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l .Dynamika bezrobocia 

Na dzień 31.12.2002r. w rejestrach PUP w Kozienicach figurowało 6.151 
bezrobotnych, o 229 osób więcej niŜ w końcu grudnia 2001 r. 

W ciągu minionego roku zarejestrowano 3834 bezrobotnych a wyłączono z 
ewidencji 3605 osób. 
Wyrejestrowania zostały dokonane z następujących powodów: 

- podjęcia pracy - 1828 osób, tj. 50,7% wszystkich wyrejestrowanych, 
- niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 1199 osób-33,2 % 
- inne powody (m.in.  dobrowolna rezygnacja ze  statusu bezrobotnego, 

ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie 
nauki)- 16,1%. 

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 2002r. ( na koniec marca) - 17,8%  
w II kwartale 2002r, ( na koniec czerwca) - 17,1 %  
w III kwartale 2002r, (na koniec września) -16,8%  
w IV kwartale 2002r, ( na koniec grudnia) - 17,6% 

Stopa bezrobocia dla woj. mazowieckiego wyniosła na koniec grudnia 2002r. -13,9% , w kraju 
18,1 %. 

3. Bezrobocie w układzie gmin 

W porównaniu ze stanem z końca grudnia 2001 r. liczba bezrobotnych wzrosła w 5 
gminach i wyniosła: 
gm. Głowaczów         756 osób (XII 2001 r. -713 osób),  
gm. Gniewoszów      382 osoby (XII2001r. - 370 ),  
gm. Sieciechów        365 osób (XII 2001 r. - 339 ),  
gm. Magnuszew        498 osób (XII 200Ir. - 449 ),  
gm. Kozienice         3259 osób (XII 200Ir. - 3146 osób) 

Niewielki spadek odnotowano w gm. Garbatka 619 osób (XII 2001 r. -632 osoby) oraz 
w gm. Grabów n/Pilicą 272 osoby (XII 2001 r. - 273 )
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NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogółu 
zarejestrowanych w danej gminie odnotowano w gm. Gniewoszów. -84,8%, najniŜszy w 
gm. Sieciechów - 79,4% 

NajwyŜszy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w gm. .Kozienice-
54,3%, najniŜszy w gm. Grabów n/Pilicą-42,3%. 

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2. 

4. Struktura bezrobocia:  

4.1 Bezrobotni wg wieku 

Wśród ogółu zarejestrowanych w końcu grudnia 2002r. w Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Kozienicach dominują bezrobotni w wieku do 24 lat -1,796 osób oraz w przedziale 
wiekowym 25 - 34 lat - 1.705 osób. Stanowią oni łącznie 56,9% ogółu bezrobotnych. 
Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią osoby w przedziale wiekowym 35-
44 lat - 1.239 osób (20,1%). 
Bezrobotni w wieku 45 -54 lat, 55-59 i pow. 60 lat są mniej liczni i stanowią odpowiednio: 
1.204; 167; 40 osób. 
 
Struktura bezrobotnych wg podstawowych grup wiekowych przedstawia się następująco: 
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4.2. Bezrobotne kobiety 

Na dzień 31.12.2002r. w rejestrach PUP w Kozienicach figurowało 3137 kobiet, co 
stanowi 51% ogółu zarejestrowanych. W porównaniu ze stanem z końca grudnia 2001r. 
udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych spadł o 3,7%.  

Wśród bezrobotnych kobiet: 
- 87,6% nie posiadała prawa do zasiłku, 
- 29,9% dotychczas nie pracowało 
- 9,4% zwolniono z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby w przedziale wiekowym 25-34 lat-956 osób (30,5 
%). 

W minionym roku 902 kobiety podjęły pracę. 

4.3 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia. 

Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia cechuje liczebna 
przewaga osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz 
podstawowym i niepełnym podstawowym. Stanowią oni łącznie 70,3% ogółu 
bezrobotnych (z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 40,4%, 
podstawowym i niepełnym podstawowym - 29,9%). 
Trzecią grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z wykształceniem policealnym i 
średnim zawodowym - 21,3% 
Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyŜszym są mniej liczni; ich udział 
wynosi odpowiednio: 5,1%; 3,3 %.(śr. ogóln. - 310 osób, wyŜsze 
- 207 osób.) 

Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia przedstawia poniŜszy wykres: 
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4.4  Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła na koniec grudnia 2002r. - 
4183 osoby, tj. 68% ogółu bezrobotnych. W tej grupie 3426 osób nie posiadało prawa do 
zasiłku. 
Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1.210 osób. liczba osób nowo 

zarejestrowanych mieszkających na wsi wyniosła w minionym roku 2502 osób, tj. 65,3% 
napływu bezrobotnych. 

4.5  Bezrobotni absolwenci szkół. 

Na dzień 31.12.2002r. w PUP w Kozienicach zarejestrowanych było 330 absolwentów. 
Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i średnim 

zawodowym - 171 osób oraz zasadniczym zawodowym- 77 osób. 
W rejestrach PUP figurowało 58 absolwentów z wykształceniem wyŜszym. 
W minionym roku 183 absolwentów podjęło pracę. 
Podział absolwentów ze względu na rodzaj ukończonej szkoły ilustruje załącznik nr 3. 

4.6 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy. 

Na koniec XII 2002r. udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych wyniósł 57,6%. W porównaniu do stanu z końca grudnia 2001r 
odnotowano spadek o 3,5%. 
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Wśród 3544 bezrobotnych zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy -69% pozostawało bez 
pracy powyŜej 24 miesięcy. 
Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia się następująco: 

 

 
 
4.7 Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

W minionym roku zarejestrowano 192 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu 
pracy. Zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiły 4 zakłady zlokalizowane na terenie 
Powiatu Kozienice: 
- Bukpol Sp z o.o w Łodygowicach, zakład w Kozienicach - upadłość zakładu. 

- liczba pracowników przewidzianych do zwolnienia - 181 osób, ( w końcu 
kwietnia powstał nowy zakład DREWKON Sp. z o.o ) 

- Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A o/ Kozienice - liczba 
pracowników przewidzianych do zwolnienia - 40 osób, 
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Zakłady Silikatowe „śytkowice" w śytkowicach - liczba pracowników przewidzianych 

do zwolnienia - 20 osób. 
Bank Przemysłowo Handlowy PBK S.A. - liczba pracowników przewidzianych do 

zwolnienia - 3 osoby. 
Łącznie zwolniono 132 osoby, w tym: 121 osób z zakładu Bukpol Sp z o.o., 11 osób - z 
Zakładów Silikatowych w śytkowicach. 

4.8 Bezrobotni bez prawa do zasiłku. 

Wg stanu na dzień 31.12.2002r. w rejestrach PUP figurowało 5020 osób bez prawa do 
zasiłku, co stanowi 81,6% wszystkich zarejestrowanych. Na koniec grudnia ub.r. wskaźnik ten 
wyniósł 77,9%. 

Wśród bezrobotnych kobiet aŜ 87,6% 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 2002 roku pracę podjęło 1828 bezrobotnych, w tym 902 kobiety. 
Najwięcej bezrobotnych podjęło pracę w m-cu maju - 336 osób, co związane było z 

zatrudnieniem na umowę zlecenie w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. 
Wśród osób podejmujących pracę 79,1% - stanowiły osoby pracujące przed 
zarejestrowaniem, 

Najwięcej bezrobotnych znalazło zatrudnienie w następujących zakładach: 
- Darfruit Sp. z o o. w Ryczywole 
- Essetlte Polska Sp. z o.o. 
- Drewkon Kozienice Sp z o.o. 
- śRE Lublin o/ŚwierŜe Górne 
- ZPH „ Witamina" w Magnuszewie 
- Supermarket Albert Kozienice 
- EnergomontaŜ Północ Serwis w ŚwierŜach Górnych 
- „ Zbych Pol" Stromiec, Zakład w Kozienicach 

W minionym roku pracę podjęło 183 absolwentów, w tym : szkół policealnych i 
średnich zawodowych - 85 osób, wyŜszych - 55 osób; zasadniczych zawodowych - 30; 
średnich ogólnokształcących - 11; pozostałych - 2 osoby. 
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6. Oferty pracy 

W minionym roku do tut. Urzędu wpłynęło 542 oferty pracy, w tym 277 ofert pracy 
niesubsydiowanej. Najwięcej ofert zgłosiły następujące zakłady: 
- Darfruit Sp. z o.o w Ryczywole 
- Drewkon Sp z o.o w Kozienicach 
- Obory Sp. z o. o w Kozienicach 
- Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach 
- EnergomontaŜ Północ Serwis 
- PPUH Alpar s.j 
- Auto-Naprawa Piekarscy w Brzeźnicy 

Pracodawcy najczęściej poszukiwali: pracowników produkcji, robotników placowych, 
sprzedawców, magazynierów, mechaników samochodowych, referentów administracyjno - 
biurowych, szwaczki, stolarzy, ślusarzy, spawaczy elektryczno - gazowych, agentów 
ubezpieczeniowych. 

Zgłaszając oferty pracy, pracodawcy wymagali najczęściej: posiadania doświadczenia 
zawodowego na danym stanowisku pracy, dyspozycyjności, a w przypadku ofert dla męŜczyzn: 
uregulowanego stosunku do słuŜby wojskowej, posiadania aktualnych uprawnień. 
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Pośrednictwo Pracy 

W minionym roku pośrednicy pracy przeprowadzili 264 wizyty marketingowe, w wyniku 
których pozyskali 95 niesubsydiowanych miejsc pracy. 

W 2002 roku rozpoczęty działalność 2 większe zakłady, które stworzyły nowe miejsca 
pracy dla ponad 230 osób. Przy zatrudnianiu nowych pracowników obydwie firmy 
współpracowały z tut. Urzędem: 
- 15 kwietnia 2002r. firma „DREWKON" z siedzibą w Konewce uruchomiła 
zakład   produkcyjny przy ul. Przemysłowej 9 w Kozienicach ( poprzednio 
naleŜącej do firmy „ BUKPOL" Sp z o.o.). Profil produkcji zakładu to m.in. 
płyty lite klejone z drewna bukowego i brzozowego. 
Pracodawca zainteresowany był głównie zatrudnianiem byłych pracowników firmy „BUKPOL" 
jako pracowników doświadczonych i nie wymagających przeszkolenia w celu obsługi maszyn 
produkcyjnych. 
- 01.07.2002r. została otwarta w Kozienicach pływalnia, której patronuje 
Fundacja „ Woda - śycie". 

Ponadto przy pływalni zostały otwarte, sklep sportowy, kawiarenka, klub komputerowy, 
salon fryzjersko - kosmetyczny oraz kawiarenka tlenowa. 

7, Poradnictwo zawodowe 

W minionym roku z porad doradcy zawodowego skorzystało 182 osoby. 
Porady dotyczyły najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych, pomocy 

w wyborze kierunku szkolenia i przekwalifikowania, sporządzania dokumentów osobistych. 
Ponadto 278 osobom udzielono informacji zawodowych. W minionym roku zorganizowano 19 
spotkań informacyjnych dla zarejestrowanych absolwentów, w których uczestniczyło łącznie 
203 osoby, Spotkania przeznaczone były dla bezrobotnych absolwentów i dotyczyły 
warunków uczestnictwa w programie „ Pierwsza Praca". 

W II półroczu ub. r. doradca zawodowy i pośrednik pracy przeprowadzili 19 warsztatów 
„Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy", w których wzięło udział 178 absolwentów. Na 
warsztatach omówiono następujące zagadnienia: 
- określenie wartości płynących z podjęcia pracy, 
- metody szukania pracy, 
- mała przedsiębiorczość jako sposób na samozatrudnienie, 
- zasady sporządzania dokumentów osobistych: listu motywacyjnego. CV, 
- autoprezentacja. 

W minionym roku doradca zawodowy przeprowadził 5 spotkań informacyjnych z 
uczniami Gimnazjum w Grabowie n/Pilicą III klasy. 
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zasadniczej szkoły zawodowej w Kozienicach, oraz PSP w Janikowie. Uczestniczyło w nich 
łącznie 141 osób. Uczniów poinformowano o:  
-   sytuacji na lokalnym rynku pracy, 
- zawodach, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie, 
wymaganiach i przeciwwskazaniach wybranych zawodów. 

W m-cu październiku ub.r. przeprowadzono 2 spotkania dla osadzonych w Zakładzie 
Karnym w śytkowicach. Uczestniczyło w nich 10 osób. Na spotkaniach poruszano 
następujące zagadnienia: 
- wybrane zagadnienia o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, 
- wybrane zagadnienia z kodeksu pracy 
- zapoznanie z rynkiem lokalnych pracodawców 
- określenie własnych umiejętności, moŜliwości, preferencji zawodowych 
- źródła informacji o wolnych miejscach pracy 
- skuteczne metody poszukiwania pracy. 

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane z Funduszu Pracy. 

W 2002 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymaliśmy łączne 
środki w wysokości 792.300zł. 

- Limit ustalony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 
algorytmu przekazywania środków Funduszu Pracy wyniósł na 2002r. 
485.400zl. Przyznane środki pozwoliły objąć róŜnymi formami aktywizacji 
200 osób. 

W związku z niewystarczającą ilością przyznanych środków FP ustaloną wg wzoru 
algorytmu, opracowaliśmy i złoŜyliśmy własny program mający na celu aktywizowanie 
absolwentów w ramach ogólnokrajowego programu „Pierwsza Praca”. 

Celem nadrzędnym programu było zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych 
absolwentów. Na realizację niniejszego programu otrzymaliśmy środki w wysokości 226.000 
zł. 

W ramach programu wykorzystano następujące instrumenty nie angaŜujące środków 
FP: 
- informację, 
- pośrednictwo pracy, 
- poradnictwo zawodowe, 
- warsztaty „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy", 

Ponadto aktywizowano absolwentów w ramach: staŜy absolwenckich, szkoleń, umów 
absolwenckich, prac interwencyjnych. 

W ramach programu „ Pierwsza Praca" skierowano : 
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- na staŜe absolwenckie - 49 osób 
Absolwenci podjęli staŜ m.in. w następujących zakładach: F.H Mako w Kozienicach, 
Komornik Sądowy w Kozienicach, PZU Inspektorat w Kozienicach, Urząd Miasta i 
Gminy w Kozienicach, Przetwórstwo, Wyrób Wędlin w Janikowie, Urząd Gminy w 
Magnuszewie, Komenda Powiatowa Policji, Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach. 

- na prace interwencyjne - 20 osób 
- na umowy absolwenckie - 18 osób 

Ponadto zorganizowano 3 szkolenia grupowe, w których uczestniczyło 25 absolwentów: 
+ komputerowa obsługa zagadnień gospodarki magazynowej - szkolenie dla 10 kobiet 

zorganizowane przez Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu, 
+ magazynier z umiejętnością obsługi komputera, kasy fiskalnej oraz uprawnieniami na 

wózki widłowe podnośnikowe - szkolenie dla 10 osób, zorganizowane przez Zakład 
Doskonalenia Zawodowego w Radomiu, 

+ kierowca wózków podnośnikowych akumulatorowych i spalinowych -szkolenie dla 5 
osób, zorganizowane przez Ośrodek Centralnego Szkolenia Maszynistów w Radomiu. 

Program „ Zielone Miejsca Pracy" 
Celem programu było zwiększenie szans zatrudnienia bezrobotnych absolwentów szkół 

o kierunkach związanych z gospodarką leśną i rolną. Program miał umoŜliwi ć zdobycie 
doświadczenia zawodowego i dodatkowych umiejętności w ramach staŜu lub w ramach 
innych form subsydiowanego zatrudnienia podejmowanego przy pracach związanych z 
ochroną środowiska. Program był realizowany na terenie Nadleśnictwa Kozienice. Na 
realizację otrzymaliśmy środki w wysokości 7.900 zł. 
W ramach programu zorganizowano staŜ dla l absolwentki z wykształceniem wyŜszym 
leśnym. Z uwagi na fakt, Ŝe w naszych rejestrach nie posiadaliśmy więcej absolwentów 
spełniających wymagania Nadleśnictwa pozostałe środki przeznaczyliśmy na szkolenia 3 
bezrobotnych. 

Program „ Zielone Miejsca Pracy" będzie kontynuowany w 2003r. 

Program „ Agroalternatywa 2002/2003" 

Program „Agroalternatywa 2002/2003" adresowany jest głównie do osób bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi, a w szczególności do absolwentów z terenów wiejskich. 

Na realizację programu otrzymaliśmy środki w wysokości 414.100 zł., w tym 73.000zł. 
na realizację zadań w 2002r. 
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Poprzez realizację niniejszego programu, chcieliśmy stworzyć bezrobotnym 
zamieszkałym na terenach wiejskich moŜliwości zatrudnienia okresowego, pomóc w zdobyciu 
doświadczenia zawodowego i nabycia nowych umiejętności, które staną się ich atutem na 
rynku pracy i zwiększą szansę na stałe zatrudnienie. 

W ramach programu w minionym roku skierowaliśmy: 
39 osób na prace interwencyjne, 
13 osób na umowy absolwenckie 
42 - na staŜe 
Absolwenci podjęli staŜ m.in. w następujących zakładach: 
Sąd Rejonowy w Kozienicach, Urząd Skarbowy w Kozienicach, Komenda 

Powiatowa Policji w Kozienicach, Komornik Sądowy, Komenda Powiatowa StraŜy PoŜarnej w 
Kozienicach. 

Na szkolenia skierowaliśmy 10 osób. Największą popularnością cieszyły się kursy: drwal- 
operator pilarki spalinowej, prawo jazdy kat. D. 

Ponadto udzielono l poŜyczkę dla pracodawcy na utworzenie 2 miejsc pracy dla 
bezrobotnych. 

Zakończenie realizacji programu przewidujemy na 31.05.2003r. 
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9. Struktura wydatków z Funduszu Pracy 

W minionym roku z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 15.343.858,51 zł. Na aktywne 
formy przeciwdziałania bezrobociu wydano 788.929,96 zł, co stanowi 5,1% ogółu wydatków 
z FP, o 3,7% mniej niŜ w 2001 r. 

                                                     kwota 

zasiłki dla bezrobotnych 6.087.557,72 zł 

zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne 5.734.198,00 

przygotowanie zawodowe 

młodocianych 624.055,13 

zasiłki rodzinne, KRUS 1.980.486,16 

pozostałe wydatki 128.631,54 

Aktywne formy 788.929,96zł. 
w tym: 

przyuczenie do zawodu 65.951,16 

prace interwencyjne 173.196,05 

roboty publiczne 97.985,79 

poŜyczki 40.000,00 

refundacja wynagrodzeń 

absolwentów 123,273,54 

staŜe absolwentów 283.037,26 

zwrot kosztów dojazdu 5.486,16 
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Wnioski 

1. Miniony rok był kolejnym rokiem, w którym odnotowano systematyczny wzrost 
liczby bezrobotnych. Na przestrzeni 2002r. liczba bezrobotnych rosła powoli osiągając 
na koniec ub.r. poziom 6151 osób. 
Z danych statystycznych wynika, Ŝe stopa bezrobocia w kraju wzrosła na koniec 
czerwca 2002r. w stosunku do czerwca 2001 niemal dwukrotnie więcej niŜ stopa 
bezrobocia na obszarze działania PUP w Kozienicach. 
Spowodowało to skrócenie od 01.01.2003r. okresu pobierania zasiłku dla 
bezrobotnych. 

2. Zmniejszył się nieznacznie udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych. Na koniec 
ubiegłego roku wyniósł on 51%. 

3. Niepokojąco wzrasta udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na koniec ub.r. 
wskaźnik ten wyniósł 81,6%. W porównaniu do grudnia 2001r. odnotowano wzrost o 
3,7%. 

4. Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu skierowaliśmy 336 osób, o 132 więcej 
niŜ w 2001r. 

5. W ubiegłym roku duŜo uwagi poświęciliśmy  aktywizacji ludzi młodych, zwłaszcza 
absolwentów. Podczas wizyt w zakładach pracy, staraliśmy się zachęcić pracodawców 
do zatrudnienia tej kategorii osób, wskazując niejednokrotnie na korzyści jakie 
osiągnie pracodawca zatrudniając absolwenta. 

6. Wychodząc naprzeciw potrzebom bezrobotnych, co tydzień wywieszamy na tablicy 
ogłoszeń aktualne oferty pracy publikowane w Gazecie Wyborczej.  

7. Stworzyliśmy moŜliwość bezpłatnego korzystania z Internetowej Bazy Ofert Pracy. 
Zamieszczone w Bazie oferty pracy skierowane są głównie do osób gotowych podjąć 
pracę poza miejscem stałego zamieszkania. 

8. W m-cu maju i czerwcu ub. r. funkcjonował w tut. Urzędzie Punkt Informacyjny dla 
osób przewidzianych do zwolnienia w firmie Bukpol Sp. z o.o. Osoby zainteresowane 
mogły uzyskać informacje NT. praw i obowiązków bezrobotnych, zasiłków, 
świadczeń oraz o sytuacji na lokalnym rynku pracy, ofertach pracy, aktywnych 
formach przeciwdziałania bezrobociu. 

9. Mając na uwadze pogarszającą się sytuację materialną bezrobotnych i ich rodzin 
poczyniliśmy starania, by wypłata świadczeń odbywała się w tym samym dniu co 
obsługa bezrobotnego w tut. Urzędzie.  
Dzięki pracy i zaangaŜowania wielu osób, od dnia 01.03.2002r. bezrobotni 
zgłaszający się do tut. Urzędu w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, 
przysługujące im świadczenia odbierają bezpośrednio po załatwieniu spraw 
formalnych. 

10. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy przygotowania, by od 01.01.2003r. karty 
rejestracyjne bezrobotnych były wydawane z programu PULS bez potrzeby ręcznego 
ich wypełniania. 

11. Następna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ukaŜe się w m-cu lipcu 
2003r. 
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