, moŜliwościach dalszego kształcenia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach dysponuje Salą Informacji Zawodowej i 
Poradnictwa Grupowego. WyposaŜona jest ona w teczki informacji o zawodach, kasety video, 
informatory o szkolnictwie wyŜszym, ulotki o zawodach, informator o placówkach 
pozaszkolnej oświaty dorosłych, informatory o jednostkach szkolących. 

 
8. Oferty pracy 

 
W 1999r. zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy w Kozienicach 647 ofert pracy , w 

tym 344 oferty pracy niesubsydiowanej. Najwięcej ofert zgłoszono w m —cach : listopad — 
131 ofert, wrzesień - 116, kwiecień - 96 ofert, październik - 57 ofert. Pracodawca najczęściej 
poszukiwał pracowników fizycznych, sprzedawców, szwaczki, magazynierów, stolarzy. 
Wymagania pracodawców zgłaszających oferty pracy dotyczyły najczęściej posiadania 
doświadczenia zawodowego, uprawnień, 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. 

 
Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane z Funduszu Pracy 

 
Wśród aktywnych form pomocy bezrobotnym podejmowanych przez urzędy pracy w 

celu przeciwdziałania i ograniczenia bezrobocia waŜną rolę odegrały roboty publiczne i prace 
interwencyjne. 

W 1999r. roboty publiczne zorganizowano w gminach: Głowaczów, Gniewoszów. 
Magnuszew, Garbatka oraz w gm. Kozienice. Zatrudniono 78 osób. W organizowaniu robót 
publicznych duŜą rolę odegrały samorządy lokalne. Bezrobotni wykonywali prace mające na 
celu poprawę infrastruktury technicznej gmin, m.in. rozbudowywali i remontowali szkoły 
podstawowe w Przydworzycach, Głowaczowie, Brzozie, Gniewoszowie , budowali chodniki 
w Magnuszewie, Garbatce, Kozienicach, budowali boisko treningowe w Kozienicach, 
oczyszczalnię ścieków w Bąkowcu , regulowali stosunki wodne na terenie gmin Kozienice, 
Gniewoszów, Sieciechów. Przy robotach publicznych zatrudnieni byli głównie męŜczyźni, co 
było związane z charakterem wykonywanych prac. 

 
Kolejną formą aktywizacji zawodowej bezrobotnych polegającą na celu tworzeniu 

dodatkowych miejsc pracy są prace interwencyjne. 
W minionym roku w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie znalazło 182 absolwentów. 
Najwięcej osób podjęło pracę w przedsiębiorstwach prywatnych. Spośród osób, którym ustało 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 109 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 miejsc pracy. W minionym roku udzielono 17 poŜyczek na kwotę 205.000 zł. 
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Wszystkie   dotyczyły   rozpoczęcia   działalności   gospodarczej.   Bezrobotni   podejmowali 
głównie działalność handlową i usługową. Z poŜyczki nie skorzystał Ŝaden zakład pracy. 
 

W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów Powiatowy Urząd Pracy zawarł 40 
umów z zakładami pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń skierowanych do pracy 
absolwentów szkół ponadpodstawowych. W ramach tych umów zatrudnienie znalazło 100 
osób. Pracę dla absolwentów organizowały głównie sklepy oraz prywatne przedsiębiorstwa 
handlowo- usługowe. 

 
W minionym roku 17 absolwentów skierowano na staŜe. Zostały one zorganizowane 

m. in. przez Komendę Powiatową Policji w Kozienicach, SP Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Kozienicach, Wojskowe Kasyna w Dęblinie, Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, Urząd 
Skarbowy w Kozienicach. 

 
Wśród aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu waŜną rolę odgrywają szkolenia 

i przekwalifikowania. Są one najtańszą i najbardziej efektywną formą pomocy bezrobotnym. 
Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie w przypadku braku ofert 
pracy czy utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie. 

W minionym roku przeszkolono 86 osób. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalnego rynku 
pracy zorganizowano 4 szkolenia grupowe w zakresie: 
- „spawacz elektryczno gazowy " 
- „pracownik hurtowni, magazynu, działu obsługi klienta 
- „murarz - tynkarz" 
- spawacz w osłonie CO 2 
 

Szkolenia indywidualne ukończyły 34 osoby. Największym zainteresowaniem wśród 
bezrobotnych cieszyły się kursy:   podstawy przedsiębiorczości, prawo jazdy kat. C,D,E , 
obsługa komputera, przewóz materiałów niebezpiecznych, operator pilarki, operator wózka 
widłowego, spawacz elektryczno — gazowy czy operator suwnicy. 

Po zakończeniu szkoleń pracę podjęło 51 osób, co stanowi 59,3 % wszystkich 
przeszkolonych. Ponadto w minionym roku podjęło pracę 13 bezrobotnych, którzy ukończyli 
szkolenie w 1998r. 
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10. Struktura wydatków z Funduszu Pracy 
 

 W 1999r. wydano ogółem 8.986.203,64 zł. Struktura tych wydatków przedstawia się 
następująco: 
 
        kwota  struktura wydatków 
 
zasiłki dla bezrobotnych  4.379.782,71   48,8 
 
zasiłki przedemerytalne i 
świadczenia przedemerytalne  1.296.480,40   14,4 
 
przygotowanie zawodowe 
młodocianych    587.218,32     6,6 
 
zasiłki rodzinne, KRUS  1.001.180,05   11,1 
 
pozostałe wydatki   83.427,12     0,9 
 
Aktywne formy  w tym:  1.638.115,04   18,2 
 
przyuczenie do zawodu  123.286,91     1,4 
 
prace interwencyjne   521.408,43     5,8 
 
roboty publiczne   299.988,96     3,3 
 
poŜyczki    205.000     2,3 
 
refundacja wynagrodzeń  
absolwentów    459.093,68     5,1 
 
staŜe absolwenckie   29.337,06     0,3 
 
Procentową strukturę wydatków z Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniŜszy wykres: 
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WNIOSKI 
 

1. W stosunku do grudnia 1998r. liczba bezrobotnych wzrosła o 948 osób. 
2. W minionym roku odnotowano znaczny wzrost napływu bezrobotnych i spadek odpływu z 
bezrobocia.   Zarejestrowano 4231 osób ( w 1998r. -3518), a wyłączono z ewidencji 3283 
osoby (w 1998r.-3646). 
3. W dalszym ciągu utrzymuje się liczebna przewaga bezrobotnych kobiet nad męŜczyznami, 
mimo, Ŝe odsetek bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu zarejestrowanych spadł o 1,5%. 
4. Podobnie jak w latach ubiegłych strukturę bezrobotnych charakteryzuje niski poziom 
wykształcenia  bezrobotnych.   Osoby   z  wykształceniem  podstawowym   i   niepełnym 
podstawowym   oraz   zasadniczym   zawodowym   stanowią   łącznie   73,3   %   ogółu 
bezrobotnych. 
5. W porównaniu z końcem grudnia 1998r. obniŜył się odsetek bezrobotnych bez prawa do 
zasiłku. Nadzień 31.12.1999r. wyniósł on 74,5%. 
6. Utrzymuje  się wysoki udział bezrobotnych zarejestrowanych powyŜej   12 miesięcy. 
Stanowią oni 47,5% ogółu zarejestrowanych. Długotrwałe bezrobocie wskazuje na trudną 
sytuację na rynku pracy. 
7. Na koniec  1999r.    w rejestrach PUP figurowało 252 bezrobotnych zwolnionych    z 
przyczyn  dotyczących  zakładu  pracy.  Niepokojące  są dalsze  zapowiedzi  zwolnień 
grupowych zgłaszane przez zakłady pracy. W minionym roku zapowiedziami objęto 396 
osób, zwolniono 115 osób. Pozostałe osoby prawdopodobnie zostaną zwolnione w 2000r. 
8. W ramach współpracy PUP ze szkołami, doradca zawodowy przeprowadził 19 spotkań z 
młodzieŜą ostatnich klas szkół podstawowych i średnich, w których uczestniczyło 756 
osób. Podczas spotkań   uczniów   poinformowano o sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
usługach świadczonych przez urzędy pracy, moŜliwościach dalszego kształcenia czy 
podjęcia zatrudnienia. 
9. Na przestrzeni 1999r. w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu pracowało 
582 osoby, w tym: 
310 -na pracach interwencyjnych 190 - w ramach refundacji absolwentów 82 - przy robotach 
publicznych. 
10. Większym niŜ w latach ubiegłych zainteresowaniem zarówno wśród absolwentów jak i 
pracodawców cieszył się staŜe absolwenckie, na które skierowano 17 osób. 
11. W minionym roku pośrednicy  pracy  przeprowadzili  506 wizyt marketingowych w 
zakładach  pracy  rozpoznając  potrzeby  rynku  pracy   i  aktualizując  bank  danych  o 
pracodawcach. W trakcie wizyt pozyskiwali oferty bądź informacje o zapotrzebowaniu na 
zatrudnienie bezrobotnych oraz informowali o usługach świadczonych przez Urząd. 
12. W listopadzie minionego roku Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zmienił swoją 
siedzibę . Obecnie mieści się w Kozienicach przy ul. Zdziczów l,  na parterze  internatu 
Zespołu Szkół Zawodowych .Zmiana lokalu znacznie poprawiła warunki pracy, a co 
najwaŜniejsze polepszyły się warunki obsługi osób bezrobotnych. Na bezpośrednią 
obsługę   przeznaczone są 4 pomieszczenia. Ponadto wyodrębniono pomieszczenia na 
obsługę bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w tym na : 
szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne i poŜyczki. Dodatkowo wydzielono 
pomieszczenie dla potrzeb pośrednictwa pracy. 
13. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano w minionym roku  18,2% 
środków z Funduszu Pracy. 
14. Kolejna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ukaŜe się w miesiącu sierpniu 
2000r. 
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Załącznik nr 2. 
 

Lp. 
P 

Gmina  Liczba zarejestrowanych 
  

 
 
 

Ogółem kobiety udział 
% 

bezrobotni bez prawa 
do zasiłku 

udział 
% 

absolwenci udział % 

1 Kozienice 2554 1544 60,4 1900 74,4 151 5,9 

2 Garbatka 545 294 53,9 411 75,4 21 3,8 

3 Głowaczów 633 332 52,4 454 71,7 34 5,4 

4 Gniewoszów 354 194 54,8 281 79,4 17 4,8 

5 Magnuszew 420 207 49,3 312 74,3 25 5,9 

6 Sieciechów 303 150 49,5 229 75,5 18 5,9 

7 Grabów 
n/Pilicą 

 
227 

 
114 

 
50,2 

 
163 

 
71,8 

 
12 

 
5,3 

 
Razem na  
obszarze  działania 
Powiatowego 
Urzędu Pracy w 
Kozienicach 

 
5036 

 
2835 

 
56,3 

 
3750 

 
74,5 

 
278 

 
5,5 

Załącznik nr 3. 
 

Absolwenci Raze
m 

WyŜszyc
h 

L.O. Policealnych i 
średnich 

zawodowych 

Zasadniczych 
zawodowych 

pozostałych 

Ogółem 278 36 13 111 111 7 
% 100 12,9 4,6 40 40 2,5 

Kobiety 164 27 9 71 54 3 

% 100 16,5 5,5 43,3 32,9 1,8 

MęŜczyźni 114 9 4 40 57 4 

% 100 7,9 3,5 35,1 50 3,5 
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