
    URZĄD PRACY  
 
 

 

Powiatowy Urząd Pracy 

w Kozienicach 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN INFORMACYJNY 

POWIATOWEGO URZ ĘDU PRACY 

O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY 

W I półroczu 2007 ROKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sierpień 2007 r. 

   



SPIS TREŚCI 

1. DYNAMIKA BEZROBOCIA ................................................................... 3 

2. STOPA BEZROBOCIA............................................................................. 3 

3. STATYSTYKA OSÓB BĘDĄCYCH W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI 
NA RYNKU PRACY .......................................................................................... 4 

4. BEZROBOCIE W UKŁADZIE GMIN......................... ........................... 5 

5. STRUKTURA BEZROBOCIA................................................................. 6 

5.1. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU.................................................................................................................. 6 
5.2. BEZROBOTNI WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA.................................................................................. 7 
5.3. BEZROBOTNI WEDŁUG CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY...................................................................... 7 
5.4. BEZROBOTNI ZAMIESZKALI NA WSI.......................................................................................................... 8 
5.5. BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU..................................................................................................... 8 
5.6. BEZROBOTNE KOBIETY............................................................................................................................ 9 
5.7. BEZROBOTNI, KTÓRZY PODJĘLI PRACĘ ..................................................................................................... 9 
5.8. BEZROBOTNI ZWOLNIENI Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY............................................... 10 

6. POŚREDNICTWO PRACY....................................................................10 

7. ZAWODY DEFICYTOWE I NADWY śKOWE ..................................11 

8. PORADNICTWO ZAWODOWE...........................................................12 

9. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU 
FINANSOWANE Z FUNDUSZU PRACY.....................................................13 

10. STRUKTURA WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY W I POŁOWIE 
2007 R. ................................................................................................................16 

11. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REALIZOWANE PRZEZ PUP W 
KOZIENICACH W LATACH 2006 -2007.....................................................17 

12. INNE PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ PUP W 
KOZIENICACH W I PÓŁROCZU 2007 R. ..................................................21 

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI: ..........................................................25 

 



1. Dynamika bezrobocia 

Na koniec czerwca  2007 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP 

w Kozienicach wynosiła 4235 osób i spadła w stosunku do końca grudnia 2006 roku o 

748 osób.  

W ciągu I półrocza   2007 roku zarejestrowało się 1976 osób, a wyłączono z ewidencji 

2724 osoby. Wyłączenia zostały dokonane z następujących powodów: 

� podjęcia pracy 1113 osób tj. 40,9% wszystkich wyrejestrowanych, 

� nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 891 osób tj. 32,7% wszystkich 

wyrejestrowanych, 

� inne powody 260 osób  tj. 9,5%  (m. in. dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego, 

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

� szkolenia, staŜe, przygotowanie zawodowe – 460 osób tj. 16,9% wszystkich 

wyrejestrowanych. 

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Kozienickim w latach 1990-2007 r. 

ilustruje załącznik nr 1. 

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych w Powiecie Kozienickim w końcu kaŜdego 

miesiąca  I półrocza 2007 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 2007 r. (na koniec marca) – 17,8% 

� w II kwartale 2007 r. (na koniec czerwca) – 15,8% 

Stopa bezrobocia dla woj. mazowieckiego na koniec czerwca 2007 r. wynosiła 10,2%, a dla 

kraju – 12,4%. 
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Kształtowanie się stopy bezrobocia na terenie kraju, woj. mazowieckiego i powiatu 

kozienickiego w ciągu I półrocza 2007 roku  przedstawia poniŜszy wykres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

w
 p

ro
ce

nt
ac

h

m
ar

ze
c

cz
er

wiec

Stopa bezrobocia w I połowie 2007 r.

stopa bezrobocia na terenie powiatu kozienickiego

stopa bezrobocia na terenie woj. mazowieckiego

stopa bezrobocia na terenie kraju



 

 

    URZĄD PRACY  

5 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 

Stan na koniec 
czerwca 2007r. 

Ogółem Udział % w 
stosunku do ogółu 
zarejestrowanych 

bezrobotnych 

Ogółem 
kobiety 

Udział % w stosunku do 
ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych kobiet 

Do 25 roku Ŝycia 897 21,2% 513 22,1% 
Długotrwale 
bezrobotne 

2941 69,4% 1663 71,8% 

PowyŜej 50 roku 
Ŝycia 

883 20,9% 387 16,7% 

Bez kwalifikacji 
zawodowych 

1259 29,7% 623 26,9% 

Samotnie 
wychowujące co 
najmniej jedno 
dziecko do 7 roku 
Ŝycia 

92 2,2% 87 3,8% 

Niepełnosprawni 75 1,8% 35 1,5% 
 

Najliczniejszą grupą osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy są osoby długotrwale bezrobotne, które stanowiły na koniec czerwca 2007r. 69,4% 

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 29,7% oraz 21,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Bezrobotni 

powyŜej 50 roku Ŝycia stanowią 20,9% ogółu zarejestrowanych w PUP w Kozienicach. 

 

4. Bezrobocie w układzie gmin 

Na koniec czerwca 2007 we wszystkich gminach powiatu kozienickiego spadła liczba 

osób bezrobotnych. 

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

bezrobotnych odnotowano w gminie Gniewoszów - 94,3% i Garbatka Letnisko – 94,1%. 

Natomiast najniŜszy w gminie Kozienice – 90,3% i w gminie Sieciechów 91,2%. Procentowy 

udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych jest najwyŜszy w gminie Kozienice – 61,6% i w 

gminie Garbatka Letnisko 54,1%, natomiast najniŜszy jest w gminie Grabów n/Pilicą – 34,6% 

oraz Magnuszew 46,6%.  

Liczbę bezrobotnych w poszczególnych gminach ilustruje załącznik nr 3. 
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5. Struktura bezrobocia 

5.1. Bezrobotni według wieku 

Wśród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w końcu czerwca 2007 r. w  PUP w 

Kozienicach dominują osoby w przedziale wiekowym 25 -34 lata - 1217 osób (28,7%)  oraz 

w przedziale 45-54 lata - 1050  (24,8%). Kolejną grupą są osoby w przedziale wiekowym 18-

24 – 897 osób tj. 21,2%. Następnie bezrobotni w wieku 35-44 lata 733 tj. 17,3% ogółu 

bezrobotnych. Najmniej jest bezrobotnych w wieku 55-59 lat  286 osób tj. 6,8% oraz w 

przedziale wiekowym 60-64 lata – 52 osoby tj. 1,2 %. 
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5.2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia 

struktura osób bezrobotnych (w procentach) 
według poziomu wykształcenia

4,7%
20,7%

7,4%

34,0%

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 – 1439 osób tj. 34% ogółu 

zarejestrowanych. Drugą grupę stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniŜej -

1407 osób tj. 33,2%. Bardzo mały jest odsetek osób z wyŜszym wykształceniem 4,7 % - 

197osób. 

5.3. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy 

 W ewidencji PUP w Kozienicach jest ponad 55,4% osób zarejestrowanych powyŜej 

12 miesięcy od dnia ostatniej rejestracji. Jest to o 1,8% więcej niŜ na koniec grudnia 2006 

roku. Wśród 2348 osób zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy zdecydowaną większość 

71,3% (1674 osoby) stanowią osoby bezrobotne figurujące w ewidencji PUP w Kozienicach 

powyŜej 24 miesięcy. Jest to o 3 punkty procentowe więcej na koniec grudnia 2006 roku. 
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bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy

27,2%

17,4%
15,9%

39,5%

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 

 W strukturze osób zarejestrowanych w PUP w Kozienicach dominują osoby zamieszkałe na 

wsi. Jest to wynikiem typowo rolniczego charakteru większości gmin wchodzących w skład 

powiatu kozienickiego. Na koniec czerwca  2007 roku liczba bezrobotnych zamieszkałych na 

wsi wynosiła 3073 osoby tj. 72,6 % ogółu bezrobotnych. W stosunku do grudnia 2006 r. 

liczba ta spadła o 551 osób.  W tej grupie 2845 osób (92,6%) ogółu bezrobotnych tej kategorii 

nie posiadało prawa do zasiłku. Z powodu podjęcia pracy w I połowie 2007 r. z ewidencji 

wyłączono 783 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi tj. 70,4% ogółu bezrobotnych 

wyrejestrowanych z powodu podjęcia pracy w tym okresie. Do Urzędu w  I półroczu 2007 

roku zgłosiło się do rejestracji 1225 osób zamieszkałych na wsi tj. 62% napływu wszystkich 

bezrobotnych.  

5.5. Bezrobotni bez prawa do zasiłku 

Na dzień 30.06.2007 roku 3888 osób nie posiadało prawa do zasiłku  

tj. 91,8 % ogółu zarejestrowanych. Udział bezrobotnych osób bez prawa do zasiłku w 

stosunku do grudnia 2006 wzrósł o 0,4 punktu procentowego. Wśród tej kategorii 
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bezrobotnych zarejestrowanych było 2158 kobiet tj. 55,5% ogółu bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku.  

Informacje dotyczące liczby bezrobotnych bez prawa do zasiłku w poszczególnych 

miesiącach  I połowy 2007 roku ilustruje załącznik nr 4. 

5.6. Bezrobotne kobiety 

Według stanu na dzień 30.06.2007 roku w ewidencji PUP w Kozienicach 

zarejestrowanych było 2317 kobiet. Stanowiły one  54,7 % ogółu zarejestrowanych w PUP 

Kozienicach bezrobotnych.  

W populacji bezrobotnych kobiet: 

� 93,1% nie posiadało prawa do zasiłku, 

� 68,3% zamieszkiwało na wsi, 

� 34,4% dotychczas nie pracowało, 

� 71,8 % 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 - 746 

osoby tj. 32,2% ogółu zarejestrowanych kobiet. Najwięcej kobiet posiada wykształcenie 

zasadnicze zawodowe 748 osoby tj. 32,3% ogółu bezrobotnych kobiet. W pierwszym 

półroczu 2007 r. pracę pojęło 507 kobiet tj. 45,6% ogółu bezrobotnych, którzy podjęli pracę 

w tym okresie.  

5.7. Bezrobotni, którzy podjęli pracę 

W pierwszym półroczu  2007 roku 1113 osób zostało wyłączonych z ewidencji z 

powodu podjęcia pracy tj. 40,9% wszystkich wyrejestrowanych osób bezrobotnych, w tym 

507 kobiet.  

W ramach pracy subsydiowanej pracę podjęło 108  osoby, w tym w ramach: 

� prac interwencyjnych –  54 osoby, 

� robót publicznych – 29  osób, 

� jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej – 23 osoby, 

� refundacji kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia stanowisk pracy – 2 osoby. 
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5.8. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy  

 W I połowie 2007 roku Ŝaden zakład pracy nie zgłosił do Urzędu pracy zwolnień 

grupowych. Natomiast  zarejestrowało się  11 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy.  

 

6. Pośrednictwo pracy  

 
W okresie od 01.01.2007r. do 30.06.2007r.   pozyskano 689 miejsc pracy w tym w 

ramach: 

� prac interwencyjnych -55 

� robót publicznych -33 

� staŜy-170 

� przygotowania zawodowego-127 

� prac społecznie uŜytecznych-77 

� doposaŜenia stanowiska pracy-2 

�  miejsc pracy niesubsydiowanej-225 

  Przeprowadzono 215  wizyt  marketingowych, w wyniku których pozyskano  

58 niesubsydiowanych  miejsc  pracy.   

Do pracodawców najczęściej współpracujących z Urzędem w zakresie poszukiwania 

pracowników na wolne miejsca pracy w I półroczu 2007 r. naleŜały: 

- Darfriut Sp. z o.o. Ryczywół 

- Grupa „Prefabet” S. A w ŚwierŜach Górnych 

- Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach 

- Obory w Kozienicach ul. Kościuszki 20 Kozienice 

- Urzędy Gmin  Powiatu Kozienickiego 

- Przetwórstwo i Wyrób Wędlin M. Pierzchała w Janikowie 

- Zarząd Dróg Powiatowych w Aleskandrówce 

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kozienicach. 

W ramach zgłaszanych wolnych miejsc pracy pracodawcy poszukiwali pracowników w 

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

meliorant, pracownik fizyczny, sprzedawca,  monter konstrukcji stalowych, pracownik 

ochrony osób i mienia, szwaczka, kierowca samochodu cięŜarowego,  elektromonter, malarz,  

magazynier, fryzjer. 
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Do najczęściej stawianych przez pracodawców wymagań w ramach zgłaszanych ofert pracy 

naleŜą: posiadanie doświadczenia na danym stanowisku pracy, posiadanie aktualnych 

uprawnień, dyspozycyjność , komunikatywność, umiejętność pracy w zespole. 

Zorganizowano 8 giełd  pracy dla: 

- Firma  Securitas Polska Sp. z o.o. z Warszawy. Pracodawca poszukiwał osób na 

stanowisko pracownik ochrony na terenie Piaseczna i Warszawy, w spotkaniu 

uczestniczyły 4 osoby bezrobotne; 

- McDonald’s Polska Sp. z o.o. Zorganizowano 2 spotkania  w celu doboru osób na 

stanowisko sprzedawca-pracownik restauracji. W pierwszej giełdzie  13.04.07r. 

uczestniczyło 9 osób bezrobotnych ( zatrudniono 4 osoby). Druga giełda odbyła się 

31.05.07r. w spotkaniu uczestniczyło 11 osób bezrobotnych; 

- PHU MAJAL z Kozienic. Pracodawca poszukiwał osoby na stanowisko przedstawiciel 

handlowy do sprzedaŜy okien PCV na terenie powiatu kozienickiego. W giełdzie pracy 

uczestniczyły 2 osoby bezrobotne; 

- LOGI-PACK MALPAK Sp. z o.o. Pracodawca poszukiwał osób na stanowisko 

pracownik fizyczny  do pakowania produktów spoŜywczych na terenie powiatu 

piaseczyńskiego. W giełdzie pracy uczestniczyły 22 osoby bezrobotne; 

- ERGON POLAND Sp. z o.o. ze Mszczonowa. Pracodawca poszukiwał osób na 

stanowisko pracownik budowlany. W giełdzie pracy uczestniczyło 19 osób 

bezrobotnych; 

- PKS Sp z o.o. z Kozienic. Zorganizowano 2 spotkania  w celu doboru osób na 

stanowiska: kierowca autobusu, mechanik samochodowy. W pierwszej giełdzie  

06.06.07r. uczestniczyło 10 osób bezrobotnych (zatrudniono 2 osoby). Druga giełda 

odbyła się 25.06.07r. w spotkaniu uczestniczyło 5 osób bezrobotnych. 

 

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. 
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 Liczbę bezrobotnych według zawodów na koniec czerwca 2007 roku przedstawia 

załącznik nr 5. 

 
GŁÓWNE ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYśKOWE W I PÓŁROCZU 2007 

Lp. Kod Zawód Liczba 
ofert 
pracy  

Liczba osób 
poszukuj ących 
pracy 

Niedobór (-) 
Nadwy Ŝka (+)              

(5 - 4) 
1 2 3 4 5 6 
1. 833308 Operator suwnicy 6 2 -4 
2. 341503 Przedstawiciel handlowy 5 1 -4 
7. 522107 sprzedawca 90 360 270 
8. 341902 asystent ekonomiczny 2 123 121 
9. 722204 Ślusarz 5 118 113 
10. 512201 kucharz 2 112 110 
  

 
  zawody deficytowe 

zawody nadwy Ŝkowe   
        

 

W stosunku do roku 2006, wachlarz zawodów nadwyŜkowych na lokalnym rynku 

pracy  w I półroczu 2007 roku nie uległ zmianie i nadal są to następujące zawody: 

sprzedawca, asystent ekonomiczny, ślusarz oraz kucharz. Natomiast zawodami deficytowymi 

w I półroczu 2007 r. są: operator suwnicy, przedstawiciel handlowy.  

Dodatkowo naleŜy podkreślić, Ŝe na lokalnym rynku pracy brakuje agentów ochrony 

osób i mienia z I stopniem licencji. 

 

8. Poradnictwo zawodowe 

Poradnictwo zawodowe ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy  

w planowaniu i organizowaniu ich Ŝycia zawodowego poprzez udzielanie porad i informacji 

zawodowych. 

Zatrudniony doradca zawodowy pomaga m.in. rozpoznać istniejące trudności  

w znalezieniu pracy, poznać predyspozycje zawodowe wybrać odpowiedni kierunek 

szkolenia czy przekwalifikowania lub zaplanować ścieŜkę kariery zawodowej. Poradnictwo 

świadczone jest w formie indywidualnej i grupowej.  

Łącznie w I półroczu 2007 roku z indywidualnego poradnictwa zawodowego 

skorzystało 315 osób w ramach 320 porad, natomiast z grupowego poradnictwa zawodowego 

skorzystało 61 osób w ramach 8 grup. Ponadto 170 osób zostało objętych indywidualną 

informacją zawodową. 
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W I półroczu 2007 w ramach podstawowej działalności urzędu pracy udzielono 90 

porad indywidualnych 85-ciu osobom. W ramach grupowego poradnictwa zawodowego  

z którego łącznie skorzystało 27 osób, zorganizowano 2 tury  warsztatów aktywnego 

poszukiwania pracy dla 14 osób w tym  10-ciu męŜczyzn osadzonych w Zakładzie Karnym  

w śytkowicach, oraz 2 tury warsztatów pt. „Nie straszny Ci pracodawca - przygotuj się do 

rozmowy kwalifikacyjnej”, w których uczestniczyło 13-tu bezrobotnych.  Natomiast w 

ramach informacji zawodowej, 170 osobom udzielono indywidualnej informacji zawodowej.  

Ponadto w ramach współpracy zorganizowano 1 spotkanie z młodzieŜą szkolną, gdzie 

udział wzięło 21 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Kozienicach. Tematem przewodnim 

spotkania z uczniami był: ”Wybór zawodu - wybór kierunku kształcenia+ analiza rynku 

pracy”  

Poradnictwo zawodowe zarówno indywidualne jak i grupowe świadczone jest równieŜ 

w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W  ramach programów realizowanych od 01.04.2006r – 30.06.2007r w pierwszym 

półroczu 2007 roku udzielono: 

� „Pierwszy sukces” - Działanie 1.2a SPO RZL 

- 92 porad indywidualnych dla 92 osób, 

- oraz zorganizowano 4 tury warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, w których 

uczestniczyło 34 osoby, 

� „Nowe Perspektywy” – Działanie 1.3a SPO RZL 

- udzielono 138 porad indywidualnych dla 138 osób, 

- a 10 osób zostało objętych Indywidualnym Planem Działania (I.P.D), który zawierał 

spotkania indywidualne i grupowe gdzie grupowe organizowane  były w postaci 

Warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, Warsztatów samopoznania oraz Warsztatu 

pt. Rynek Pracy i Warsztat Edukacyjny. 

 

9. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu finansowane 
z Funduszu Pracy 

W I połowie 2007 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu otrzymaliśmy 

limit w wysokości 5 067 940 PLN, w tym: 

1) 3 679.940 PLN – na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w ramach algorytmu; 

2) 1 292.800 PLN – na aktywne formy w ramach projektów współfinansowanych  z EFS 

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

3) 95 200 PLN – na aktywne formy w ramach programu „Mazowsze 2007” 



 

 

    URZĄD PRACY  

14 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 

Limit w wysokości 3 679.940 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 I półroczu podpisano 7 umów na roboty 

publiczne w ramach, których zatrudniono 29 osób. Roboty publiczne były organizowane 

między innymi w:  

� Urzędach Gmin, 

� Urzędzie Miejskim, 

� Rejonowym Związku Spółek Wodnych. 

Inną formą aktywizacji bezrobotnych są  prace interwencyjne. W I połowie 2007 

roku podpisano 28 umów na prace interwencyjne, w ramach których zatrudniono 50 osób.  

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

� Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

� Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 

� Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

� Urząd Gminy w Magnuszewie, 

� Urząd Gminy w Garbatce Letnisko, 

� Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach. 

 Prace zakończyło 43 osoby, w tym 41 osoby z 2006 roku. Ogólna efektywność po 

pracach interwencyjnych wyniosła 24 osoby zatrudnione na dalszy okres. 

Następną formą aktywizacji bezrobotnych jest przygotowanie zawodowe w miejscu 

pracy. W pierwszym półroczu  2007 roku podpisano 45 umów na zorganizowanie 

przygotowania zawodowego dla 37 osób bezrobotnych. Przygotowanie zawodowe 

zakończyło 48 osób z 2006 roku. Po zakończeniu umowy na dalszy okres zatrudniono 17 

osób. 

Kolejną formą wsparcia adresowaną do bezrobotnej młodzieŜy są staŜe. Do końca 

czerwca 2007 roku podpisano 59 umów na zorganizowanie staŜy dla 90 osób. StaŜ 

zakończyło 92 osób, z tego 92 osób z 2006 roku. Po zakończeniu staŜu zatrudniono 47 osób.  

Zakłady pracy, w których zorganizowano staŜe dla największej liczby osób: 
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� Urząd Skarbowy w Kozienicach, 

� Urząd Miejski w Kozienicach, 

� Spółdzielnia Inwalidów w Kozienicach, 

� Dom Pomocy Społecznej w Kozienicach, 

� Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach 

W I półroczu 2007 r. osoby bezrobotne aktywizowane były równieŜ w ramach  

szkoleń. Do 30.06.2007 roku PUP w Kozienicach skierował na szkolenia 

indywidualne finansowane z algorytmu 31 osób. Szkolenia zakończyło równieŜ 31 

osób. Szkoleń grupowych nie było. 

Najbardziej popularne szkolenia indywidualne wśród osób bezrobotnych to: 

� Prawo jazdy kat. C, C+E, D – 14 osób, 

� Operator koparko-ładowarki kl. III +ładowarki jednonaczyniowe kl. III -5 osób 

� Spawanie metodą MAG/135 i TIG 141 – 3 osoby, 

� Samodzielny księgowy – 3 osoby. 

 Następną formą wsparcia są jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej. W I połowie 2007 roku z algorytmu udzielono  18  jednorazowych środków 

na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych w tym na: 

� działalność handlową – 5 osób 

� działalność usługową – 11 osób 

� działalność produkcyjną – 2 osoby 

Udzielono równieŜ dla  2 zakładów pracy refundacje kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia 

stanowisk pracy: 

� działalność produkcyjna – 1 refundacja 

� działalność usługowa – 1 refundacja 

 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 

podstawie porozumienia zawartego między Starostą, a gminą, na rzecz której prace społecznie 

uŜyteczne są wykonywane. 

 W pierwszym półroczu 2007 roku zainteresowanie organizacją prac społecznie 

uŜytecznych wykazała  gmina Kozienice 76 osób i gmina Magnuszew – 2 osoby. W ramach 

prac społecznie uŜytecznych wykonano m. in.: 
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� prace przy utrzymaniu czystości terenów i obiektów komunalnych, 

� prace remontowo- renowacyjne obiektów komunalnych, 

� prace administracyjne i gospodarcze w placówkach wychowawczych i 

oświatowych. 

 

10. Struktura wydatków Funduszu Pracy w I połowie 2007 r. 

W I półroczu 2007 r. z Funduszu Pracy wydatkowano kwotę 3 052 918,49  PLN, w tym 

na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydano  1 195 826,75  PLN, co stanowi   

39,17% ogółu wydatków z Funduszu Pracy. 

Struktura wydatków  Funduszu Pracy w I połowie 2007 roku  

Rodzaj wydatku Kwota wydatku w zł Procentowy udział 

Zasiłki dla bezrobotnych 1 298 799,43 42,55 

Aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu 

1 195 826,85 39,17 

 składka ZUS  429 679,67 14,07 

Pozostałe wydatki 109 431,14 3,58 

Dodatki aktywizacyjne 19 181,50 0,63 

Ogółem 3 052 918,49 100 



 

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 2006 -2007 

 

W 2006r. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach rozpoczął realizację 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 215 

osoby, w tym: 

� Usługi pośrednictwa pracy  i poradnictwa zawodowego – 215 osoby 

� StaŜe – 150 osób 

� Szkolenia grupowe – 61 

� Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 

4 osoby.  

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

 

Pierwotne załoŜenia budŜetowe projektu: Całkowita wartość projektu wynosiła 821 826zł 

(kwota dofinansowania -596 400zł, wkład własny – 225 426zł), w tym do sfinansowania  

 

 

Pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez 
promowanie możliwości zatrudnienia, 
ducha przedsiębiorczości, równych 
szans oraz inwestowania w zasoby 

ludzkie 
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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. 

W lutym 2007r. PUP w Kozienicach wykorzystując zaistniałe moŜliwości wystąpił z 

wnioskiem o zwiększenie zaplanowanej na 2007r. kwoty dofinansowania o kwotę 97.170zł. 

 

Ostatecznie całkowita wartość projektu wynosi 955 726zł (kwota dofinansowania - 

693570zł, wkład własny – 262 156zł), w tym do sfinansowania w 2006r. – 410 913zł (kwota 

dofinansowania - 298 200zł, wkład własny – 112 713zł) oraz w 2007r. – 544 813zł (kwota 

dofinansowania - 395 370zł, wkład własny – 149 443zł). 

 
Zrealizowane w projekcie „Pierwszy sukces” formy wsparcia w okresie od 01.04.2006 

do 30.06.2007: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 30.06.2007r. 

StaŜe zawodowe 150 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

2 

Szkolenia grupowe 52 

Poradnictwo zawodowe 207* 

Pośrednictwo pracy 207* 

Ogółem liczba beneficjentów ostatecznych 

objętych wsparciem 

207 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

W ramach projektu zostały zorganizowane i przeprowadzone do 30.06.2007r. cztery 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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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 30.06.2007: 

Forma wsparcia Liczba bezrobotnych objętych 

daną formą wsparcia według 

stanu na 30.06.2007r. 

Przygotowanie zawodowe 164 

Szkolenia indywidualne + jednorazowe środki na 

podjęcie działalności gospodarczej 

8 

Szkolenia grupowe 105 

Poradnictwo zawodowe 284* 

Pośrednictwo pracy 284* 

Ogółem liczba beneficjentów ostatecznych 

objętych wsparciem 

284 

* wszyscy uczestnicy projektu byli objęci pośrednictwem pracy i poradnictwem zawodowym 

 

 W ramach projektu zostało zorganizowanych i przeprowadzonych do 30.06.2007r. sześć 

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 

� przewóz towarów niebezpiecznych ADR – kurs podstawowy oraz kurs 

specjalistyczny – przewóz w cysternach – dla 10 osób bezrobotnych  
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12. Inne programy realizowane przez PUP w Kozienicach w I półroczu 
2007 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 01.06.2007r. do 31.10.2007r. W programie uczestniczy 14 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 polega na promocji projektu oraz rekrutacji osób 

długotrwale bezrobotnych, które mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń przewidzianych  

w projekcie. W I półroczu 2007r. skierowanych zostało 9 osób bezrobotnych z powiatu 

kozienickiego, które mogły skorzystać z następujących rodzajów szkoleń: 

� ABC przedsiębiorczości 

� Podstawowy kurs komputerowy  

� Podstawy księgowości komputerowej 

� Bukieciarstwo 

� Opiekun osób starszych, chorych i małych dzieci 

� Język angielski 

Do 30.06.2007r. spośród 9 osób bezrobotnych, które wzięły udział w powyŜszym projekcie  

4 osoby podjęło zatrudnienie. 
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Projekt „AKTYWNO ŚĆ” realizowany w ramach programu „MAZOWSZE 2007” 
 

Program realizowany jest na terenie Powiatu Kozienickiego  w okresie od 15.04.2007 

roku do 31.12.2007 roku. Całkowita wartości projektu to 95.200zł. 

Głównym celem projektu jest uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w branŜy 

budowlanej i zwiększenie zatrudnienia osób bezrobotnych oraz aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych poprzez kompleksowe działania wspierające samozatrudnienie.  

 Projekt adresowany jest do 30 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie, 

głównie do osób długotrwale bezrobotnych, bez kwalifikacji zawodowych, oraz bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi.  

W ramach niniejszego projektu na dzień 30 czerwca 2007r zrealizowane zostały 

następujące zadania: 

� promocja projektu w siedzibie Urzędu Pracy, Urzędu Miejskiego, Starostwa 

Powiatowego oraz Urzędach poszczególnych gmin naleŜących do powiatu 

kozienickiego, 

� rekrutacja uczestników,  

� nawiązanie współpracy z partnerami rynku pracy wspierającymi przedsiębiorczość tj. 

ze Stowarzyszeniem „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości” mające swoją siedzibę 

w Radomiu na ul. Kościuszki 1, 

� w miesiącu czerwcu rozpoczęło się szkolenie w zakresie „Glazurnik posadzkarz” dla 

10 męŜczyzn, 

� pięciu osobom przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

po uprzednim skierowaniu na „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej z 

modułem doradztwa prawnego”, 

� ponadto 16 osób zostało objęte indywidualnym poradnictwem zawodowym i 

pośrednictwem pracy.  

 
 
Program „Praca dla Młodych – Dobry Start” 
 

W dniu 12 czerwca 2007 roku Powiatowy Urząd Pracy złoŜył wniosek o przyznanie 

środków z rezerwy Funduszu Pracy, na realizację Programu Praca dla młodych – Dobry 

Start. 

Program realizowany będzie  na terenie Powiatu Kozienickiego  w okresie od 

02.07.2007 r. do 31.12.2007 roku.  
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Głównym celem projektu jest zwiększenie szans bezrobotnej młodzieŜy poniŜej 25 

roku Ŝycia na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego. Uczestnikami projektu 

będzie 36 osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia, które figurują w ewidencji tut. Urzędu krócej 

niŜ 3 miesiące.  

Wszyscy uczestnicy zostaną objęci poradnictwem indywidualnym i grupowym oraz 

pośrednictwem pracy w ramach tworzenia Indywidualnego Planu Działania. Osiemnaście 

osób skierowanych zostanie na staŜ, a dla 18 osób zorganizowane zostaną szkolenia.  

 
 

„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. Projekt realizowany był zarówno  

w  2006r. jak i w 2007r. W ramach tego projektu do końca czerwca 2007r. juŜ 90 

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 

 

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 I półroczu 2007r. 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. 
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2. Projekt „Edukacja – bezpieczny grunt dla rolnika” - Projekt został skierowany do 

rolników i ich domowników. Rolnicy będą mogli uczestniczyć  w specjalnie 

dobranych pakietach szkoleniowych. Projekt realizowany jest przez Zakład 

Doskonalenia Zawodowego w Radomiu.  

3. Projekt „Pomocna dłoń, szansa na lepsze jutro”, realizowany przez Instytut 

Organizacji i Ochrony. Pracy "CON - LEX " Sp. z o. o. w Radomiu. Projekt ten 

zapewnia szereg szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych z byłego województwa 

radomskiego. 
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14. Podsumowanie i wnioski: 

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

grudnia 2006 spadła o 748 osób. 

2. Stopa bezrobocia dla Powiatu Kozienickiego w stosunku do stanu z końca 2006 roku 

spadła o 2,5 punktu procentowego. Na koniec czerwca 2007r. stopa bezrobocia 

wyniosła 15,8% i była wyŜsza od stopy bezrobocia w kraju o 3,4 punkty procentowe 

oraz o 5,6 punktu procentowego od stopy bezrobocia dla województwa 

mazowieckiego. 

3. I półrocze 2007 charakteryzowało się w dalszym ciągu duŜą dynamiką bezrobocia: 

zarejestrowało się 1976 osób, a wyłączono z ewidencji 2724 osoby, z tego m. in. 

40,9% podjęło pracę, a 32,7% nie stawiło się w tut. Urzędzie w wyznaczonym 

terminie.  

4. Nadal utrzymuje się liczebna przewaga kobiet nad męŜczyznami i wynosi 54,7% 

ogółu bezrobotnych. 

5. W dalszym ciągu, co jest zjawiskiem bardzo negatywnym, utrzymuje się w strukturze 

bezrobotnych dominacja osób zarejestrowanych powyŜej 12 miesięcy. 

6. Według stanu na koniec czerwca 2007r. udział bezrobotnych w wieku 18-24 lata 

wyniósł 21,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych i wykazuje w dalszym ciągu 

tendencję spadkową, co wiąŜe się przede wszystkim ze wzmoŜoną w ostatnim czasie 

mobilnością tej grupy osób oraz dobrym przygotowaniem zawodowym absolwentów 

opuszczających szkoły. 

7. W I półroczu 2007r. pracę podjęło 1113 osób, w tym pracę subsydiowaną - 108 osób 

co wiąŜe się z utrzymującą się dobrą kondycją ekonomiczną podmiotów 

gospodarczych w zakresie tworzenia miejsc pracy. 

8. W I półroczu 2007 roku pozyskano 689 miejsc pracy, w tym 225 miejsc pracy 

niesubsydiowanej. 

9. Prace społecznie uŜyteczne w dalszym ciągu nie są w sferze zainteresowania 

samorządów. W I półroczu 2007r. jedynie 2 gminy z powiatu Kozienickiego: gmina 

Kozienice oraz Magnuszew podpisały porozumienie w sprawie zorganizowania prac 

społecznie uŜytecznych w sumie dla 78 osób bezrobotnych. 

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

współfinansowanych z EFS: „Pierwszy sukces” oraz „Nowe perspektywy”. 
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Całkowita wartość obydwu projektów wynosi 2 237 419zł, w tym kwota 

dofinansowania realizacji  projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego 

wynosi łącznie  1 638 690zł. Na koniec czerwca 2007r. w ramach tych projektów 

zaktywizowano w sumie 491 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 

formą wsparcia były indywidualne plany działania, które polegały na stworzeniu przez 

doradcę zawodowego we współpracy z osobami bezrobotnymi indywidualnej ścieŜki 

kariery zawodowej. 

11. W I półroczu 2007r. PUP w Kozienicach pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy 

z „rezerwy Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 95 200PLN na 

aktywizację w sumie 30 osób bezrobotnych w ramach projektu „Aktywność” 

realizowanego w ramach projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego 

„Aktywizacja Zawodowa Osób Bezrobotnych – Mazowsze 2007”. 

12. W ramach podpisanej w 2006r. przez  PUP w Kozienicach umowy partnerskiej 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 w I półroczu 2007r.  

kierowane były na bezpłatne szkolenia  osoby długotrwale bezrobotne z powiatu 

kozienickiego. 

13. W I półroczu 2007r. PUP w Kozienicach ponownie jak w poprzednich latach 

przystąpił do realizacji programu „Praca i Środowisko”. Program ten został 

sfinansowany ze środków algorytmowych Funduszu Pracy. W ramach tego programu 

zorganizowane zostały prace interwencyjne dla 14 osób bezrobotnych z powiatu 

kozienickiego. 

14. W czerwcu 2007r. PUP w Kozienicach złoŜył wniosek o przyznanie środków z 

rezerwy Funduszu Pracy, na realizację programu „Praca dla młodych – Dobry Start” 

na kwotę 81.000PLN. 

15. W ramach współpracy PUP w Kozienicach z Centrum Biznesu w Radomiu w zakresie 

promocji oraz rekrutacji projektu Centrum Biznesu współfinansowanego z EFS 

„Twoja Szansa”  realizowanego w ramach działania 1.6a SPO RZL w I półroczu 

2007r. zaktywizowanych zostało kolejnych 30 kobiet bezrobotnych z terenu powiatu 
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kozienickiego. W sumie od początku realizacji tego projektu wsparcie uzyskało 90 

kobiet z naszego powiatu. 

16. Następna informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy za 2007 rok ukaŜe się  

w miesiącu lutym 2008 roku. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1  

Bezrobocie na lokalnym rynku pracy w latach 1990 - 2007
/Powiat Kozienicki/
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Załącznik nr 2  

Liczba bezrobotnych na koniec poszczególnych miesięcy I połowy  2007 roku 
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Załącznik nr 3  

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w poszczególnych gminach Powiatu Kozienickiego 

 – stan na koniec czerwca 2007 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 
508 275 54,1 478 94,1 17 3,3 

2. Głowaczów 617 289 46,8 578 93,7 25 4,1 

3. Gniewoszów 296 153 51,7 279 94,3 7 2,4 

4. Grabów n/Pilicą 208 72 34,6 190 91,3 7 3,4 
5. Kozienice 1975 1217 61,6 1783 90,3 82 4,2 

6. Magnuszew 393 183 46,6 363 92,4 12 3,1 

7. Sieciechów 238 128 53,8 217 91,2 5 2,1 

SUMA 4235 2317 54,7 3888 91,8 155 3,7 

 

 

Załącznik nr 4  

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

poszczególnych miesiącach I połowy 2007 roku – stan na koniec poszczególnych miesięcy. 
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Załącznik nr 5 
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Liczba bezrobotnych na koniec czerwca 2007 roku  

LICZBA BEZROBOTNYCH W  ZWODACH NA 30.06.2007  

Bez zawodu 681 Sprzedawca 360
Robotnik placowy 337 Pracownik biurowy 123
Asystent ekonomiczny 123 Ślusarz 118
Kucharz 112 Stolarz meblowy 87
Murarz 81 Krawiec 68
Technik mechanik 67 monter podzespołów i zespołów elektronicznych 67 
Mechanik samochodów osobowych 53 sprzątaczka 52
Cukiernik 41 Piekarz 41
fryzjer 35 technik Ŝywienia i gospodarstwa domowego 34
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 31 Robotnik budowlany 30
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Załącznik nr 6 
 
Mapa Powiatu Kozienickiego 
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