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l. Dynamika bezrobocia 

Na dzień 31.12.2001 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w 
Kozienicach wyniosła 5.922 osoby, tj. o 208 osób więcej niŜ w końcu 2000r. 
Spadkowa tendencja liczby bezrobotnych utrzymywała się od lutego do czerwca. 
Zasadniczy wzrost odnotowano dopiero w ostatnim kwartale ub.r. 

W 2001 roku zarejestrowano 3.781 bezrobotnych. Najwięcej w m-cach: styczeń, 
listopad, grudzień. 

Wyrejestrowano 3.573 osoby. Wyłączenia zostały dokonane z następujących 
powodów: 
- podjęcia pracy - 53,3% ogółu wyrejestrowanych, 
- nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy - 32% 
- inne powody-14,7% 

Informacje dot. liczby bezrobotnych w poszczególnych miesiącach ilustruje 
załącznik nr l. 

2. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do 
zawodowo czynnych ( wg szacunku GUS ) na terenie działania PUP w 
Kozienicach wyniosła: 
w I kwartale 2001r. ( na koniec marca) - 16,3% 
w II kwartale 200 Ir, ( na koniec czerwca) - 15,9% 
w III kwartale 2001 r. ( na koniec września) - 16,2% 
w IV kwartał 2001 r. ( na koniec grudnia ) - 17,2% 
Stopa bezrobocia dla woj. mazowieckiego wyniosła na koniec grudnia 2001r. - 
12,9%, kraju 17.4%. 

3. Bezrobocie w układzie gmin 

W porównaniu ze stanem z końca grudnia 2000r. liczba bezrobotnych 
wzrosła w 5 gminach i wyniosła: 
gm. Kozienice       3146 osób (XII 2000r. - 3113 osoby) 
gm. Garbatka       632 osoby (XII 2000r. - 574) 
gm. Głowaczów         713 osób (XII 2000r. - 657) 
gm. Gniewoszów       370 osób (XII 2000r. - 360 ) 
gm. Sieciechów          339 osób (XII 2000r.- 332) 
gm. Grabów n/Pilicą  273 osoby (XII 2000r. - 226 osób ). 

Niewielki spadek odnotowano jedynie w gm. Magnuszew - 449 osób (XII 
2000r. - 452 osoby). 
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NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu 

zarejestrowanych w danej gminie odnotowano w gm. Garbatka Let. -80,5%, 
najniŜszy w gm. Grabów n/Pilicą- 71,4% 

NajwyŜszy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w gm. 
Kozienice - 58,3%, najniŜszy w gm. Grabów n/Pilicą- 43,6%. 

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2. 

4. Struktura bezrobocia: 

 4.1 Bezrobotni wg wieku 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2001r. w PUP w 
Kozienicach dominuj ą ludzie młodzi w przedziale wiekowym 18-24 lat -l .693 
osoby oraz 25 - 34 lat -l .654 osoby. Stanowią oni łącznie 56,5% ogółu 
bezrobotnych. 
Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią osoby w przedziale 
wiekowym 35-44 lat - l .280 osób ( 23,1%). 
Bezrobotni w wieku 45 -54 lat, 55-59 i pow. 60 lat są mniej liczni i stanowią 
odpowiednio: 1.136; 133; 26 osób. 
W porównaniu do stanu z końca grudnia 2000r. odnotowano wzrost grupie 
wiekowej 35 - 44 lat oraz 45 - 54 lat, odpowiednio o 1,5%; 1,1%. 

Struktura bezrobotnych wg podstawowych grup wiekowych przedstawia się, 
następująco: 
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4.2. Bezrobotne kobiety 

W końcu grudnia ub.r. liczba zarejestrowanych kobiet wyniosła 3.242 osoby, 
co stanowi 54,7% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu ze stanem z końca 
grudnia 2000r. liczba ta wzrosła o 74 osoby, a wskaźnik procentowy spadł o 0,7%. 
W grupie bezrobotnych kobiet: 
- 84% nie posiadało prawa do zasiłku, 
- 70,7% pozostawało bez pracy powyŜej 12 miesięcy, 
- 16,2% zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
- 26,5% dotychczas nie pracowało 

Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat-
1.014 osób (31,3%). 

W 2001r. 801 kobiet podjęło pracę. 

4.3 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia 

Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia charakteryzuje wysoki 
udział osób posiadających wykształcenie niŜsze od średniego. Stanowią oni 
łącznie 72,1% ogółu bezrobotnych. 
Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym- 2.474 osoby, tj. 41,8% ogółu zarejestrowanych. Drugą, osoby z 
wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym -1.792 osoby, ( 
30,3%). Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z 
wykształceniem policealnym i średnim zawodowym - 1.226 osób ( 20,7%). 

W stosunku do stanu z końca grudnia 2000r. obniŜył się udział procentowy 
bezrobotnych z wykształceniem podstawowym i niepełnym podstawowym o 0,7 
punkta procentowego. Niewielki wzrost odnotowano w grupie z wykształceniem 
średnim ogólnokształcącym i wyŜszym o 0,5 ; 0,3 punkta procentowego. 
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4.4 Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła na koniec grudnia 2001r. - 
4050 osób, tj. 68,4% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 2144 osoby nie posiadały 
prawa do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1.165 osób. 
Liczba osób nowo zarejestrowanych mieszkających na wsi wyniosła w minionym 
roku 2377 osób, tj. 62,9% napływu bezrobotnych. 

4.5  Bezrobotni absolwenci szkół 

Na dzień 31.12.2001r. w rejestrach PUP w Kozienicach figurowało 255 
absolwentów. Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym - 100 osób oraz policealnym i średnim zawodowym -93 osoby. 

W minionym roku 116 absolwentów podjęło pracę. 
Podział absolwentów ze względu na rodzaj ukończonej szkoły ilustruje 

załącznik nr 3. .. 
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4.6 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy 

Na koniec grudnia 2001r. udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej 
liczbie zarejestrowanych wyniósł 61,1%. Na koniec 2000r. wyniósł on 53,3%. 
Wśród 3.618 zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy- 61,5% pozostawało bez 
pracy powyŜej 24 miesięcy. 
Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia się 
następująco: 

okres pozostawania bez pracy ogółem udział (%) 
do 3m-cy    895                15,1 
od 3 do 6 m-cy                           582                 9,8 
od 6do12m-cy                           827                 14 
od 12 do 24 m-cy                          1.391               23,5 
pow. 24 m-cy                          2.227               37,6 

 
 

 
 
4.7 Bezrobotni wg ostatniego miejsca pracy 

Dla 3.310 bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia ub.r w PUP w 
Kozienicach ostatnim miejscem pracy był zakład naleŜący do sektora 
prywatnego, zaś 1.198 osób przed zarejestrowaniem pracowało w sektorze 
publicznym. 
W strukturze bezrobotnych zarejestrowanych wg działów gospodarki 
narodowej największą grupę stanowiły osoby zwolnione z pracy w 
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przemyśle - 1.383 osoby (z sektora prywatnego odeszło 1.106 osób, 
publicznego - 277 osób). 

Drugą grupę stanowią osoby uprzednio pracujące w handlu - 1031 osób 
(1.001 osób pracowało w sektorze prywatnym, a 30 w sektorze publicznym). 
Trzecią grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni zwolnieni z pracy w 
budownictwie - 722 osoby. 

4.8  Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Wśród ogółu nowo zarejestrowanych w 200lr. - 12,9% zostało zwolnionych z 
przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zamiar dokonania zwolnień grupowych 
zgłosiło 6 zakładów: Urząd Gminy w Głowaczowie, Spółdzielnia Usług 
Transportowo - Rolniczych w Garbatce - Let., Powszechny Bank Kredytowy w 
W-wie, Oddział w Kozienicach, Kozienicka Ceramika i Materiały Budowlane, 
śRE Lublin, Zakład Produkcyjno - Usługowo -Handlowy w Kozienicach. 
Zapowiedziami zwolnień objęto 115 osób. Zwolniono 68 osób. 
Pozostałe zwolnienia zostaną dokonane w I kwartale 2002r. 

4.9  Bezrobotni bez prawa do zasiłku. 

Wg stanu na dzień 31.l2.2001r. w rejestrach PUP figurowało 4614 osób bez 
prawa do zasiłku, co stanowi 77,9% wszystkich zarejestrowanych. W ubiegłym 
roku wskaźnik ten wyniósł 72%. 
NajwyŜszy poziom bezrobotnych bez prawa do zasiłku odnotowano w -m-cu: 
wrześniu, gdzie wyniósł 79,7%. 

Wśród bezrobotnych kobiet aŜ 84% nie posiadało prawa do zasiłku. 

Procentowy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu 
zarejestrowanych przedstawia załącznik nr 4. 

5. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

W 2001r. pracę podjęło 1903 bezrobotnych, w tym 801 kobiet. W 2000r. - 
1764 osoby. 
Najwięcej bezrobotnych podjęło pracę w m-cach: kwiecień- 209 osób, maj - 191 
osób, październik - 209 osób. Wśród osób podejmujących pracę: 
83,4% - stanowiły osoby pracujące przed zarejestrowaniem, 4,5% - 
znalazło zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych 3,5% -
zatrudniono w ramach robót publicznych. 
W minionym roku pracę podjęło 116 absolwentów, w tym : szkół policealnych 
i średnich zawodowych - 46 osób, wyŜszych - 32osoby; 
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zasadniczych zawodowych - 31; średnich ogólnokształcących 6; 
pozostałych - l osoba. 

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

 
 
6. Oferty pracy 

W 2001 r. pracodawcy zgłosili do tut. Urzędu 751 wolnych miejsc pracy, 
w tym 508 miejsc pracy niesubsydiowanej. 
Najwięcej ofert wpłynęło na zatrudnienie: pracowników fizycznych, 
sprzedawców, robotników budowlanych, pracowników biurowych, stolarzy, 
mechaników, ślusarzy, magazynierów, pracowników w gospodarstwie 
ogrodniczym, betoniarzy - zbrojarzy, spawaczy elektryczno - gazowych, 
tokarzy. 
Wśród wymagań stawianych przez pracodawców dominuje przede wszystkim: 
doświadczenie zawodowe, posiadanie odpowiednich uprawnień, 
dyspozycyjność. 
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7. Poradnictwo zawodowe 

W minionym roku przeprowadzono 283 indywidualne rozmowy doradcze, z 
których skorzystało 211 osób. Porady dotyczyły najczęściej pomocy w wyborze 
kierunku szkolenia, skutecznego poszukiwania pracy, formułowania 
dokumentów osobistych. 

Ponadto 241 osobom udzielono informacji zawodowych. 
Doradca zawodowy przeprowadził 15 spotkań z uczniami ostatnich klas 

szkół średnich oraz l z uczniami II klasy gimnazjum w Grabowie n/Pilicą. 
Uczestniczyło w nich 397 osób, w tym 380 z Zespołu Szkół Zawodowych w 
Kozienicach. 

Dwukrotnie przeprowadzono warsztaty poszukiwania pracy w Zakładzie 
Karnym w śytkowicach. Wzięło w nich udział 20 osób odbywających i 
kończących odbywanie kary pozbawienia wolności. 
W spotkaniach poruszono wybrane zagadnienia z ustawy o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu, kodeksu pracy, przedstawiono metody aktywnego 
poszukiwania pracy. Osadzeni nabyli umiejętność sporządzania dokumentów 
osobistych, rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, autoprezentacji. 

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane z Funduszu Pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy szczególny nacisk połoŜył w minionym roku na 
współpracę z pracodawcami w zakresie tworzenia dodatkowych miejsc pracy 
oraz dostosowywanie kwalifikacji bezrobotnych do potrzeb lokalnego rynku 
pracy. 

W ubr. waŜną rolę odegrały prace interwencyjne. Podpisano 55 umów, w 
ramach których zatrudniono 86 osób. Spośród 115 osób, którym ustało 
zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, 75 osób zostało zatrudnionych na 
dalszy okres. 

W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów, Powiatowy Urząd Pracy 
zawarł 17 umów z zakładami pracy w sprawach refundacji wynagrodzeń 
skierowanych do pracy absolwentów. W ramach tych umów zatrudniono 21 
osób. Spośród 34 absolwentów, którzy zakończyli prace w 2001 r. , 24 osoby 
zostały zatrudnione na dalszy okres. 

Bardzo duŜym zainteresowaniem zarówno wśród pracodawców jak i 
absolwentów cieszyły się staŜe absolwenckie, na które skierowano 70 osób. 
Najwięcej absolwentów podjęło staŜ w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, 
Sądzie Rejonowym w Kozienicach, Komendzie Powiatowej Policji. 
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W 2001 r. roboty publiczne zorganizowano w gminach: Kozienice, 
Gniewoszów, Magnuszew, Grabów n/ Pilicą. 

Zatrudniono 66 osób, w tym 23 kobiety. Większość bezrobotnych - 52 
osoby zostało zatrudnionych przy wykonywaniu prac związanych z usuwaniem 
skutków powodzi. Bezrobotni pracowali przy wzmacnianiu wałów 
przeciwpowodziowych, regulowaniu stosunków wodnych, udraŜnianiu cieków 
wodnych, remoncie dróg. 

W ub.r. udzielono 4 poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej na 
kwotę 62.000 zł. Bezrobotni podjęli działalność handlową - 3 osoby, 
usługową - l osoba. 

Wśród działań podejmowanych przez urzędy pracy na rzecz aktywizacji 
osób pozostających bez pracy waŜną rolę odgrywają szkolenia i 
przekwalifikowania. Stanowią one najtańszą a zarazem najbardziej skuteczną 
formę pomocy bezrobotnym. W minionym roku przeszkolono 62 osoby. 
Zorganizowano 4 szkolenia grupowe, na które skierowano 33 osoby: 
- „operator wózka widłowego akumulatorowego i spalinowego" - 10 osób 
- „operator koparko - ładowarki kl. III" - 7 osób 
- „zastosowanie komputera i kasy fiskalnej w sklepie, hurtowni, magazynie" -10 

osób 
 -   „prawo jazdy kat. C" - 6 osób. 

Szkolenia indywidualne ukończyło 29 osób. Największą popularnością 
cieszyły się kursy: pracownik ochrony fizycznej l stopnia, prawo jazdy kat C, 
C+E, pielęgniarka środowiskowa, operator koparko - ładowarki, fryzjer, agent 
celny, księgowość małych i średnich firm. 

Po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 47 osób, tj. 75,8% wszystkich 
przeszkolonych. 
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9. Struktura wydatków z Funduszu Pracy 

W minionym roku z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 15.145.540,13 zł. 

kwota 

zasiłki dla bezrobotnych 6.588.537,81 zł 

zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne 3.956.687,03 

przygotowanie zawodowe 

młodocianych 911.122,10 

zasiłki rodzinne, FCRUS 2.215.327,17 

pozostałe wydatki 135.631,56 

Aktywne formy, w tym: 1.338.234,46 zł. 

przyuczenie do zawodu 90.548,46 zł 

prace interwencyjne 552.681,23 

roboty publiczne 248.140,84 

poŜyczki 62.000 

refundacja wynagrodzeń 

absolwentów 209.906,89 

staŜe absolwentów 173.239,52 

zwrot kosztów dojazdu l .717,52 

Procentową strukturę wydatków z Funduszu Pracy na aktywne formy 
przeciwdziałania bezrobociu przedstawia poniŜszy wykres: 
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Wnioski 

1. W stosunku do stanu z końca grudnia 2000r. liczba bezrobotnych wzrosła o 
208 osób. Tak wysokiej liczby nie odnotowano od 1994r. 

2. W dalszym ciągu utrzymuje się przewaga bezrobotnych kobiet nad 
męŜczyznami, mimo, Ŝe odsetek bezrobotnych kobiet w stosunku do ogółu 
zarejestrowanych spadł o 0,7%. 

3. W stosunku do grudnia 2000r. o 7,8% wzrósł udział bezrobotnych 
zarejestrowanych pow. 12 miesięcy i wyniósł 61,1% ogółu bezrobotnych. 
Jest to najwyŜszy wskaźnik zarejestrowany w ewidencji urzędu pracy od 
pojawienia się bezrobocia rejestrowanego, czyli od 1990r. NaleŜy podkreślić, 
Ŝe spośród tej grupy 37,6 % pozostawało bez pracy ponad 24 miesiące. 
W grupie bezrobotnych kobiet aŜ 70,7% pozostawało bez pracy pow. 12 
miesięcy. Jest to zjawisko szczególnie groźne, jego wynikiem jest często 
izolacja społeczna oraz zmiany w psychice bezrobotnych. Aktywizacja tej 
kategorii osób jest szczególnie trudna. Długotrwałe bezrobocie zmniejsza 
szansę na znalezienie pracy, z uwagi na mniejsze zainteresowanie 
pracodawców zatrudnianiem tych osób, dezaktualizację ich wiadomości i 
doświadczeń oraz zmiany technik pracy. 

4. W porównaniu do grudnia 2000r. o 5,9% wzrósł udział bezrobotnych bez 
prawa do zasiłku i wyniósł na koniec 2001 r. - 77,9%. Brak pracy, utrata 
zasiłku powoduje nie tylko pogorszenie sytuacji materialnej ale równieŜ, 
poczucie niepewnej przyszłości. 

5. Utrzymuje się wysoki udział ludzi młodych do 35 roku Ŝycia. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, wyniósł on 56,6% . 
AŜ 53,9% osób do 35 lat pozostaje bez pracy powyŜej 12 miesięcy. 

6. Szczególnie waŜnym zadaniem realizowanym przez tut. Urząd jest 
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami, wszechstronne 
rozpoznawanie rynku pracy oraz prowadzenie działań marketingowych. 
Pośrednicy pracy przeprowadzili w ub.r blisko 300 wizyt marketingowych, w 
wyniku których pozyskali około 200 niesubsydiowanych miejsc pracy. 

7. Bardzo dobrze układa się współpraca ze szkołami w zakresie organizacji 
spotkań informacyjnych dla młodzieŜy kończącej szkoły. W minionym roku 
doradca zawodowy przeprowadził 9 spotkań informacyjnych, w których 
uczestniczyło 397 osób. 

8. Na przestrzeni 2001 r. w ramach aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu pracowało 314 osób, o 235 osób mniej niŜ w 2000r., w tym: 

- 181 na pracach interwencyjnych 
 -   53 w ramach refundacji absolwentów 
- 80 w ramach robót publicznych 

 -   Zaktywizowanie mniej licznej grupy bezrobotnych było wynikiem 
przyznania mniejszej niŜ w latach ubiegłych ilości środków na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. W porównaniu do 2000r. 
przyznano limit niŜszy o 201.688 zł. 
Większe wykorzystanie   środków na roboty publiczne wiąŜe się z 
przyznaniem dodatkowych środków na zatrudnienie bezrobotnych przy 
pracach związanych z usuwaniem skutków powodzi, która miała miejsce w 
ub.r. 
Niesystematyczny spływ środków finansowych objętych limitem (większość 
środków wpłynęła dopiero w ostatnich dniach grudnia ub.r.) nie pozwolił na 
systematyczną i w pełni efektywną współpracę z pracodawcami. 

9. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się staŜe absolwenckie, na które 
skierowano w ub.r 70 osób. 

l 0 .W minionym roku do tut. Urzędu zgłoszono 751 wolnych miejsc pracy, o 48 
mniej niŜ w 2000r. Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1903 osoby, 
tj. 53,3% wszystkich wyrejestrowanych. 
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11. Następna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ukaŜe się w m-cu 
sierpniu 2002r. 

 

 

 

 
Załącznik nr l 

Liczba bezrobotnych w poszczególnych miesiącach   
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Załącznik nr 2 
 

Lp. Gmina Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, w tym: 

  ogółe
m 

kobiety udział 
% 

bezrobotni 
bez prawa 
do zasiłku 

udział 
% 

zwolnieni z 
przyczyn dot. 
zakł. pracy 

udział 
% 

1 Kozienice 3146 1834 58,3 2452 77,9 469 14,9 

2 Garbatka 632 360 57 509 80,5 83 13,1 

3 Głowaczów 713 363 50,9 550 77,1 107 15 

4 Gniewoszów 370 188 50,8 297 80,2 40 10,8 

5 Magnuszew 449 209 46,5 355 79,1 70 15,6 

6 Sieciechów 339 169 49,8 256 75,5 38 11,2 
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7 Grabów n/ 
Pilicą 

273 119 43,6 195 71,4 49 17,9 

Razem na obszarze 
działania PUP w 
Kozienicach 

5920 3240 54,7 4614 77,9 856 14,4 

 

 
 
Załącznik nr 3 
 

Absolwenci z tego szkół: 
 
 

ogółem wyŜszych policealnych i 
średnich 

zawodowych 

LO zasadniczych 
zawodowych 

pozostałych 

ogółem 255 34 93 26 100 2 
% 100 13,3 36,5 10,2 39,2 0,8 

kobiety 129 18 56 14 40 1 

% 100 14 43,4 10,9 31 0,7 

męŜczyźni 126 16 37 12 60 1 
% 100 12,7 29,4 9,5 47,6 0,8 

Załącznik nr 4 

Procentowy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu 
zarejestrowanych 
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