
    URZĄD PRACY  
 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Kozienicach 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 

POWIATOWEGO URZ ĘDU PRACY 

O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 

W 2006 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luty  2007 r. 

   

 



Szanowni Państwo!!! 

Przekazuję Państwu Biuletyn Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kozienicach, który stanowi kompendium wiedzy o lokalnym rynku pracy oraz zakresie 

działalności urzędu pracy.  

 Mam nadzieję, Ŝe informacje zawarte w niniejszej publikacji przybliŜą Państwu rolę  

i zadania publicznych słuŜb zatrudnienia w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, 

łagodzenia jego skutków, a takŜe aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.  

 Przedstawiona w biuletynie róŜnorodność zadań realizowanych przez Powiatowy 

Urząd Pracy w Kozienicach począwszy od rejestracji osób bezrobotnych, poprzez 

świadczenie usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, aŜ po realizację 

programów rynku pracy oraz projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

UE, umoŜliwi Państwu poznanie specyfiki działalności naszego urzędu. Pozwoli to nam  

w przyszłości bardziej efektywnie współpracować na rzecz ograniczania lokalnego 

bezrobocia, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków Ŝycia lokalnej 

społeczności. 

 Szczególnie pragniemy podkreślić istotne dla urzędów pracy znaczenie przystąpienia 

Polski do Unii Europejskiej, dzięki któremu zyskały one niezwykle waŜny instrument 

wsparcia w postaci funduszy strukturalnych. MoŜliwość pozyskiwania przez urzędy pracy 

dodatkowych środków z UE wpływa na wyrównywanie szans na rynku pracy, ograniczanie 

bezrobocia oraz rozwój przedsiębiorczości. Szczególnie duŜe moŜliwości dla publicznych 

słuŜb zatrudnienia oraz innych podmiotów działających na rzecz lokalnej społeczności 

pojawią się w ramach zaplanowanego na lata 2007 – 2013 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

Część biuletynu została poświęcona promocji projektów PUP w Kozienicach 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Ukazano w niej skalę 

dodatkowych moŜliwości aktywizacji osób bezrobotnych dzięki dodatkowym środkom 

pozyskiwanym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Pragnę podkreślić, Ŝe publiczne słuŜby zatrudnienia działają na bardzo złoŜonym 

rynku pracy, a efektywność ich działalności zaleŜy w duŜym stopniu od tego, jak układają 

swoje stosunki z innymi instytucjami i partnerami rynku pracy. Chciałbym zachęcić 

Państwa do wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem rynku pracy oraz 

współpracy w zakresie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań mających na celu poprawę 

sytuacji osób, które nie potrafią samodzielnie poradzić sobie z problemem bezrobocia. 

Dyrektor PUP w Kozienicach   

mgr Arkadiusz Nowakowski 
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1. Dynamika bezrobocia 

Na koniec grudnia  2006 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

w Kozienicach wynosiła 4983 osób i spadła w stosunku do końca grudnia 2005 roku o 

453 osoby.  

W ciągu  2006 roku zarejestrowało się 4629 osób, a wyłączono z ewidencji 5082 osoby. 

Wyłączenia zostały dokonane z następujących powodów: 

� podjęcia pracy 2281 osób tj. 44,9% wszystkich wyrejestrowanych, 

� nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 1486 osób tj. 29,2% wszystkich 

wyrejestrowanych, 

� inne powody 478 osób  tj. 9,4%  (m. in. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, 

ukończenie 60/65 lat, nabycie praw emerytalnych lub rentowych, podjęcie nauki), 

� szkolenia, staŜe, przygotowanie zawodowe – 837 osób tj. 16,5% wszystkich 

wyrejestrowanych. 

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Kozienickim w latach 1990-2006 r. 

ilustruje załącznik nr 1. 

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Kozienickim w końcu kaŜdego 

miesiąca  2006 roku ilustruje załącznik nr 2. 

 

2. Stopa bezrobocia 

Stopa bezrobocia liczona jako wskaźnik procentowy liczby bezrobotnych do 

zawodowo czynnych (według szacunku GUS) na terenie działania Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kozienicach wynosiła: 

� w I kwartale 2006 r. (na koniec marca) – 20,2% 

� w II kwartale 2006 r. (na koniec czerwca) – 18,5% 

� w III kwartale 2006 r. ( na koniec września) –  18,1 % 

� w IV kwartale 2006 r. (na koniec grudnia) – 18,3% 

Stopa bezrobocia dla woj. mazowieckiego na koniec grudnia 2006 r. wynosiła 11,9%, a dla 

kraju - 14,9%. 
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Kształtowanie się stopy bezrobocia na terenie kraju, woj. mazowieckiego i powiatu 

kozienickiego w ciągu 2006 roku  przedstawia poniŜszy wykres. 
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stopa bezrobocia na terenie kraju
 

 

 

3. Statystyka osób będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy  

 Od 01 czerwca 2004r. ustawodawca w nowej ustawie z dnia 20.04.2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wyodrębnił grupy osób bezrobotnych będących w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, do których adresowane są aktywne programy rynku 

pracy. Są to następujące kategorie bezrobotnych: 

� osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia;   

� osoby długotrwale bezrobotne; 

� osoby bezrobotne powyŜej 50 roku Ŝycia; 

� osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych;  

� osoby bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 7 roku Ŝycia;  

� osoby bezrobotne niepełnosprawne  
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Stan na koniec 
grudnia 2006r. 

Ogółem Udział % w 
stosunku do ogółu 
zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Ogółem 
kobiety 

Udział % w stosunku do 
ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych kobiet 

Do 25 roku Ŝycia 1147 23,0% 614 23,5% 
Długotrwale 
bezrobotne 

3393 68,1% 1898 72,5% 

PowyŜej 50 roku 
Ŝycia 

930 18,7% 378 14,4% 

Bez kwalifikacji 
zawodowych 

1449 29,1% 698 26,7% 

Samotnie 
wychowujące co 
najmniej jedno 
dziecko do 7 roku 
Ŝycia 

99 2,0% 95 3,6% 

Niepełnosprawni 79 1,6% 36 1,4% 
 

Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy są osoby długotrwale bezrobotne, które stanowiły na koniec grudnia 2006r. 68,1% 

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W dalszej kolejności dość licznymi grupami są osoby 

bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych oraz osoby bezrobotne do 25 roku Ŝycia, które 

stanowiły odpowiednio 29,1% oraz 23% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Trudna na 

rynku pracy jest równieŜ sytuacja osób bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia, które stanowiły 

18,7% całej populacji osób bezrobotnych powiatu kozienickiego. 

PoniŜsza tabela pokazuje „napływ” i „odpływ” wybranych kategorii bezrobotnych 
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w ciągu  2006 roku. 

Bezrobotni 
do 25 roku Ŝycia pow. 50 roku Ŝycia Długotrwale** 

 Rok 2006  

Liczba 
osób 

% Liczba 
osób 

% Liczba 
osób 

% 

Zarejestrowani w 2006 roku 1923 100,0 549 100,0 2167 100,0 

Wyłączeni z ewidencji w 
2006 roku, w tym: 

1963 100,0 477 100,0 2241 100,0 

1. podjęcia pracy, w tym: 770 39,2 208 43,6 1043 46,5 

1.1. podjęcia pracy 
subsydiowanej 

50 2,5 53 11,1 161 7,2 

1.2. podjęcia pracy 
niesubsydiowanej 

720 36,7 155 32,5 882 39,4 

2. rozpoczęcia szkolenia 92 4,7 5 1,0 115 5,1 

3. rozpoczęcia staŜu 297 15,1 x x 55 2,5 
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4. rozpoczęcia 
przygotowania zawodowego 
w miejscu pracy 

x x 9 1,9 143 6,4 

5. rozpoczęcia prac 
społecznie uŜytecznych 

4 0,2 18 3,8 55 2,5 

 
Stan w końcu grudnia 
2006r. 

1147 23,0* 930 18,7* 3393 68,1* 

* procentowy udział wybranych kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy   w ogólnej liczbie bezrobotnych 

**oznacza bezrobotnych pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez 
okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania staŜu i 
przygotowania zawodowego w miejscu pracy 

 

Największa liczba podjęć pracy wystąpiła wśród osób długotrwale bezrobotnych 

(1043 osób) tj. 45,7% ogółu wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia pracy. Natomiast 

niewielką szansę na podjęcie pracy miały osoby bezrobotne powyŜej 50 roku Ŝycia (208 osób) 

tj. 9,1% ogółu podjęć pracy w 2006r.  

Kategoria osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia była najczęściej aktywizowana poprzez 

podjęcia pracy niesubsydiowanej oraz rozpoczęcia staŜu. Osoby bezrobotne powyŜej 50 roku 

Ŝycia były wyłączane z ewidencji bezrobotnych przede wszystkim z powodu podjęcia pracy, 

natomiast niewiele osób bezrobotnych z tej kategorii brało udział w takich formach wsparcia 

jak: szkolenia czy przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Natomiast osoby długotrwale 

bezrobotne były aktywizowane głównie poprzez podjęcia pracy niesubsydiowanej, podjęcie 

pracy subsydiowanej oraz przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. 

 

4. Bezrobocie w układzie gmin 

Spadek bezrobocia na koniec grudnia 2006 roku w stosunku do grudnia 2005 roku 

odnotowano w sześciu gminach Garbatka Letnisko 585 osób (XII 2005 rok 612 osób), 

Głowaczów 705 osób (XII 2005 rok 758 osób), Gniewoszów 361 osób (XII 2005 377 osób), 

Grabów n/Pilicą 244 osoby (XII 2005 rok 246 osób), Kozienice 2364 osoby (XII 2005 

2689osób), Sieciechów 266 osób (XII 2005 rok 318 osób). Nieznaczny wzrost bezrobocia 

odnotowano tylko w gminie Magnuszew 458 osoby (XII 2005 rok 436 osób). 

NajwyŜszy udział bezrobotnych bez prawa do zasiłku w stosunku do ogólnej liczby 

bezrobotnych odnotowano w gminie Gniewoszów - 93,6% i Magnuszew – 93,2%. Natomiast 
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najniŜszy w gminie Kozienice – 90,1% i w gminie Grabów n/Pilicą 90,6%. Procentowy udział 

kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych jest najwyŜszy w gminie Kozienice – 58% i w gminie 

Garbatka Letnisko 52%, natomiast najniŜszy jest w gminie Grabów n/Pilicą – 39,8% oraz 

Magnuszew 44,5%.  

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 3. 

 

5. Struktura bezrobocia 

5.1. Bezrobotni według wieku 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2006 r. w  PUP w 

Kozienicach dominują osoby w przedziale wiekowym 25 -34 lat - 1455 osoby (29,2%)  oraz 

w przedziale 45-54 lata - 1150  (23,1%). Kolejną grupą są osoby w przedziale wiekowym 18-

24 – 1147 osób tj. 23%. Następnie bezrobotni w wieku 35-44 lat 880 tj. 17,7% ogółu 

bezrobotnych. Najmniej jest bezrobotnych w wieku 55-59 lat  312 osób tj. 6,3% oraz w 

przedziale wiekowym 60-64 lata – 39 osób tj. 0,7 %. 
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5.2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

struktura osób bezrobotnych (w procentach) 
według poziomu wykształcenia

5,1%
19,6%

7,9%

34,2%

33,2%

wyŜsze

policealne i średnie zawodowe

średnie ogólnokształcące

zasadnicze zawodowe

gimnazjalne i poniŜej

 
 

 

 Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Kozienicach najliczniejszą 

grupę stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 1705 osób tj. 34,2% 

ogółu zarejestrowanych. Drugą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i 

poniŜej -1650 osób tj. 33,2%. Bardzo mały jest odsetek osób z wyŜszym wykształceniem 

5,1% - 253 osoby. 

5.3. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

Analiza danych statystycznych pokazała, Ŝe w ewidencji PUP w Kozienicach jest 

ponad 53,6% osób zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji. Jest to 

o 3% więcej niŜ na koniec grudnia 2005 roku. Wśród 2670 osób zarejestrowanych powyŜej 

12 miesięcy zdecydowaną większość 68,3% (1823 osoby) stanowią osoby figurujące w 

ewidencji PUP w Kozienicach powyŜej 24 miesięcy.  
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bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy

34,2%

12,3%17,0%

36,6%

okres pozostawania bez pracy do 6 m-cy

okres pozostawania bez pracy od 6 do 12 m-cy

okres pozostawania bez pracy od 12 do 24 m-cy

okres pozostawania bez pracy pow. 24 m-cy
 

 

5.4. Bezrobotni zamieszkali na wsi 

Inną kategorią bezrobotnych dominującą w strukturze osób zarejestrowanych w PUP w 

Kozienicach są bezrobotni zamieszkali na wsi. Jest to wynikiem typowo rolniczego 

charakteru większości gmin wchodzących w skład powiatu kozienickiego. Na koniec grudnia  

2006 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi wynosiła 3624 osoby tj. 72,7 % ogółu 

bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2005 r. liczba ta spadła o 280 osób.  W tej grupie 3331 

osób nie posiadało prawa do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy w ciągu 2006 r. z ewidencji 

wyłączono 1492 osoby zamieszkałe na wsi tj. 65,4%% ogółu bezrobotnych wyrejestrowanych 

z powodu podjęcia pracy w tym okresie. Do Urzędu w  2006 roku zgłosiło się do rejestracji 

2968 osób zamieszkałych na wsi tj. 64,1% napływu wszystkich bezrobotnych.  

5.5. Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

Według stanu na dzień 31.12.2006 roku 4555 osób nie posiadało prawa do zasiłku  

tj. 91,4 % ogółu zarejestrowanych. Udział bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku w 

stosunku do grudnia 2005 wzrósł o 1,9 punktu procentowego. Wśród tej kategorii 

bezrobotnych zarejestrowanych było 2452 kobiety tj. 53,8% ogółu bezrobotnych bez prawa 

do zasiłku.  
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Informacje dotyczące liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku w poszczególnych 

miesiącach 2006 roku ilustruje załącznik nr 4. 

5.6. Bezrobotne kobiety 

Na koniec grudnia 2006 roku w ewidencji PUP w Kozienicach zarejestrowanych było 

2617 kobiet. Stanowiły one  52,6 % ogółu zarejestrowanych w PUP Kozienicach 

bezrobotnych.  

W populacji bezrobotnych kobiet: 

� 93,7% nie posiadało prawa do zasiłku, 

� 69,1% zamieszkiwało na wsi, 

� 34,5% dotychczas nie pracowało, 

� 72,5 % naleŜało do kategorii długotrwale bezrobotni (pozostających bez pracy ponad  

12 miesięcy w ostatnich 24 miesiącach) 

Wśród bezrobotnych kobiet dominują osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata - 832 

osoby tj. 31,8% ogółu zarejestrowanych kobiet. Najwięcej kobiet posiada wykształcenie 

zasadnicze zawodowe 882 osoby tj. 33,7% ogółu bezrobotnych kobiet. W 2006 r. pracę pojęło 

1016 kobiet tj. 44,5% ogółu bezrobotnych, którzy podjęli pracę w tym okresie. W 2006r. 

pracę podjęło o 181 kobiet więcej niŜ w 2005r. 

5.7. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

W ciągu  2006 roku 2281 osób zostało wyłączonych z ewidencji z powodu podjęcia 

pracy tj. 44,9% wszystkich wyrejestrowanych osób bezrobotnych, w tym 1016 kobiet.  

W ramach pracy subsydiowanej pracę podjęło 242  osoby, w tym w ramach: 

� prac interwencyjnych – 154 osoby, 

� robót publicznych – 35  osób, 

� jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 50 osób, 

� refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy – 3 osoby. 

5.8. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy  

 W 2006 roku Ŝaden zakład pracy nie zgłosił do Urzędu pracy zwolnień grupowych, 

natomiast  w ciągu 2006 roku zarejestrowało się 55 osób zwolnionych z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy.  
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6. Pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy  polega w szczególności na: 

� udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o 

poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 

� pozyskiwaniu ofert pracy; 

� udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze 

zgłoszoną ofertą pracy; 

� informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej 

sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy; 

� inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z 

pracodawcami; 

� współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o 

moŜliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania; 

� informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach. 

 

W okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.  pozyskano 1162 miejsca pracy,  

w tym w ramach: 

� Prac interwencyjnych – 154 

� Robót publicznych – 35 

� StaŜy – 316 

� Przygotowania zawodowego – 192 

� Prac społecznie uŜytecznych – 68 

� DoposaŜenia stanowiska pracy - 3 

� miejsca pracy niesubsydiowanej. - 394 

Pośrednicy pracy przeprowadzili 377  wizyt  marketingowych. W wyniku wizyt 

pozyskano 144 niesubsydiowane  miejsca  pracy.   

 Do pracodawców najczęściej współpracujących z Urzędem w zakresie poszukiwania 

pracowników na wolne miejsca pracy naleŜą: 
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� Darfriut Sp. z o.o. Ryczywół 

� Grupa „Prefabet” S. A w ŚwierŜach Górnych 

� Przedsiębiorstwo WielobranŜowe”Wojtpol” s.c w Kozienicach 

� Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach 

� Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Wiesław Latała w Janikowie Folwark 

� Obory Spółka z o.o. w Kozienicach ul. Kościuszki 20 Kozienice 

� Urzędy Gmin  Powiatu Kozienickiego 

� Przetwórstwo i Wyrób Wędlin M. Pierzchała w Janikowie 

� Zarząd Dróg Powiatowych w Aleskandrówce 

� „Elgis – Garbatka” Sp. z o.o. . 

  

W ramach zgłaszanych wolnych miejsc pracy pracodawcy poszukiwali pracowników 

w następujących zawodach: murarz, robotnik budowlany, ślusarz, spawacz, robotnik 

drogowy, meliorant, robotnik placowy, sprzedawca, magazynier, monter konstrukcji 

stalowych, pracownik ochrony osób i mienia, szwaczka, kierowca samochodu cięŜarowego,  

elektromonter, malarz, bufetowy-barman, magazynier, fryzjer, nauczyciel języka obcego, 

blacharz. 

 Pracodawcy szukając pracowników stawiali przede wszystkim następujące 

wymagania: posiadania doświadczenia na danym stanowisku pracy, komunikatywności, 

posiadania aktualnych uprawnień, dyspozycyjności,  umiejętności pracy w zespole. 

Zorganizowano  giełdy  pracy dla: 

� PPHU Moris  z Dęblina -  zgłoszono jedno miejsce pracy na sprzedawcę, w 

spotkaniu uczestniczyło 6 osób bezrobotnych; 

� Firma G4S Security Sp. z o.o. z Warszawy. Pracodawca poszukiwał osoby na 

stanowisko pracownik ochrony na terenie Piaseczna, w spotkaniu uczestniczyło 4 

osoby bezrobotne; 

� Drogeria „Sara” z Lubartowa, giełda zorganizowana w celu doboru osób na 

stanowisko sprzedawca w sklepie kosmetycznym -  DH”Turysta” w Kozienicach, 

w spotkaniu uczestniczyło 12 osób bezrobotnych ( zatrudniono 1 osobę); 

� FHU „DOMEX” z  Sandomierza, zgłoszono cztery miejsca pracy na stanowisko 

sprzedawca w sklepie RTV i AGD w Kozienicach, w spotkaniu uczestniczyło 16 

osób; 
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� „Statoil Poland” Sp. z o.o. w Warszawie – zorganizowano 2 spotkania w lipcu br. 

w których  uczestniczyło 12 osób gotowych  podjąć pracę na stacji paliw w 

Kozienicach; 

� „CERTUS” Sp. z o.o. –zorganizowano 2 spotkania, które miały na celu znalezienie 

pracowników ochrony na terenie supermarketu TESCO. W spotkaniu uczestniczyło 

12 osób; 

� „SECURITAS POLSKA” Sp z o. o. w Warszawie-zorganizowano dwa spotkania, 

w wyniku których przeprowadzono rozmowy z osobami chętnymi podjąć pracę w 

Piasecznie przy ochronie budynków przemysłowych. W giełdzie uczestniczyło 28 

osób, 6 osób podjęło zatrudnienie. 

 

 Nawiązano współpracę z nowopowstałymi zakładami pracy, które rozpoczęły 

działalność na naszym terenie. 

 W lipcu 2006r.  powstał nowy zakład EXELSIOR POLSKA SP. z o.o.  

ul. Sikorskiego 20 w Kozienicach produkujący opakowania do produktów mlecznych na 

zlecenie Firmy „Obory” Sp. z o.o. Aktualny stan zatrudnienia 26 osób. Zakład przewiduje 

zwiększenie zatrudnienia po sprowadzeniu dodatkowych maszyn. 

 W dniu 12.08.2006r. nastąpiło otwarcie nowego marketu TESCO. Rekrutację  

pracowników prowadziło biuro rekrutacji firmy TESCO. Informacja o wolnych miejscach 

pracy ukazała się w Gazecie Wyborczej oraz została udostępniona w siedzibie Urzędu Pracy. 

 Zatrudniono 120 osób, w tym 60 osób zarejestrowanych w PUP w Kozienicach  

( 12 osób bezrobotnych otrzymało skierowania na stanowisko kasjer - sprzedawca). 

 

7. Zawody deficytowe i nadwyŜkowe 

Z zawodami deficytowymi mamy do czynienia wtedy, kiedy na rynku pracy istnieje 

większe zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o danych kwalifikacjach niŜ 

rzeczywista liczba osób zarejestrowanych posiadających te kwalifikacje. 

Z zawodami nadwyŜkowymi mamy do czynienia wtedy, kiedy na rynku pracy istnieje 

mniejsze zapotrzebowanie pracodawców na pracowników o danych kwalifikacjach niŜ 

rzeczywista liczba osób zarejestrowanych posiadających te kwalifikacje. 

 Liczbę bezrobotnych według zawodów na koniec grudnia 2006 roku przedstawia 

załącznik nr 5. 
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PoniŜsza tabela przedstawia zawody deficytowe i nadwyŜkowe o największych wartościach. 

 
GŁÓWNE ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W 2006 

Lp. Kod Zawód Liczba 
ofert 
pracy  

Liczba osób 
poszukuj ących 
pracy 

Niedobór (-) 
Nadwy Ŝka (+)              

(5 - 4) 
1 2 3 4 5 6 
1. 348202 Bibliotekarz 8 0 -8 
2. 

235908 
Wychowawca w placówkach 
oświatowych 5 0 -5 

3. 232108 Nauczyciel j ęzyka obcego 10 2 -8 
4. 

X 

Nauczyciele przedmiotów ( w 
szkołach podstawowych i 
gimnazjalnych) 12 1 -11 

6. 833308 operator suwnicy 15 3 -11 
7. 522107 sprzedawca 145 421 276 
8. 341902 asystent ekonomiczny 3 141 138 
9. 722204 Ślusarz 21 151 130 
10. 512201 kucharz 5 134 129 
  

 
  zawody deficytowe 

zawody nadwy Ŝkowe   
        

 

Do głównych zawodów deficytowych na lokalnym rynku pracy w 2006r. naleŜy 

zaliczyć: bibliotekarza, wychowawcę w placówkach oświatowych, nauczyciela języka 

obcego, nauczycieli róŜnych przedmiotów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,  

a takŜe operatora suwnicy. W ewidencji urzędu pracy w ogóle nie było zarejestrowanych 

pomimo zgłaszanych potrzeb pracodawców: nauczycieli języka angielskiego, nauczycieli: 

matematyki, muzyki, techniki, nauczycieli bibliotekarzy, wychowawców w placówkach 

oświatowych, bibliotekarzy.  

Zawód sprzedawca jest to zawód o największej fluktuacji, tzn. z jednej strony 

pracodawcy w 2006r. zgłosili największą liczbę ofert pracy właśnie w tym zawodzie, ale 

jednocześnie w ewidencji urzędu pracy jest zarejestrowana o wiele większa liczba osób 

posiadających te kwalifikacje zawodowe. Do zawodów nadwyŜkowych na lokalnym rynku 

pracy naleŜą takŜe: asystent ekonomiczny, ślusarz oraz kucharz. 
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8. Poradnictwo zawodowe 

Jednymi z podstawowych usług rynku pracy są poradnictwo zawodowe i informacja 

zawodowa.  Celem poradnictwa zawodowego jest: 

� Udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze lub 

zmianie zawodu, zatrudnienia, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego 

uwzględniając moŜliwości psychofizyczne i sytuację Ŝyciową klienta oraz potrzeby 

rynku pracy, 

� Udzielanie pomocy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy,  

w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie. 

Poradnictwo zawodowe jest świadczone w formie grupowej lub w formie porady 

indywidualnej.  

Grupowe poradnictwo zawodowe są to zajęcia warsztatowe prowadzone przez  

doradcę zawodowego, który poprzez realizację określonego programu  stymuluje grupę w 

działaniach zmierzających do uzyskania przyjętych celów.  Zajęcia odbywają się w małych 

grupach przy zastosowaniu aktywizujących technik pracy. W trakcie warsztatów 

przekazywana jest wiedza z zakresu: 

� praw i obowiązków osób bezrobotnych,  

� rynku pracy, 

� sposobów poszukiwania pracy, 

� sporządzania dokumentów aplikacyjnych, 

� zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. 

Osoby uczestniczące w warsztatach są motywowane do aktywnego poszukiwania 

pracy oraz podwyŜszenia własnej samooceny. 

W 2006r. zorganizowano 30 tur warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,  

w których wzięło udział łącznie 176 osób bezrobotnych. Przy czym naleŜy podkreślić,  

Ŝe z ogólnej liczby warsztatów - 22 tury zostały zorganizowane w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w których wzięło udział 116 

osób bezrobotnych. 
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Indywidualne poradnictwo zawodowe to spotkanie lub kilka spotkań 

indywidualnych klienta z doradcą zawodowym, podczas których wspólnie pracują nad 

rozwiązaniem problemów, które mogą dotyczyć m. in.: 

� wyboru drogi zawodowej, 

� pozyskania lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 

� rozwoju kwalifikacji zawodowych, 

� poszukiwania zatrudnienia, 

� dostosowania zawodowego do warunków rynku, 

� pracy oraz świata pracy. 

W procesie podejmowania decyzji zawodowej doradca stosuje róŜne metody takie jak: 

rozmowa, ćwiczenia i zadania, testy zainteresowań i preferencji zawodowych, testy zdolności 

intelektualnych, testy osobowości, testy psychologiczne (KZZ – Kwestionariusz 

Zainteresowań Zawodowych). 

W 2006r. z indywidualnego poradnictwa zawodowego skorzystało 580 osób,  z tego 

338 osób w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W ramach projektu „Nowe Perspektywy” współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego osoby bezrobotne mogły skorzystać dodatkowej formy wsparcia jaką 

jest tworzenie wspólnie z doradcą zawodowym Indywidualnego Planu Działania polegającego 

na wytyczeniu ścieŜki kariery zawodowej. Indywidualne Plany Działania zostały stworzone 

dla 31 uczestników projektu. 

Celem informacji zawodowej jest  przekazywanie informacji związanych ze światem 

pracy, które mogą być wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji zawodowych, 

uwzględniających  dane o zawodach oraz dotyczących dróg prowadzących do uzyskania 

kwalifikacji zawodowych i moŜliwości pozyskiwania pracy. 

 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kozienicach moŜna skorzystać z: 

� Multimedialnych programów komputerowych: Doradca 2000, Zawody przyszłości, 

Wizje kariery 

� Filmów zawodoznawczych 

� Przewodników po zawodach 
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� 101 teczek informacji o zawodach 

� ulotek o zawodach 

� filmów instruktaŜowych m. in: „Autoprezentacja”, „Poczucie własnej wartości”, 

„Mowa ciała...” 

� informacji o rynku pracy, prasy, testów umoŜliwiających badanie predyspozycji 

zawodowych, wzorów listów motywacyjnych i Ŝyciorysów. 

W 2006r. z indywidualnej informacji zawodowej skorzystało 251 osób, a z grupowej 

informacji zawodowej 126 osób. W ramach grupowej informacji zawodowej zorganizowano 

4 spotkania informacyjne: 

� spotkanie informacyjne pt. „Absolwent”  mające na celu przekazanie absolwentom 

rejestrującym się w urzędzie pracy informacji o przysługujących im prawach i 

obowiązkach oraz rodzaju pomocy jaką mogą uzyskać ze strony urzędu pracy; 

� spotkanie informacyjne z „Grupą wsparcia dla kobiet” prowadzoną przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kozienicach; 

� spotkanie informacyjne dla osób chętnych do wzięcia udziału w planowanym 

szkoleniu zawodowym; 

� spotkanie informacyjne z młodzieŜą szkolną Gimnazjum Nr 1 w ŚwierŜach 

Górnych. W spotkaniu wzięło udział 100 uczniów gimnazjum a tematem 

przewodnim  był: „Wybór zawodu – wybór kierunku kształcenia” 

 

9. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane 
z Funduszu Pracy 

W 2006 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymaliśmy limit  

w wysokości 3 839 000 PLN, w tym: 

1) 2 659 077 PLN – na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach algorytmu; 

2) 899 447 PLN – na aktywne formy w ramach projektów współfinansowanych  z EFS 

działanie 1.2a i 1.3a, których realizacja rozpoczęła się w kwietniu 2006r.,  

3) 280 476 PLN – na aktywne formy w ramach projektów współfinansowanych  z EFS 

działanie 1.2a i 1.3a, których realizacja rozpoczęła się w 2005r. i była kontynuowana w 

2006r. 
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Limit w wysokości 2 659 077 PLN  przyznany na aktywne formy przeciwdziałania 

bezrobociu w ramach ALGORYTMU  został wykorzystany na realizację niŜej opisanych 

form wsparcia. 

Jedną z form aktywizacji osób bezrobotnych jest tworzenie okresowych miejsc pracy 

w wyniku organizacji robót publicznych. W 2006 roku podpisano 8 umów na roboty 

publiczne w ramach, których zatrudniono 35 osób. Roboty publiczne były organizowane 

między innymi w:  

� Urzędach Gmin, 

� Urzędzie Miejskim, 

� Rejonowym Związku Spółek Wodnych. 

Inną formą aktywizacji bezrobotnych są  prace interwencyjne. W 2006 roku podpisano 

55 umów na prace interwencyjne, w ramach których zatrudniono 131 osób.  

Zakłady, w których zatrudniono najwięcej osób w ramach prac interwencyjnych: 

� Zarząd Dróg Powiatowych, 

� Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

� Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 

� Przetwórstwo i Wyrób Wędlin w Jankowie, 

� Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

� Urząd Gminy w Magnuszewie 

 Prace zakończyło 123 osoby, w tym 54 osoby z 2005 roku. Ogólna efektywność po 

pracach interwencyjnych wyniosła 70 osób zatrudnionych na dalszy okres. 

Następną formą aktywizacji bezrobotnych jest przygotowanie zawodowe w miejscu 

pracy. W ciągu  2006 roku podpisano 83 umowy na zorganizowanie przygotowania 

zawodowego dla 103 osób bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe zakończyło 86 osób. Po 

zakończeniu umowy na dalszy okres zatrudniono 33 osoby. 

W dalszym ciągu duŜym zainteresowaniem wśród pracodawców jak i młodzieŜy cieszą 

się staŜe. Do końca grudnia 2006 roku podpisano 157 umów na zorganizowanie staŜy dla 243 

osób. StaŜ zakończyło 149 osób, z tego 56 osób z 2005 roku. Po zakończeniu staŜu 

zatrudniono 46 osób.  
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Zakłady pracy, w których zorganizowano staŜe dla największej liczby osób: 

� Urząd Skarbowy w Kozienicach, 

� Urząd Miejski w Kozienicach, 

� Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, 

� Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

� Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach 

DuŜym zainteresowaniem podobnie jak w latach ubiegłych w 2006 roku cieszyły się 

szkolenia. W 2006 roku PUP w Kozienicach skierował na szkolenia 87 osób. Szkolenia 

zakończyło 83 osoby. Odbyły się 2 szkolenia grupowe, w których uczestniczyło 24 osoby, w 

tym  w zakresie: 

� „Kurs prowadzenia działalności  gospodarczej z modułem doradztwa prawnego”  - 

15 osób 

� „Spawanie podstawowe metodą TIG/141 i MAG/135” – 9 osób 

Szkolenia indywidualne ukończyło 59 osób. 

Najbardziej popularne szkolenia indywidualne wśród osób bezrobotnych to: 

� Prawo jazdy kat. C, C+E, D – 16 osób, 

� Operator koparko-ładowarki kl. III +ładowarki jednonaczyniowe kl. III -13 osób 

� Przewóz towarów niebezpiecznych -5 osób, 

� Przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki – 8 osób. 

 Następną formą wsparcia są jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. W 2006 roku z algorytmu udzielono 37 jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w tym na: 

� działalność handlową – 12 osób 

� działalność usługową – 23 osoby 

� działalność produkcyjną – 2 osoby 

Udzielono równieŜ dla  3 zakładów pracy refundacje kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia 

stanowisk pracy: 

� działalność produkcyjna – 1 refundacja 

� działalność usługowa – 2 refundacje 

 Od 2006 roku ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła 

nowy instrument rynku pracy, pod nazwą prace społecznie uŜyteczne. PowyŜsza forma 

adresowana jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających jednocześnie ze 

świadczeń z pomocy społecznej. Wykonanie prac społecznie uŜytecznych odbywa się na 
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podstawie porozumienia zawartego między Starostą, a gminą, na rzecz której prace społecznie 

uŜyteczne są wykonywane. 

 W 2006 roku zainteresowanie organizacją prac społecznie uŜytecznych wykazała 

jedynie gmina Kozienice, która w wyniku podpisanego porozumienia  zaktywizowała 68 osób 

bezrobotnych. W ramach prac społecznie uŜytecznych wykonano m. in.: 

� prace remontowo renowacyjne obiektów komunalnych, 

� konserwacja, sprzątanie terenów i obiektów komunalnych, 

� prace administracyjne i gospodarcze w placówkach wychowawczych i 

oświatowych. 

 

10. Struktura wydatków Funduszu Pracy w   2006 r. 

 W 2006r. z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 6 954 442,08  PLN, w tym na 

aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano  2 655 036,24  PLN, co stanowi   

38,2% ogółu wydatków z Funduszu Pracy. 

Struktura wydatków  Funduszu Pracy w 2006 roku 

Rodzaj wydatku Kwota wydatku w zł Procentowy udział 

Zasiłki dla bezrobotnych 2 981 380,56 42,8% 

Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu 

2 655 036,24 38,2% 

 składka ZUS  980 898,50 14,1% 

Pozostałe wydatki 300 536,07 4,3% 

Dodatki aktywizacyjne 31 535,00   0,5% 

 Świadczenia przedemerytalne 5 055,71 0,1% 

Ogółem 6 954 442,08 100% 



Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu według rodzaju wsparcia w  2006 roku 

 

* - wkład własny to Fundusz Pracy w dyspozycji powiatu 

* kwota dofinansowania to Fundusz Pracy w dyspozycji samorządu województwa

Forma wsparcia Fundusz Pracy 
(algorytm) 

Działanie1.2a„Pierwszy 
Sukces” 

(wkład własny* + 
kwota 

dofinansowania**) 
 

Działanie 1.3a „Nowe 
Perspektywy” 

(wkład własny + 
kwota 

dofinansowania) 
 

Działanie 1.2a 
„Start Do Kariery”  

(wkład własny + 
kwota 

dofinansowania) 
 

Działanie 1.3a „Dziś 
Bierni Jutro 
Aktywni” 

(wkład własny + 
kwota 

dofinansowania) 
 

Suma Procentowy 
udział w całości 

wydatków 

Szkolenia 171 605,84 95 700,98 145 619,14 1 357,00 13 393 427 675,96 11,18% 

Prace interwencyjne 397 784,87   5911,00 8 823 412 518,87 10,78% 

Roboty publiczne 257 145,03     257 145,03 6,72% 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

432 000,00 24 000,00 96 000,00 12 000 24 000 588 000,00 15,37% 

Refundacja kosztów wyposaŜenia i 
doposaŜenia stanowisk pracy 

36 000,00 0,00 0,00   36 000,00 0,94% 

StaŜe 920 469,25 285 054,55  156 407  1 361 930,80 35,60% 

Zwrot kosztów dojazdu do pracy i 
zakwaterowania 

16 765,95 0,00    16 765,95 0,44% 

prace społecznie uŜyteczne 53 568,00     53 568,00 1,40% 

Przygotowanie zawodowe 368 700,30  245 128,92  57 203 671 032,22 17,54% 

refundacja kosztów opieki nad 
dzieckiem 

244     244 0,01% 

refundacja składek KRUS 753     753 0,02% 

Ogółem 2 655 036,24 404 755,53 486 748,06 175 675 103 419 3 825 633,83 100% 



 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej oraz głównym instrumentem wspierającym działania podejmowane w ramach 

Europejskiej Strategii Zatrudnienia. SłuŜy on udzielaniu pomocy państwom członkowskim w 

osiągnięciu wysokiego poziomu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich. 

11. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowane przez PUP w Kozienicach w latach 2005 -2006 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach w okresie od 01.06.2005r. do 31.05.2006r. 

realizował dwa projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 

Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz Integracji Zawodowej i Społecznej. Instytucją 

wdraŜającą projekty był Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 

Pierwszy projekt „Start do kariery” – realizowany był w ramach działania 1.2 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Perspektywy dla 

młodzieŜy”; schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku pracy. Projekt ten skierowany był do 

bezrobotnych poniŜej 25 roku Ŝycia pozostających bez pracy do 24 miesięcy. Projekt ten był 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 72,6%. 

Beneficjentami ostatecznymi  projektu  byli bezrobotni poniŜej 25 roku Ŝycia 

pozostających bez pracy do 24 miesięcy, bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół oraz 

osoby poniŜej 25 roku Ŝycia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy 

chcące rozpocząć działalność gospodarczą. 

Liczba uczestników projektu na koniec maja 2006r. wyniosła 239 osób.  

Czas trwania projektu: od 01.06.2005r. do 31.05.2006r. 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 790 959zł, w tym do sfinansowania  

w 2005r. – 601 562zł oraz w 2006r. – 189 397zł. Podział wydatków ze względu na rodzaj 

źródła finansowania kształtował się następująco: 

1) kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 566 606zł (72,6% 

ogółu wydatków publicznych), w tym w 2005r. –  436 834zł oraz w 2006r. – 129 772zł;  

2) krajowy wkład publiczny – 224 353zł (27,4% ogółu wydatków publicznych),  

w tym w 2005r. – 164 728zł oraz w 2006r. – 59 625zł, w tym: 

 

Europejski Fundusz Społeczny 

 

 

Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez 
promowanie możliwości zatrudnienia, 

ducha przedsiębiorczości, równych szans 
oraz inwestowania w zasoby ludzkie 
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a) Fundusz Pracy – 205 449zł, w tym w 2005r. – 154 971zł oraz w 2006r. – 50 478zł;  

b) budŜet JST – 8 394zł, w tym w 2005r. – 4 197zł oraz w 2006r. – 4 197zł;  

3) wkład prywatny pracodawców - 10 510zł, w tym w 2005r. – 5 560zł oraz w 2006r. –  

4 950zł.  

Realizowane w projekcie „Start do kariery” formy wsparcia: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 31.05.2006r. 

StaŜe zawodowe 166 

Prace interwencyjne 5 

Szkolenia grupowe 65 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

3 

Wsparcie towarzyszące – stypendia staŜowe oraz 

szkoleniowe 

234 

Wsparcie towarzyszące – wydatki związane z 

transportem na miejsce szkolenia 

39 

Poradnictwo zawodowe  239* 

Pośrednictwo pracy  239* 

Ogółem liczba beneficjentów ostatecznych 

objętych wsparciem 

239 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

 

Na dzień 31.05.2006 r. wsparciem EFS w ramach realizowanego projektu zostało objęte 

239 osób bezrobotnych, w tym 177 kobiet oraz 62 męŜczyzn. W ramach 239 osób objętych 

wsparciem na dzień 31.05.2006r. było 39 osób długotrwale bezrobotnych, 232 osoby 

bezrobotnej młodzieŜy do 25 roku Ŝycia, 152 bezrobotnych absolwentów. W okresie od 

01.06.2005r. do 31.05.2006r. uczestnicy projektu zostali objęci następującymi rodzajami 

wsparcia: usługi pośrednictwa pracy – 239 osób,  usługi indywidualnego poradnictwa 
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zawodowego - 239 osób, staŜe – 166 osób, prace interwencyjne – 5 osób, jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej – 3 osoby, szkolenia – 68 osób. Wydatki związane z 

transportem beneficjentów na miejsce szkolenia – 39 osób. Rodzaje przeprowadzonych w 

ramach projektu szkoleń grupowych: kurs języka angielskiego dla początkujących – 25 osób; 

kurs grafiki komputerowej z tworzeniem stron www – 20 osób, kurs kelner – barman z 

obsługą klienta w języku polskim i angielskim – 10 osób; kurs specjalisty ds. pozyskiwania 

funduszy UE -10 osób oraz 3 osoby wzięły udział w szkoleniach indywidualnych z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej z modułem doradztwa prawnego. 

We wniosku o dofinansowanie projektu zostało załoŜone osiągnięcie następujących 

rezultatów miękkich: zwiększenie umiejętności poruszania się po rynku pracy, nabycie 

umiejętności wypełniania formularzy, nabycie umiejętności napisania Ŝyciorysu, 

podniesienie poziomu samooceny, zwiększenie zaufania we własne siły, zwiększenie 

motywacji do podjęcia zatrudnienia, wzrost umiejętność korzystania z posiadanych 

kwalifikacji i doświadczeń, rozwinięcie umiejętności świadomego i celowego podejmowania 

decyzji zawodowych. Stopień osiągnięcia załoŜonych we wniosku rezultatów miękkich 

został zweryfikowany w ramach przeprowadzonych badań ankietowych. W ramach całego 

projektu przy pomocy ankiet przebadano w sumie 233 osoby, w tym 58 męŜczyzn oraz 175 

kobiet. Spośród tej liczby ankietowanych uczestników projektu 207 osób stwierdziło, Ŝe 

uczestnictwo w projekcie zwiększyło ich umiejętności poruszania się po rynku pracy. 196 

osób zauwaŜyło zwiększenie umiejętności wypełniania formularzy. Wzrost umiejętności 

sporządzania dokumentów aplikacyjnych odczuło 177 osób. W przypadku 193 osób 

uczestnictwo w projekcie zwiększyło poziom samooceny. Poziom zaufania we własne siły 

wzrósł u 203 osób. Poziom motywacji do podjęcia zatrudnienia wzrósł u 211 osób. 229 osób 

zadeklarowało zwiększenie umiejętności korzystania z posiadanych kwalifikacji. 

Zwiększenie poziomu umiejętności świadomego i celowego podejmowania decyzji 

zadeklarowało 228 osób. 

 Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie i zostały objęte badaniem 

ankietowym 95,3% wyraziło opinię, Ŝe uczestnictwo w projekcie przyniosło im korzyści. 
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Drugi projekt „Dzi ś bierni jutro aktywni” realizowany był w ramach działania 1.3 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich „Przeciwdziałanie i 

zwalczanie długotrwałego bezrobocia”; schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym 

długotrwale bezrobotnych. Projekt ten skierowany jest do bezrobotnych powyŜej 25 roku 

Ŝycia pozostających bez pracy do 24 miesięcy. Projekt ten był współfinansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego w 73,7%. 

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są: bezrobotni powyŜej 25 roku Ŝycia pozostających 

bez pracy do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.  

Liczba uczestników projektu na koniec maja 2006r. wyniosła 168 osób.  

Czas trwania projektu: od 01.06.2005r. do 31.05.2006r. 

Całkowita wartość projektu wyniosła 540 225zł, w tym do sfinansowania  

w 2005r. – 427 084zł oraz w 2006r. – 113 141zł. Podział wydatków ze względu na rodzaj 

źródła finansowania kształtował się następująco: 

1) kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego – 390 408zł (73,7% 

ogółu wydatków publicznych), w tym w 2005r. –  312 985zł oraz w 2006r. – 77 423zł;  

2) krajowy wkład publiczny – 149 817zł (26,3% ogółu wydatków publicznych), w tym w 

2005r. – 114 099zł oraz w 2006r. – 35 718zł, w tym: 

a) Fundusz Pracy – 133 351zł, w tym w 2005r. – 105 866zł oraz w 2006r. – 27 485zł;  

b) budŜet JST – 5 966zł, w tym w 2005r. – 2 983zł oraz w 2006r. – 2 983zł;  

3) wkład prywatny pracodawców- 10 500zł, w tym w 2005r. - 5 250zł oraz w 2006r. –  

5 250zł.  

 



 

 

    URZĄD PRACY  

27 POWIATOWY URZ ĄD PRACY 
W KOZIENICACH 

ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice 
tel. (048) 6146699, tel./fax (048) 6146691 

http://pup.kozienice.sisco.info 
e-mail: wako@praca.gov.pl 

Realizowane w projekcie „Dziś bierni jutro aktywni” formy wsparcia: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 31.05.2006r. 

Przygotowanie zawodowe 55 

Prace interwencyjne 5 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

8 

Szkolenia grupowe 101 

Wsparcie towarzyszące - dodatki szkoleniowe 109 

Wsparcie towarzyszące - koszty dojazdu na szkolenia 78 

Poradnictwo zawodowe  168* 

Pośrednictwo pracy  168* 

Ogółem liczba osób bezrobotnych objętych 

wsparciem 

168 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

 

Na dzień 31.05.2006 r. wsparciem EFS w ramach realizowanego projektu zostało objęte 

168 osób bezrobotnych, w tym 99 kobiet oraz 69 męŜczyzn. W ramach 168 osób objętych 

wsparciem na dzień 31.05.2006r. wsparciem zostało objęte 108 osób długotrwale 

bezrobotnych oraz 4 osoby niepełnosprawne. W okresie od 01.06.2005r. do 31.05.2006r. 

uczestnicy projektu zostali objęci następującymi rodzajami wsparcia: usługi pośrednictwa 

pracy – 168 osób,  usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego – 168 osób, 

przygotowania zawodowego -  55 osób, prac interwencyjnych – 5 osób, jednorazowe środki 

na podjęcie działalności gospodarczej – 8 osób, szkolenia – 109 osób. Wydatki związane z 

transportem beneficjentów na miejsce szkolenia – 78 osób. Rodzaje przeprowadzonych w 

ramach projektu szkoleń grupowych: kurs języka angielskiego dla początkujących – 16 osób; 

kurs opiekunki osób starszych z nauką języka angielskiego dla początkujących – 20 osób, 

kurs konserwatora wózków widłowych – 15 osób, kurs przedsiębiorczość – zarządzanie i 

marketing – 30 osób; kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych i magazynowym 
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programem komputerowym + kasy fiskalne - 15 osób, kurs spawacza metodą TIG 

podstawowy – 5 osób oraz 8 osób wzięło udział w szkoleniach indywidualnych z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej z modułem doradztwa prawnego. 

We wniosku o dofinansowanie projektu zostało załoŜone osiągnięcie następujących 

rezultatów miękkich: wzrost umiejętności poruszania się po rynku pracy, zmiana postawy w 

stosunku do procesu poszukiwania pracy z biernej na aktywną, nabycie umiejętności 

wypełniania formularzy, nabycie umiejętności napisania Ŝyciorysu, podniesienie samooceny, 

zwiększenie zaufania we własne siły oraz wzrost umiejętności prezentowania pracodawcy 

posiadanych atutów. Stopień osiągnięcia załoŜonych we wniosku rezultatów miękkich został 

zweryfikowany w ramach przeprowadzonych badań ankietowych. W całym projekcie przy 

pomocy ankiet przebadano 162 osoby, w tym 67 męŜczyzn oraz 95 kobiet. Spośród 

przebadanych osób 143 wykazało zwiększenie poziomu umiejętności poruszania się po 

rynku pracy, u 140 beneficjentów ostatecznych nastąpiła zmiana postawy z biernej na 

aktywną w stosunku do procesu poszukiwania pracy, u 128 beneficjentów ostatecznych 

wzrosła umiejętność wypełniania formularzy, u 110 osób wzrosła umiejętność napisania 

Ŝyciorysu, u 131 osób dzięki udziale w projekcie nastąpiło podniesienie poziomu samooceny,  

u 141 beneficjentów ostatecznych wzrósł poziom zaufania we własne siły, u 132 osób 

nastąpił wzrost umiejętności prezentowania pracodawcy posiadanych atutów. 

 Wśród osób, które zakończyły udział w projekcie i zostały objęte badaniem 

ankietowym 93,8% wyraziło opinię, Ŝe uczestnictwo w projekcie przyniosło im korzyści. 

 

  Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizował równieŜ od 01.09.2005r. do 

31.12.2006r. projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego  

„Od zaleŜności do samodzielności”   w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz Integracji 

Zawodowej i Społecznej działanie 1.5a Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez 

wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat a) Wspieranie osób z grup zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym. Instytucją wdraŜającą projekt jest Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 

77,7%. 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są: osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane 

nieprzerwanie od dnia ostatniej rejestracji powyŜej 24 miesięcy. 

Liczba uczestników projektu na koniec grudnia 2006r. wyniosła 69 osób.  

Czas realizacji: 01.09.2005 – 31.12.2006r. 
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 Całkowita wartość projektu wynosi 209 119,00 zł., kwota dofinansowania z EFS wynosi 

162 484,00 zł (77,7%), wkład własny 46 635,00 zł (22,3%). Rok 2005 – wydatki ogółem: 

10.378zł, w tym kwota dofinansowania – 6.532zł, wkład własny- 3.846zł. Rok 2006 – 

wydatki ogółem: 198.741zł, w tym kwota dofinansowania – 155.952zł, wkład własny- 

42.789zł. 

 

Realizowane w projekcie „Od zaleŜności do samodzielności” formy wsparcia: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 31.12.2006r. 

Poradnictwo zawodowe 69 

Poradnictwo psychologiczne 50 

StaŜe 3 

Przygotowanie zawodowe 14 

Szkolenia grupowe 25 

Prace interwencyjne w jednostkach samorządu 

terytorialnego 

16 

Ogółem 69 

 

W okresie od 01.09.2005r. do 31.12.2006r. wsparciem EFS w ramach realizowanego 

projektu zostało objęte 69 osób długotrwale bezrobotne, w tym 12 męŜczyzn oraz 57 kobiet.  

Spośród 69 osób objętych wsparciem 12 osób to bezrobotna młodzieŜ do 25 roku Ŝycia. 43 

uczestników projektu (60,8% ogółu uczestników projektu) to osoby bezrobotne zamieszkałe 

na wsi. 

Od początku realizacji projektu do 31.12.2006r. uczestnicy projektu zostali objęci 

następującymi rodzajami wsparcia: poradnictwo psychologiczne w formie warsztatów – 50 

osób,  usługi indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego – 69 osób, 

przygotowanie zawodowe -  14 osób, prace interwencyjne – 16 osób, staŜe – 3 osoby, 

szkolenia grupowe – 25 osób, 21 osób bezrobotnych otrzymało zwrot kosztów dojazdu na 

miejsce szkolenia. W ramach projektu zostały zorganizowane 2 szkolenia grupowe – kurs 
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specjalista ds. kadrowo-płacowych dla 12 osób bezrobotnych oraz kurs specjalista ds. 

sprzedaŜy z obsługą kasy fiskalnej + minimum sanitarne dla 13 osób bezrobotnych.  

 
 

12. Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
realizowane przez PUP w Kozienicach w latach 2006 -2007 

W 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację kolejnych 

dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

mających na celu aktywizację osób bezrobotnych. 

Pierwszy projekt „Pierwszy sukces” realizowany jest w ramach działania 1.2 SPO 

RZL Perspektywy dla młodzieŜy schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku pracy. 

Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w 72,57%. 

Beneficjentami ostatecznymi  projektu  są bezrobotni poniŜej 25 roku Ŝycia pozostających 

bez pracy do 24 miesięcy, bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół oraz osoby poniŜej 

25 roku Ŝycia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć 

działalność gospodarczą. 

Docelowa liczba uczestników projektu, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 193 

osoby, w tym: 

� Usługi pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego – 193 osoby 

� StaŜe – 130 osób 

� Szkolenia grupowe – 61 

� Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 

2 osoby.  

Czas realizacji projektu: od 01.04.2006r. do 31.12.2007r. 

Całkowita wartość projektu wynosi 821 826zł (kwota dofinansowania -596 400zł, wkład 

własny – 225 426zł), w tym do sfinansowania w 2006r. – 410 913zł (kwota dofinansowania - 

298 200zł, wkład własny – 112 713zł) oraz w 2007r. – 410 913zł (kwota dofinansowania -

298 200zł, wkład własny – 112 713zł. 
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Zrealizowane w projekcie „Pierwszy sukces” formy wsparcia w okresie od 01.04.2006 
do 31.12.2006: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 31.12.2006r. 

StaŜe zawodowe 70 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

2 

Szkolenia grupowe 52 

Poradnictwo zawodowe 124* 

Pośrednictwo pracy 124* 

Ogółem liczba beneficjentów ostatecznych 

objętych wsparciem 

124 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

 

W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone 4 rodzaje szkoleń grupowych w 

tym: 

� kosmetyka wizaŜ – stylizacja paznokci – dla 22 osób bezrobotnych 

� kierowca wózków jezdniowych akumulatorowych i spalinowych + uprawnienia 

SEP – dla 11 osób bezrobotnych 

� konsultant ds. pozyskiwania funduszy UE – dla 10 osób bezrobotnych 

� bukieciarstwo – artystyczne układanie roślin – dla 9 osób bezrobotnych  
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Wydatki poniesione na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu „Pierwszy 
sukces” według stanu na dzień 31.12.2006r. 

Wartość wydatku w PLN Kategoria wydatku 

Z* Wn* % 

Wydatki kwalifikowalne 821 826,00 407 010,53 49,53 

Wydatki dotyczące beneficjentów 

ostatecznych, w tym : 

711 040,00 325 250,53 45,74 

Koszty brutto stypendiów staŜowych 

+ZUS 

630 230,00 278 297,31 44,16 

Koszty brutto stypendiów szkoleniowych 

+ ZUS 

12 037,00 8 106,81 67,35 

Koszty przejazdów do miejsca odbywania 

staŜu 

30 800,00 6 757,24 21,94 

Koszty przejazdów do miejsca odbywania 

szkolenia  

9 370,00 5 834,17 62,26 

Koszty badań lekarskich osób 

zakwalifikowanych do odbycia staŜu 

3 933,00 1 585,00 40,30 

Koszty badań lekarskich osób 

skierowanych na szkolenia 

670,00 670,00 100,00 

Koszty przyznania jednorazowo środków 

na podjęcie działalności gospodarczej 

24 000,00 24 000,00 100,00 

Inne wydatki, w tym: 110 786,00 81 760,00 73,80 

Szkolenia grupowe – podwykonawstwo  96 686,00 79 360,00 82,08 

Szkolenia indywidualne - 

podwykonawstwo 

2 400,00 2 400,00 100,00 

Koszty audytu  11 700,00 0,00 0,00 

Całkowite wydatki projektu 821 826,00 407 010,53 49,53 

*z- zobowiązania na realizację zadania wynikające z wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu i umowy dofinansowania projektu; 
*wn- wydatki poniesione od początku realizacji projektu 
*% - stopień realizacji projektu iloraz wn/z*100% 
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Drugi projekt „Nowe perspektywy” realizowany jest w ramach działania 1.3 SPO 

RZL Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia schemat a) Wspieranie 

osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych. Projekt ten jest współfinansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w 73,74%. 

 

Beneficjentami ostatecznymi projektu są: bezrobotni powyŜej 25 roku Ŝycia pozostający 

bez pracy do 24 miesięcy, z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów.  

 

Docelowa liczba uczestników projektu, którzy zostaną objęci wsparciem wynosi 331 

osób w tym: 

� Usługi pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego – 331 osób 

� Przygotowanie zawodowe – 165 osób 

� Szkolenia grupowe – 150 

� Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej  

– 19 osób 

Czas realizacji projektu – 01.04.2006 -31.12.2007r. 

Pierwotne załoŜenia budŜetowe projektu: Całkowita wartość projektu wynosiła 

 992 134zł (kwota dofinansowania -731 600zł, wkład własny – 260 534zł), w tym do 

sfinansowania w 2006r. – 496 067zł (kwota dofinansowania -365 800zł, wkład własny – 130 

267zł) oraz w 2007r. – 496 067zł (kwota dofinansowania - 365 800zł, wkład własny – 130 

267zł) 

W listopadzie 2006r.PUP w Kozienicach wykorzystując zaistniałe moŜliwości wystąpił z 

wnioskiem o zwiększenie zaplanowanej na 2007r. kwoty dofinansowania o kwotę 213.520zł. 

Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosi 1 281 693zł (kwota dofinansowania - 

945 120zł, wkład własny – 336 573zł), w tym do sfinansowania w 2006r. – 496 067zł (kwota 

dofinansowania - 365 800zł, wkład własny – 130 267zł) oraz w 2007r. – 785 626zł (kwota 

dofinansowania – 579 320zł, wkład własny – 206 306zł) 
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Zrealizowane w projekcie „Nowe perspektywy” formy wsparcia w okresie od 
01.04.2006 do 31.12.2006: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 31.12.2006r. 

Przygotowanie zawodowe 75 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

8 

Poradnictwo zawodowe 156* 

Pośrednictwo pracy 156* 

Ogółem liczba beneficjentów ostatecznych 

objętych wsparciem 

157 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

 

 W ramach projektu zostało zorganizowanych i przeprowadzonych 5 rodzajów szkoleń 

grupowych w tym: 

� Operator ładowarki jednonaczyniowej +koparko-ładowarki – dla 20 osób 

bezrobotnych 

� kierowca wózków jezdniowych akumulatorowych i spalinowych + uprawnienia 

SEP – dla 15 osób bezrobotnych 

� profesjonalny sprzedawca z obsługą komputera i kas fiskalnych + minimum 

sanitarne – dla 19 osób bezrobotnych 

� podstawy rachunkowości i księgowości komputerowej – dla 15 osób bezrobotnych  

� podstawowy kurs florystyczny – dla 10 osób 
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Wydatki poniesione na poszczególne formy wsparcia w ramach projektu „Nowe 
perspektywy” według stanu na dzień 31.12.2006r. 

Wartość wydatku w PLN Kategoria wydatku 

Z* Wn* % 

Wydatki kwalifikowalne 1 281 693,00 491 519,06 38,35 

Wydatki dotyczące beneficjentów 

ostatecznych, w tym : 

1 022 841,00 360 119,06 35,21 

Koszty brutto stypendiów w ramach 

przygotowania zawodowego w miejscu 

pracy + ZUS 

717 896,00 244 332,04 34,03 

Koszty brutto dodatków szkoleniowych  18 275,00 5 747,90 31,45 

Koszty przejazdów do miejsca  

odbywania przygotowania zawodowego 

18 100,00 796,88 4,40 

Koszty przejazdów do miejsca odbywania 

szkolenia  

24 680,00 8 471,24 34,32 

Koszty badań lekarskich osób 

zakwalifikowanych do odbycia 

przygotowania zawodowego 

5 400,00 2 035,00 37,69 

Koszty badań lekarskich osób 

skierowanych na szkolenia 

10 490,00 2 736,00 26,08 

Koszty przyznania jednorazowo środków 

na podjęcie działalności gospodarczej 

228 000,00 96 000,00 42,11 

Inne wydatki, w tym: 258 852,00 131 400,00 50,76 

Szkolenia grupowe – podwykonawstwo  224 952,00 122 800,00 54,59 

Szkolenia indywidualne - 

podwykonawstwo 

21 600,00 8 600,00 39,81 

Koszty audytu  12 300,00 0,00 0,00 

Całkowite wydatki projektu 821 826,00 491 519,06 38,35 

*z- zobowiązania na realizację zadania wynikające z wniosku o dofinansowanie realizacji 
projektu i umowy dofinansowania projektu; 
*wn- wydatki poniesione od początku realizacji projektu 
*% - stopień realizacji projektu iloraz wn/z*100% 
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13.Inne programy realizowane przez PUP w Kozienicach w 2006 r. 

„Praca i środowisko”   

„Praca i środowisko” to program wykonywania robót konserwacyjnych urządzeń melioracji 

podstawowych na terenie województwa mazowieckiego przy wykorzystaniu zatrudnienia 

osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych. Realizacja programu trwała od 

14.06.2006r. do 13.11.2006 r. W programie uczestniczyło 15 osób z powiatu kozienickiego. 

 

„Nowe Perspektywy – Nowe Wyzwania” 

W dniu 10.05.2006 r. została zawarta umowa partnerska pomiędzy Wojewódzkim Urzędem 

Pracy w Warszawie, a między innymi Powiatowym Urzędem Pracy w Kozienicach w 

sprawie wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego „Nowe Perspektywy – Nowe Wyzwania” w ramach Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz 

integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej 

poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka Schemat A Wspieranie osób z grup zagroŜonych 

wykluczeniem społecznym. Liderem projektu jest Filia WUP w Radomiu. Udział PUP w 

Kozienicach w realizacji projektu polegać będzie na promocji projektu oraz rekrutacji osób 

długotrwale bezrobotnych, które będą mogły skorzystać w 2007r. z bezpłatnych szkoleń 

przewidzianych w projekcie.  

 

„Twoja szansa” 

W dniu 31.07.2006r. PUP w Kozienicach podpisał takŜe porozumienie z Centrum Biznesu w 

Radomiu w sprawie współpracy w zakresie promocji oraz rekrutacji w ramach projektu 

współfinansowanego z EFS „Twoja Szansa”  realizowanego w ramach działania 1.6a SPO 

RZL i skierowanego do bezrobotnych kobiet.  

W ramach tego projektu 60 bezrobotnych kobiet z naszego powiatu skorzystało juŜ  

z bezpłatnych konsultacji psychologa, doradcy zawodowego, prawnika oraz warsztatów z 

przedsiębiorczości i aktywnego poszukiwania, a takŜe z bezpłatnych szkoleń w 

następujących kierunkach (do wyboru): 

� profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej oraz obsługą komputera; 

� pracownik administracyjno – biurowy + obsługa komputera; 

� opiekun domowy 
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 PUP w Kozienicach sukcesywnie udostępnia takŜe informacje o projektach 

realizowanych przez inne podmioty uczestnicząc tym samym w promocji tych projektów.  

W siedzibie urzędu na wniosek projektodawców udostępniane są plakaty, ulotki i inne 

informacje o warunkach udziału, przewidywanych formach wsparcia oraz moŜliwościach 

uzyskania szczegółowych informacji. Dzięki tym działaniom osoby bezrobotne mają większe 

moŜliwości skorzystania z róŜnych form wsparcia mającego na celu zwiększenie ich szans na 

rynku pracy. Promocja w 2006r. dotyczyła między innymi takich programów i projektów jak: 

1. Projekt „Szansa - przygotowanie bezrobotnych kobiet (50+) do świadczenia usług 

opiekuńczych” - współfinansowany z EFS realizowany przez Polski Komitet Pomocy 

Społecznej w Warszawie w partnerstwie z Instytutem Rozwoju SłuŜb Społecznych. 

2. Projekt „Przekroczyć granice” – szansą na Twój rozwój - współfinansowany z EFS 

realizowany przez Fundację „Pomoc Potrzebującym” w Warszawie, skierowany m. in. 

do bezrobotnych kobiet. 

3. Projekt „Szkolenie do telepracy w technikach multimedialnych z 

neurolingwistycznym programowaniem” - współfinansowany z EFS realizowany 

przez Kurier Communication Sp. z o.o. w Białobrzegach, skierowany do bezrobotnych 

kobiet. 

4. Projekt „Centrum Karier Osób Niepełnosprawnych – CKON - współfinansowany z 

EFS realizowany przez Fundację Na Rzecz Transportowych Usług Specjalistycznych 

Dla Niepełnosprawnych – TUS w Warszawie. 

5. Program „Talent” skierowany do bezrobotnych absolwentów szkół i uczelni 

artystycznych oraz kierunków związanych z kulturą, którzy nie ukończyli 25 roku 

Ŝycia lub którzy nie ukończyli 27 roku Ŝycia w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia 

ukończenia szkoły wyŜszej. Program realizowany przez Instytut im Adama 

Mickiewicza. 
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14. Podsumowanie i wnioski: 

1. Liczba osób bezrobotnych  w Powiecie Kozienickim w stosunku do stanu z końca 

grudnia 2005 spadła o 453 osoby. 

2. Stopa bezrobocia dla Powiatu Kozienickiego w stosunku do stanu z końca 2005 roku 

spadła o 1,3 punktu procentowego. Na koniec grudnia 2006r. stopa bezrobocia 

wyniosła 18,3% i była wyŜsza od stopy bezrobocia w kraju o 3,4 punkty procentowe 

oraz o 6,4 punktu procentowego od stopy bezrobocia dla województwa 

mazowieckiego. 

3. Rok 2006 charakteryzował się duŜą dynamiką bezrobocia: zarejestrowało się 4629 

osób (o 325 osób mniej niŜ w 2005r.), a wyłączono z ewidencji 5082 osoby (o 252 

osoby więcej niŜ w 2005r.), z tego m. in. 44,9% podjęło pracę, a 29,2% nie stawiło się 

w tut. Urzędzie w wyznaczonym terminie.  

4. W dalszym ciągu utrzymuje się liczebna przewaga kobiet nad męŜczyznami i wynosi 

52,6% ogółu bezrobotnych. 

5. W stosunku do końca grudnia 2005 roku odnotowano wzrost osób bezrobotnych 

zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy o 3 punkty procentowe. 

6. Nadal w ewidencji PUP Kozienice dominują osoby młode 18-34 lata – 52,2% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

7. Pracę podjęło 2281 osób, w tym pracę subsydiowaną - 242 osoby. W 2006r. 

wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy o 400 osób bezrobotnych więcej niŜ 

w 2005r. 

8. Spośród ogółu podjęć pracy 44,5% stanowiły podjęcia pracy przez bezrobotne kobiety 

(1016 osób). W 2006r. wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia pracy o 187 

bezrobotnych kobiet więcej niŜ w 2005r. 

9. W 2006 roku pozyskano 1162 miejsca pracy, w tym 394 miejsc pracy 

niesubsydiowanej. 

10. Po raz pierwszy zaktywizowano osoby bezrobotne w ramach nowej formy wsparcia 

jaką są prace społecznie uŜyteczne dzięki porozumieniu zawartemu między Starostą 

Powiatu Kozienickiego a Gminą Kozienice. Prace społecznie uŜyteczne wykonywało 

w 2006r. 68 osób bezrobotnych. 

11. Z dniem 31.05.2006r. PUP w Kozienicach zakończył realizację 2 projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego „Start do kariery” 

(działanie 1.2a SPO RZL) oraz „Dziś bierni jutro aktywni” (działanie 1.3a SPO RZL). 
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Głównym załoŜeniem tych projektów była kompleksowość wsparcia osób 

bezrobotnych mająca na celu ułatwienie tym osobom powrót na rynek pracy. Wszyscy 

uczestnicy projektów przeszli ścieŜkę aktywizacji zawodowej od skorzystania z usług 

pośrednictwa i poradnictwa zawodowego do objęcia takimi instrumentami rynku 

pracy jak staŜe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace, interwencyjne, 

szkolenia, czy jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

12. W grudniu 2006r. zakończyła się realizacja projektu „Od zaleŜności do 

samodzielności” współfinansowanego z EFS. Projekt skierowany był do osób 

długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych minimum 2 lata. W ramach projektu 

ostatecznie 69 osób bezrobotnych skorzystało z róŜnorodnych form wsparcia takich 

jak staŜe, przygotowanie zawodowe, szkolenia i prace interwencyjne, poradnictwo 

zawodowe. Dodatkową innowacyjną formą wsparcia przewidzianą takŜe dla 

uczestników projektu było poradnictwo psychologiczne zrealizowane w ramach 

warsztatów motywacyjnych przeprowadzonych przez psychologa. Realizacja tego 

projektu była moŜliwa dzięki zaangaŜowaniu się wszystkich gmin powiatu 

kozienickiego w organizację prac interwencyjnych dla części uczestników projektu. 

13. Dzięki zrealizowanym do końca grudnia 2006r. juŜ w sumie pięciu projektom w 

ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego zaktywizowano łącznie 

922 osoby bezrobotne z powiatu kozienickiego, z czego wsparciem w 2006r. objętych 

było 455 osób bezrobotnych. 

14. Całkowita wartość 5 zakończonych projektów wyniosła w sumie 2 259 813zł,  

z czego kwota dofinansowania realizacji tych projektów z Europejskiego 

Funduszu Społecznego wyniosła 1 629 133zł. 

15. Od 01.04.2006r. PUP w Kozienicach rozpoczął realizację kolejnych 2 projektów 

współfinansowanych z EFS: „Pierwszy sukces” oraz „Nowe perspektywy”. 

Całkowita wartość obydwu projektów wynosi 2 103 519zł, w tym kwota 

dofinansowania realizacji  projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego 

wynosi łącznie  1 541 520zł. Na koniec grudnia 2006r. w ramach tych projektów 

zaktywizowano w sumie 281 osób bezrobotnych. W ramach tych projektów osoby 

bezrobotne zostały objęte równieŜ kompleksowym wsparciem. KaŜdy uczestnik 

projektu przed skierowaniem na staŜ, przygotowanie zawodowe, czy szkolenie 

skorzystał z indywidualnego bądź grupowego poradnictwa zawodowego, a takŜe 

pośrednictwa pracy. Natomiast w ramach projektu „Nowe perspektywy” dodatkową 
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formą wsparcia były indywidualne plany działania, które polegały na stworzeniu przez 

doradcę zawodowego we współpracy z osobami bezrobotnymi indywidualnej ścieŜki 

kariery zawodowej. 

16. Z dniem 31.01.2006r. PUP w Kozienicach zakończył się program „50 PLUS” , który 

realizowany był w ramach partnerstwa z WyŜszą Szkołą Biznesu w Gorzowie 

Wielkopolskim. Dzięki temu programowi zainteresowane osoby bezrobotne powyŜej 

50 roku Ŝycia z powiatu kozienickiego mogły skorzystać z przewidywanych w 

programie form wsparcia takich jak: szkolenia, czy przygotowanie zawodowe. 

17. W 2006r. PUP w Kozienicach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy  

z „rezerwy” Ministra w wysoko ści 367.800zł, w ramach których w sumie 35 osób 

zostało zaktywizowanych, w tym: 

� 17 osób bezrobotnych zostało przeszkolonych  z zakresu prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej oraz otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej; 

� 9 osób bezrobotnych zostało skierowanych na szkolenie zawodowe; 

� 9 osób bezrobotnych otrzymało jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej. 

18. W maju 2006r. PUP w Kozienicach podpisał umowę partnerską z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji projektu „Nowe 

Perspektywy – Nowe Wyzwania” w ramach działania 1.5a SPO RZL - Wspieranie 

osób z grup zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Dzięki temu projektowi  osoby 

długotrwale bezrobotne z powiatu kozienickiego będą mogły w 2007r. skorzystać ze 

szkoleń przewidywanych w  tym projekcie. 

19. W I półroczu 2006r. PUP w Kozienicach ponownie jak w poprzednich latach 

przystąpił do realizacji programu „Praca i Środowisko” wykorzystując szanse 

zdobycia dodatkowych środków z Ministerstwa Gospodarki i Pracy w kwocie 

42.900zł, w ramach których zorganizowane zostały prace interwencyjne dla 15 osób 

bezrobotnych. 

20. W dniu 31.07.2006r. PUP w Kozienicach podpisał takŜe porozumienie z Centrum 

Biznesu w Radomiu w sprawie współpracy w zakresie promocji oraz rekrutacji w 

ramach projektu współfinansowanego z EFS „Twoja Szansa”  realizowanego w 

ramach działania 1.6a SPO RZL i skierowanego do bezrobotnych kobiet. Współpraca 

ta kontynuowana będzie równieŜ w 2007r. 
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21. PUP w Kozienicach dysponuje wykwalifikowaną kadrą świadczącą usługi 

poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy. W urzędzie pracy zatrudnieni są 

doradca zawodowy z licencją I stopnia, doradca zawodowy staŜysta, pośrednik pracy 

oraz pośrednik pracy staŜysta. Uczestnictwo tych pracowników w zorganizowanych w 

2006r. specjalistycznych szkoleniach przyczyniło się do podwyŜszenia jakości 

świadczonych na rzecz bezrobotnych usług w tym zakresie. 

22. Dyrekcja oraz pracownicy PUP w Kozienicach aktywnie uczestniczą w róŜnorodnych 

szkoleniach oraz projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego adresowanych do pracowników publicznych  słuŜb zatrudnienia. Dzięki 

uczestnictwu w studiach podyplomowych oraz róŜnego rodzaju kursach 

szkoleniowych pracownicy podwyŜszają swoje kwalifikacje i kompetencje, a tym 

samym zwiększają efektywność swojej pracy oraz podnoszą standard świadczonych 

usług na rzecz osób bezrobotnych. 

23. Następna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy za I półrocze 2007 rok ukaŜe 

się w miesiącu sierpniu 2007 roku. 
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15. Załączniki 

Załącznik nr 1  

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Kozienickim w latach 1990 -2006 

Bezrobocie na lokalnym rynku pracy w latach 1990 - 2006
/Powiat Kozienicki/
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Załącznik nr 2  

Liczba bezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy  2006 roku 
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Załącznik nr 3  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Kozienickiego 

 – stan na koniec grudnia 2006 roku. 

w tym: 

l.p. Gmina ogółem 
kobiety 

udział 
% 

kobiet  

bezrobotni 
bez prawa 
do zasiłku 

udział % 
bezrobot
nych bez 
prawa do 
zasiłku 

zwolnien
i z 

przyczyn 
dot. 

zakładu 
pracy 

udział % 
zwolnion

ych z 
przyczyn 

dot. 
Zakładu 
pracy 

1. Garbatka 

Letnisko 
585 304 52,0 539 92,1 19 3,2 

2. Głowaczów 705 323 45,8 653 92,6 29 4,1 

3. Gniewoszów 361 181 50,1 338 93,6 8 2,2 

4. Grabów n/Pilicą 244 97 39,8 221 90,1 8 3,3 
5. Kozienice 2364 1372 58,0 2131 90,1 89 3,8 

6. Magnuszew 458 204 44,5 427 93,2 13 2,8 

7. Sieciechów 266 136 51,2 246 92,5 7 2,6 

SUMA 4983 2617 52,5 4555 91,4 173 3,5 

 

 

Załącznik nr 4  

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

poszczególnych miesiącach  2006 roku – stan na koniec poszczególnych miesięcy. 
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Załącznik nr 5 
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Liczba bezrobotnych na grudnia 2006

LICZBA BEZROBOTNYCH W  ZAWODACH NA GRUDNIA 2006 rok u

Bez zawodu 769 sprzedawca 421

robotnik placowy 399 ślusarz 151

pracownik biurowy 144 asystent ekonomiczny 141

kucharz 134 murarz 109

technik mechanik 74 sprzątaczka 55

technik elektryk 39 kierowca samochodu cięŜarowego 39

fryzjer 38 magazynier 35
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Załącznik nr 6 
Mapa Powiatu Kozienickiego 
 
 
 
 
 
 
 

 


