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1.  Dynamika bezrobocia 

Wg stanu na dzień 31.12.2G03r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w 
Kozienicach figurowało 5673 bezrobotnych. W stosunku do stanu z końca 
2002r. liczba bezrobotnych spadła o 478 osób. 

Na przestrzeni 2003r. zarejestrowano 4035 bezrobotnych a wyłączono z 
ewidencji 4513 osób. 
Wyrejestrowania zostały dokonane z następujących powodów: 

- podjęcia pracy - 2039 osób, tj. 45,2% wszystkich wyrejestrowanych, 
- niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy 1526 osób -33,8 % 
- inne  powody ( m.in.  dobrowolna rezygnacja ze  statusu bezrobotnego, 

ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie 
nauki)- 21%. 

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 2003r. ( na koniec marca) - 17,7%  
w II kwartale 2003r ( na koniec czerwca) - 16,7%  
w III kwartale 2003r. ( na koniec września ) - 16,4% 
w IV kwartale 2003r. ( na koniec grudnia) - 16,4% 

Stopa bezrobocia dla woj. mazowieckiego wyniosła na koniec grudnia 2003r. , 
13,7%, w kraju 18%. 

3. Bezrobocie w układzie gmin 
W porównaniu ze stanem z końca grudnia 2002r. liczba bezrobotnych 

spadła w 5 gminach i wyniosła: 
gm. Głowaczów         718 osób (XII 2002r. - 756 osób), 
gm. Gniewoszów        334 osób (XII 2002r. - 382 osoby ), 
gm. Sieciechów 309 osób (XII 2002r. - 365 osób), 
gm. Garbatka 602 osób (XII 2002r. - 619 osób). 
gm. Kozienice 2956 osób ( XII 2002r. - 3259 osób) 
gm. Grabów n/Pilicą   249 osób (XII 2002r. - 272 osoby). 

Niewielki wzrost odnotowano w gm. gm. Magnuszew 505 osób (XII 
2002r. - 498 osób) 

 



NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do 
ogółu zarejestrowanych w danej gminie odnotowano w gm.Sieciechów -
93,2% i gm. Magnuszew - 93% , najniŜszy w gm.Grabów n/Pilicą- 90% 

NajwyŜszy udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w 
gm.   Kozienice - 54,5% , najniŜszy w gm. Grabów n/Pilicą - 40,6%. 

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 2. 4. 

4. Struktura bezrobocia: 

4.1 Bezrobotni wg wieku 

Wśród ogółu zarejestrowanych w końcu grudnia 2003r. w Powiatowym 
Urzędzie   Pracy   w   Kozienicach   dominują   bezrobotni   w   przedziale 
wiekowym do 24 lat - 1592 osoby oraz 25 - 34 lat - 1.587 osób, którzy stanowią 
łącznie 56% ogółu bezrobotnych. 
Kolejną grupę pod względem liczebności stanowią osoby w przedziale 
wiekowym 45 – 54 1at - l .169 osób ( 20,6 %). 
Bezrobotni w wieku 35 - 44 lat, 55-59 i pow. 60 lat są mniej liczni i stanowią 
odpowiednio: 19,7%, 2,9%, 0,8% ogółu bezrobotnych. 

Struktura bezrobotnych wg podstawowych grup wiekowych przedstawia się 
następująco: 
 

 



4.2. Bezrobotne kobiety 

Na dzień 31.12.2003r. w rejestrach PUP w Kozienicach figurowało 2888 
kobiet, co stanowi 50,9% ogółu zarejestrowanych. Wśród bezrobotnych kobiet: 
- 94% nie posiadało prawa do zasiłku, 
- 31,6% dotychczas nie pracowało 

Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby w przedziale wiekowym 25-34 
lat- 882osób (30,5 %) oraz 18-24 lat - 760 kobiet ( 26,3%). Najwięcej 
bezrobotnych kobiet posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe -1097 osób, tj. 
38% ogółu bezrobotnych kobiet. 

W minionym roku 847 kobiet podjęło pracę. 

4.3. Bezrobotni wg poziomu wykształcenia. 

Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia cechuje liczebna 
przewaga osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym oraz gimnazjalnym 
i poniŜej. Stanowią oni łącznie 70,5% ogółu bezrobotnych ( z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym - 39,3%,gimnazjalnym i poniŜej- 31,2%). Trzecią 
grupę pod względem liczebności stanowią bezrobotni z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym - 20,6 % 
Osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym i wyŜszym są mniej liczni; 
ich udział wynosi odpowiednio: 5,4 %; 3,5 %.( śr. ogóln. -   309 osób, wyŜsze 

197osób.) 
Strukturę bezrobotnych wg poziomu wykształcenia przedstawia poniŜszy 
wykres: 
 

 



4.4    Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wyniosła na koniec grudnia 
2003r. - 3945 osób , tj. 69,5%ogółu bezrobotnych. W tej grupie 3612 osób nie 
posiadało prawa do zasiłku. 
Z powodu podjęcia pracy z ewidencji wyłączono 1319 osób. Liczba   osób  
nowo   zarejestrowanych  mieszkających  na  wsi   wyniosła  w minionym 
roku 2614 osób, tj. 64,8% napływu bezrobotnych. 

4.5 Bezrobotni absolwenci szkół. 

Na dzień 31.12.2003r. w PUP w Kozienicach zarejestrowanych było 277 
absolwentów. 

Największą grupę stanowiły osoby z wykształceniem policealnym i 
średnim zawodowym - 110 osób oraz zasadniczym zawodowym – 78 osób. 

W minionym roku 175 absolwentów podjęło pracę. 
Podział absolwentów ze względu na rodzaj ukończonej szkoły ilustruje 

załącznik nr 3. 

4.6 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy. 

Analiza  danych  statystycznych  pokazała,  Ŝe  długotrwale  bezrobotni 
zarejestrowani powyŜej 12 miesięcy stanowią 60% ogółu bezrobotnych.. 
W porównaniu do stanu z końca grudnia 2002r odnotowano wzrost o 2,4%. 

Wśród   3402 bezrobotnych    zarejestrowanych powyŜej  12 miesięcy 
-69,8% pozostawało bez pracy powyŜej 24 miesięcy. 
Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawia 
się następująco: 

 

Okres pozostawania bez pracy Ogółem Udział (%) 

do 6 m-cy 1600 28,2 
od 6 do 12 m-cy 671 11,8 
od 12 do 24 m-cy 1027 18,1 
pow. 24 m-cy 2375 41,9 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.7 Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

W minionym roku zarejestrowano 77 osób zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy. Zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosił l 
zakład : Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Radomiu 
Pracownia Geodezyjna nr 3 w Kozienicach. Liczba pracowników 
przewidzianych do zwolnienia - 4 osoby. Osoby zostały zwolnione z dniem 
30.06.2003r. 

4.8 Bezrobotni bez prawa do zasiłku. 

Wg stanu na dzień 31.12.2003r. w rejestrach PUP figurowało 5202 osób bez 
prawa do zasiłku, co stanowi 91,7% wszystkich zarejestrowanych. Na koniec 
grudnia 2002r . wskaźnik ten wyniósł 81,6%. 

Wśród bezrobotnych kobiet aŜ 94,1% 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 minionym roku pracę podjęło 2039 bezrobotnych, w tym 847 kobiet. 
Najwięcej   bezrobotnych podjęło pracę w m-cu maju -   255 osób i w 

październiku - 220 osób. 
Wśród osób podejmujących pracę 79,% - stanowiły osoby pracujące przed 
zarejestrowaniem, 

 
 



Najwięcej bezrobotnych znalazło zatrudnienie w następujących zakładach: 
- Darfruit Sp. z o o. w Ryczy wole 
- Esselte Polska Sp. z o.o. 
- Drewkon Kozienice Sp z o.o. 
- OBORY Sp. z o.o. w Kozienicach 
- EnergomontaŜ Północ Serwis w ŚwierŜach Górnych 
- PPUH „TRAK" w Garbatce Letnisko 

W minionym roku pracę podjęło 175 absolwentów, w tym : szkół 
policealnych i średnich zawodowych 86 osób, wyŜszych 41 osób; 
zasadniczych zawodowych - 35; średnich ogólnokształcących - 13; 

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

 
 
6. Oferty pracy 

W minionym roku do tut. Urzędu wpłynęło   1158   oferty pracy, w tym 
281 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 
- PPUH Alpar s.j w Kozienicach 
 
 
 
 
 



- EnergomontaŜ Północ Serwis w ŚwierŜach Górnych 
- Zbych-Pol Stromiec Zakład w Kozienicach 

Pracodawcy najczęściej poszukiwali: sprzedawców, robotników 
gospodarczych, pracowników fizycznych, pracowników biurowych, robotników 
budowlanych, kierowców samochodów cięŜarowych, stolarzy, mechaników, 
ślusarzy, spawaczy. 

Zgłaszając ofert 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. 

W minionym roku pośrednicy pracy przeprowadzili 354 wizyty 
marketingowe, w wyniku których pozyskali 96 niesubsydiowanych miejsc 
pracy. 

W 2003 roku rozpoczęły działalność dwa nowe supermarkety -
supermarket „Biedronka" zlokalizowany przy ulicy Warszawskiej w 
Kozienicach oraz supermarket Stokrotka przy ulicy Nowy Świat w 
Kozienicach, , które stworzyły miejsca pracy dla ok.. 30 osób. 
W  miesiącach lipcu i październiku   w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy 

zorganizowano giełdy pracy w których uczestniczyło łącznie 82 osoby 

7.   Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe ma celu pomoc osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich Ŝycia zawodowego 
poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, rad, porad 
prowadzenia badań przydatności zawodowej. 

Zatrudniony   doradca   zawodowy   pomaga   m.in.    :rozpoznać   istniejące 
trudności  w  znalezieniu  pracy,  poznać  predyspozycje  zawodowe,  wybrać 
odpowiedni kierunek szkolenia czy przekwalifikowania, zaplanować ścieŜkę 
kariery zawodowej. Poradnictwo świadczone jest w formie indywidualnej i 
grupowej. 

W minionym roku z indywidualnych i grupowych porad zawodowych 
skorzystało 291 osób. 

Porady dotyczyły najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów 
zawodowych, pomocy w wyborze kierunku szkolenia i przekwalifikowania, 
sporządzania dokumentów osobistych. 

Ponadto 360 osobom udzielono informacji zawodowych. 
 
 



W   ub.r.   przeprowadzono   19   warsztatów   poszukiwania   pracy   dla 
bezrobotnych, w których uczestniczyło 115 osób, w tym 60 absolwentów. 

Prowadzone zajęcia grupowe pomagają w: uzyskaniu adekwatnej oceny 
siebie i swojej sytuacji na rynku pracy , poznaniu metod i technik poszukiwania 
pracy, podejmowaniu decyzji ukierunkowujących działania na skuteczne 
znalezienie zatrudnienia. 

W ubiegłym roku prowadzone były następujące zajęcia warsztatowe: 
1. Warsztaty poszukiwania pracy dla długotrwale bezrobotnych 
2. Warsztaty poszukiwania pracy dla absolwentów 
3. Warsztaty poszukiwania pracy dla młodzieŜy OHP 

Warsztaty obejmowały następującą tematykę: 
- budowanie pozytywnego myślenia 
- autoprezentacja 
- sporządzanie dokumentów osobistych 
- sporządzanie bilansu umiejętności zawodowych 
- metody poszukiwania pracy 
- przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej 
- radzenie sobie ze stresem w sytuacji pozostawania bez pracy 

W minionym roku przeprowadzono równieŜ 2 spotkania dla osadzonych w 
Zakładzie Karnym w śytkowicach. Uczestniczyło w nich 20 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. 

Ponadto w 2003r. zorganizowano kilka spotkań informacyjnych z uczniami 
szkół średnich zawodowych oraz gimnazjów. 

Uczestniczyło w nich 106 uczniów. Na zajęciach przekazano informacje o: 
sytuacji na lokalnym rynku pracy, ofertach pracy, zawodach, moŜliwościach 
dalszego kształcenia. 

8. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane z Funduszu Pracy. 

Przyznane   w ubiegłym roku środki Funduszu Pracy na finansowanie 
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu   pozwoliły podjąć wiele działań 



nakierowanych na tworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację zawodową 
bezrobotnych. 

W minionym roku realizowaliśmy dodatkowo 5 programów: 
- „Moja Gmina w Unii Europejskiej" 
- „ Mazowsze 2003" 
- „ Start w przyszłość" 
- „ Zielone Miejsca Pracy" 
- „ Agroalternatywa Mazowsze 2002/2003" 

Jedną z form aktywizacji bezrobotnych jest tworzenie okresowych miejsc 
pracy w wyniku organizacji robót publicznych. 

W minionych półroczu roboty publiczne zorganizowano w następujących 
gminach: Kozienice, Garbatka Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów n/ 
Pilicą, Magnuszew i Sieciechów. 

Przy robotach publicznych zatrudnienie znalazło 128 osób. 

Do najwaŜniejszych zadań, do których zostali skierowani bezrobotni 
naleŜało m.in.: 
- gm. Garbatka Letnisko : prace remontowe na cmentarzu wojennym w 

Molendach,  budowa   ogrodzenia  i  utwardzanie  targowicy  w   Garbatce 
Letnisko,  prace  przy  budynku  socjalnym  w  Oczyszczalni   ścieków  w 
Bąkowcu,  remont  i  naprawa  chodnika  przy   ul.   H.   Lewandowicz,   A. 
Mickiewicza i 15-go Stycznia, zagospodarowanie terenu wokół budynku 
Urzędu Gminy ( budowa parkingu i ogrodzenia), remont obiektów na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Garbatce Letnisko. 

- gm.  Kozienice:  czyszczenie rowów melioracyjnych i przydroŜnych na 
terenie gminy Kozienice, regulacja stosunków wodnych na ciekach oraz 
rowach melioracyjnych celem zabezpieczenia przez powodzią. 

- gm. Głowaczów: rozbudowa szkoły w Głowaczowie, remonty szkół   na 
terenie gminy, wykonanie nawierzchni jezdni. 

- gm. Gniewoszów: budowa sieci wodociągowej w Boguszówce, bieŜące 
remonty dróg i chodników, tynkowanie budynku SP w Sarnowie, OSP w 
Borku. 

- gm: Grabów n/Pilica: konserwacja cieku wodnego, profilowanie skarp, 
budowanie przypustów wodnych. 

- gm. Magnuszew: budowa chodników i parkingu z kostki brukowej  w 
Magnuszewie, pielęgnacja dróg gminnych, odmulanie kanału odpływowego 
przy oczyszczalni „ Magnuszew", ułoŜenie chodnika na terenie szkoły w 
Magnuszewie. 

- gm. Sieciechów: remont chodnika w Sieciechowie, Zajezierzu, produkacja 
płyt drogowych. 

 



Inną formą aktywizacji bezrobotnych są prace interwencyjne. 

W minionym roku w ramach prac interwencyjnych zatrudnienie znalazło 351 
bezrobotnych. Ponadto w ub. kontynuowało zatrudnienie 48 osób, które 
rozpoczęły zatrudnienie w 2002r. 

W ubiegłym roku bardzo duŜym zainteresowaniem zarówno wśród 
bezrobotnych jak i pracodawców cieszyły się staŜe. 
StaŜ ten ma na celu nabycie przez absolwenta praktycznych umiejętności do 
wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy. StaŜ 
odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, który wyraził 
zgodę na jego odbycie przez absolwenta według programu określonego w 
umowie. 

W minionym roku na staŜe skierowano 336 osób. Ponadto 51 
absolwentów kontynuowało staŜ na który zostali skierowani w 2002r. 

Najwięcej absolwentów podjęło staŜ w następujących zakładach: 
Elektrownia „ Kozienice", Urząd Miejski w Kozienicach, Termokor, 
Spółdzielnia Inwalidów, Z.P.U.Oi E „ Ełgis - Garbatka", Urząd Skarbowy w 
Kozienicach, ZOZ w Kozienicach, Sąd Rejonowy w Kozienicach. 

W ramach aktywizacji zawodowej absolwentów zawarto 46 umów z 
zakładami pracy w sprawie refundacji wynagrodzeń skierowanych do pracy 
absolwentów. Pracę podjęło 60 absolwentów. Ponadto 14 osób kontynuowało 
prace, do których zostali skierowani w 2002 r. 

W dalszym ciągu duŜym zainteresowaniem wśród bezrobotnych cieszą się 
szkolenia. 

Szkolenia organizuje się w celu zwiększenia szans osób bezrobotnych na 
uzyskanie zatrudnienia, podwyŜszenia dotychczasowych kwalifikacji 
zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, w szczególności w 
przypadku: 

- braku kwalifikacji zawodowych 

- konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji 
odpowiedniego zatrudnienia, 

- utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym 
zawodzie. 

mające na celu przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub 
podniesienie kwalifikacji zawodowych. 

W minionym roku przeszkolono 250 osób, w tym ramach szkoleń 
indywidualnych - 52 osoby, w ramach szkoleń grupowych 198 osób. 



Wśród szkoleń indywidualnych największym zainteresowaniem cieszyły 
się kursy: prawo jazdy kat C, C+E, operator koparko -ładowarki, operator 
wózka widłowego, pracownik ochrony fizycznej I i II stopnia, samodzielna 
księgowa. 

Ponadto zorganizowano 14 szkoleń grupowych. 
+ komputerowa księgowość w małej i średniej firmie 
+ uprawnienia SEP do l kV 
+ kasy fiskalne + minimum sanitarne 
+ operator koparko - ładowarki kl. III 
+ przewóz towarów niebezpiecznych 
+ minimum sanitarne 
+ sprzedawca      fakturzysta z obsługą komputera i kasy fiskalnej + 
minimum sanitarne 
+ minimum sanitarne 
+ operator wózka widłowego 
+ uruchomianie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej  -  16 
osób, 
+ obsługa komputera + kasy fiskalnej 
+ pracownik ochrony fizycznej I stopnia 
+ pracownik ochrony fizycznej II stopnia 
+ prawo jazdy kat D 

Kolejną formą pomocy bezrobotnym są poŜyczki dla bezrobotnych na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla zakładów pracy na utworzenie 
dodatkowych miejsc pracy. 

W minionym półroczu udzielono 13 poŜyczek na kwotę 250.000 zł. 
Bezrobotni podjęli działalność handlową i usługową ( zakład fryzjerski, 
kawiarnia, sklep odzieŜowo - obuwniczy, sklep spoŜywczo przemysłowy, 
mechanika pojazdowa.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Struktura wydatków z Funduszu Pracy 

W minionym roku z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 16.717.878,68zł, 
w tym na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano 3.401.314,31 zł, 
co stanowi 20,3 % ogółu wydatków z FP. 

zasiłki dla bezrobotnych 5.068.034,41 zł 

zasiłki i świadczenia 
przedemerytalne 6.419.608,06 zł 

zasiłki rodzinne, składka ZUS, 
KRUS 1.659.635,88 zł 

pozostałe wydatki 169.285,02 zł 

Aktywne formy 3.401.314,31 zł 
w tym: 

przyuczenie do zawodu 289.351,90 zł 

prace interwencyjne 703.954,37 zł 

roboty publiczne 503.295,42 zł 

poŜyczki 250.000 zł 

refundacja wynagrodzeń 

absolwentów 152.046,13 zł 

staŜe absolwentów l .074.066,11 zł 

zwrot kosztów dojazdu 9.212,40 zł 

przygotowanie zawodowe 

młodocianych 419.387,98 zł 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wnioski 

1. W stosunku do grudnia 2002r. liczba bezrobotnych spadła o 478 osób. 
2. W porównaniem z rokiem ubiegłym aŜ o 10,1% wzrósł udział bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku i wyniósł 91,7%. 
3. W minionym półroczu do tut. Urzędu wpłynęło 1158 oferty pracy o 616 

więcej  niŜ w 2002r.  Jest to  związane  z większym  zainteresowaniem 
pracodawców zatrudnianiem bezrobotnych w ramach form fakultatywnych. 

4. W m-cu marcu br. Zarząd Powiatu Kozienickiego oraz Powiatowa Rada 
Zatrudnienia biorąc pod uwagę sytuację społeczno - ekonomiczną na terenie 
Powiatu Kozienickiego wystąpiła z apelem  do  samorządów  gminnych, 
pracodawców,   instytucji  wspierających  rynek  pracy  by  podjęły  próbę 
zminimalizowania  skutków bezrobocia  i  stworzyły lepsze  warunki  do 
rozwoju   naszego   regionu.    Wystosowany   apel   zaowocował   większą 
współpracą pracodawców z tut. Urzędem w zakresie form fakultatywnych. 

5. Za udaną naleŜy uznać współpracę z samorządami lokalnymi w zakresie 
organizacji robót publicznych. Dzięki pomocy finansowej PUP gminy mogły 
podjąć szereg prac nakierowanych na poprawę lokalnej  infrastruktury i 
ochronę środowiska. 

6. Wzrosła    liczba    bezrobotnych    aktywizowanych    w    ramach    form 
fakultatywnych. W minionym roku na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu skierowaliśmy 1186 bezrobotnych ponad trzykrotnie więcej niŜ w 
2002r. 

7. Dzięki     porozumieniu     podpisanemu     pomiędzy     Starostą     Powiatu 
Kozienickiego a Burmistrzem Miasta i Gminy Kozienice od 15.05.2003F; 
rozpoczął funkcjonowanie Gminny Klub Wsparcia dla Bezrobotnych.  Klub 
mieści się w Kozienicach przy ul. Warszawskiej. Zatrudniony tam lider 
prowadzi    zajęcia    warsztatowe,    których    celem    jest    przygotowanie 
bezrobotnych do samodzielnego i skutecznego poszukiwania pracy, nauka 
autoprezentacji, sporządzania dokumentów osobistych, asertywności. 

8. Wychodząc naprzeciw potrzebom bezrobotnych uruchomiliśmy 4 Punkty 
Obsługi Bezrobotnych w gminach: Grabów n/Pilicą, Głowaczów, Garbatka i 
Gniewoszów. Dzięki temu bezrobotni bez prawa do zasiłku nie muszą 
przyjeŜdŜać do tut. Urzędu w celu potwierdzenia gotowości do pracy, lecz 
stawiają się we właściwym urzędzie gminy. 

9. Następna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy ukaŜe się w m-cu 
sierpniu 2004r. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 
 
 

 
 


