SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W KONINIE W 2001 ROKU

Konin, luty 2002 r.

SPIS
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TREŚCI

Analiza bezrobocia w 2001 r....................................................................
Sytuacja na rynku pracy...........................................................................
Struktura osób bezrobotnych...................................................................
Sytuacja osób niepełnosprawnych .................................................. ........
Informacja o zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych...................
Prognoza bezrobocia ...............................................................................
Subregion koniński na tle Wielkopolski..................................................

3
3
6
10
11
12
14

II. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu..........................................
1. Szkolenia i przekwalifikowania................................................................
a) szkolenia z Funduszu Pracy......................................................................
b) szkolenia osób niepełnosprawnych..........................................................
c) szkolenia ze środków budżetu państwa...................................................
2. Aktywizacja zawodowa absolwentów.....................................................
a) refundacje absolwenckie...........................................................................
b) staże...........................................................................................................
3. Pożyczki....................................................................................................
a) działalność komisji ds. opiniowania wniosków........................................
4. Prace interwencyjne..................................................................................
5. Programy specjalne..................................................................................
6. Roboty publiczne......................................................................................

16
16
16
17
18
19
19
21
23
23
24
25
25

III. Pośrednictwo pracy................................................................................ 30
IV. Instytucjonalna obsługa rynku pracy........ .......................................... 32
1. Struktura organizacyjna PUP Konin ......................................................... 32
2. Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie........................... 32
3. Powiatowa Strategia Przeciwdziałania Bezrobociu
i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy...................................................... 33
Podsumowanie .............................................................................................. 34

2

I. ANALIZA BEZROBOCIA W 2001 R.

1.

Sytuacja na rynku pracy

Liczba bezrobotnych w powiecie konińskim, zwiększa się z miesiąca na miesiąc.
Jedynie w okresie wiosenno – letnim, kiedy nadchodzi czas prac sezonowych zmniejsza się
liczba rejestracji bezrobotnych. Są to jednak z reguły prace krótkookresowe i po ich
zakończeniu zatrudnione przy nich osoby wracają do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy.
Na zwiększanie się liczby bezrobotnych mają też wpływ rejestracje absolwentów oraz coraz
liczniejsze zwolnienia grupowe.
Stopa bezrobocia, mierzona liczbą bezrobotnych w stosunku do ludności aktywnej
zawodowo, jest głównym miernikiem natężenia bezrobocia. Analizując omawiany okres
w powiecie konińskim można zauważyć, że stopa bezrobocia rośnie od stycznia do marca,
następnie w miesiącu kwietniu, maju i czerwcu spada, by ponownie wzrosnąć w lipcu.
Niewielki spadek stopy bezrobocia odnotowano w sierpniu o 0,1 pkt procentowego. Na
koniec 2001 r. stopa bezrobocia w powiecie konińskim wynosiła 22,6%, zaś w mieście
Koninie 18,7%(wykres 1).

Wykres 1
Stopa bezrobocia w Wielkopolsce i subregionie konińskim w 2001 r.
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Źródło: Dane statystyczne GUS .
W końcu grudnia 2001 roku liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie
przekroczyła 21.000 i była najwyższa od 1990 roku.
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Wykres nr 2
Bezrobotni w subregionie konińskim w 2001 r.
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Źródło : Dane statystyczne PUP w Koninie
Największe przyrosty odnotowano w miesiącach : styczeń, listopad, grudzień.
Natomiast najwyższy spadek odnotowano w miesiącu maju. W 2001 r. w okresie wiosennym
tutejszy Urząd otrzymał środki Funduszu Pracy, które w pewnym stopniu wpłynęły na spadek
bezrobocia w miesiącach kwiecień i maj. Ponadto w omawianych miesiącach rozpoczynają
się prace sezonowe i budowlane, które powodują wzrost podjęć pracy.
W okresie letnim do ewidencji PUP w Koninie rejestrowali się absolwenci, natomiast
od września obserwuje się wzrost rejestracji osób, które pracowały do momentu rejestracji
oraz zwalnianych z przyczyn dot. zakładu pracy jednocześnie zmniejsza się liczba osób
wyłączanych z ewidencji PUP w Koninie, w szczególności w wyniku podjęcia pracy.
W 2001 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 13,4% w porównaniu do poprzedniego
roku. Analizując sytuację na Wielkopolskim rynku pracy , zauważyć można , iż przyrost
liczby bezrobotnych w omawianym okresie był znacznie wyższy niż w subregionie
Konińskim. W powiatach poznańskim i śremskim liczba bezrobotnych wzrosła o ponad
połowę ( odpowiednio 59,3% i 52,1%). W całej Wielkopolsce odnotowano ponad 22% wzrost
omawianej populacji. Zgodne jest to z obserwowanymi w kraju tendencjami – liczba
bezrobotnych wzrasta w dużych aglomeracjach miejskich , w których do tej pory bezrobocie
było niewielkie. Z powyższego wynika , że nawet w miastach i powiatach w których do tej
pory można było znaleźć pracę ( wiele osób zmieniało miejsce zamieszkania w celu podjęcia
pracy ) , teraz występują trudności z znalezieniem odpowiedniego zatrudnienia .
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Wykres nr 3
Bezrobocie w subregionie
w latach 1999- 2001.
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Źródło : Dane statystyczne PUP Konin i WUP Poznań
Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę osób, które w danym okresie
sprawozdawczym zostały zarejestrowane w urzędzie. Od początku 2001 r. do ewidencji PUP
przyjętych zostało 15.436 osób, w tym 6.250 osób zamieszkałych w Koninie.
Po raz pierwszy zarejestrowały się 3.424 osoby, a po raz kolejny 12.012. Oznacza to,
że bezrobotni nie mogą znaleźć stałego zatrudnienia. Wskazuje to na niestabilność na
lokalnym rynku pracy.
Około 80% , spośród rejestrujących się stanowiły osoby bez prawa do zasiłku.
Odpływ z bezrobocia – jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym
zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych.
W ciągu dwunastu miesięcy 2001 roku wyrejestrowane zostały 12.952 osoby
bezrobotne w tym 5.337 osób z miasta Konina.

Wykres 4
Struktura wyrejestrowań w 2001 r.
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Źródło: dane statystyczne PUP Konin
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Główne przyczyny wyrejestrowań to podjęcie zatrudnienia – 6.921 osób oraz nie
potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 3.814 osób.
Pracę niesubsydiowaną podjęło 6.265 osób. Tj. 90,5 % ogółu wyrejestrowanych
z powodu zatrudnienia.

2.

Struktura osób bezrobotnych

Kobiety
Na koniec grudnia 2001 roku w ewidencji bezrobotnych zarejestrowanych było 10.890
kobiet. Stanowiły one 51,8% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z województwem
wielkopolskim powyższy wskaźnik jest niższy o 2,1 pkt. procentowego, niższy udział kobiet
w ogólnej liczbie osób bezrobotnych odnotowano jedynie w powiecie grodziskim. Powyższe
wskazuje , iż sytuacja kobiet na konińskim rynku pracy jest znacznie lepsza niż w pozostałych
powiatach Wielkopolski.
W końcu grudnia 2001 r. w ewidencji bezrobotnych znajdowały się 1.403 kobiety
zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Do ewidencji PUP zarejestrowanych
zostało 5.641, natomiast wyrejestrowanych 5.055 kobiet. Pracę podjęło 2.967 kobiet.
Absolwenci
Według stanu na dzień 31.12.2001 r. w ewidencji PUP znajdowało się 1.204
bezrobotnych absolwentów. Stanowili oni 5,7% ogółu bezrobotnych. Najwięcej absolwentów
posiadało wykształcenie zasadnicze zawodowe (552 osoby czyli 45,8%)
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zarejestrowało się 2.083 absolwentów,
w tym po raz pierwszy 1.815, natomiast po raz kolejny 349 osób. Podobnie jak w ubiegłych
latach od czerwca obserwuje się wzrost rejestracji osób kończących szkołę.
Wyrejestrowanych zostało 2.172 osoby, spośród których pracę podjęło 534 osoby ( w tym
pracę interwencyjną - 13 osób, roboty publiczne 4 osoby i pracę w ramach refundacji
absolwenckiej – 158 osób ).
Do końca października 2001 r. staż rozpoczęło 193 absolwentów, natomiast
w szkoleniach i kursach uczestniczyły 23 osoby.

Tabela nr 1
Bezrobotni absolwenci wg stanu na dzień 31.12.2001 r.
Wykształcenie

Absolwenci
Powiat ziemski

Powiat grodzki

Razem

Wyższe

13

54

67

Policealne i średnie
zawodowe
LO

292

158

450

59

54

113

Zasadnicze

387

165

552

Pozostałe

19

3

22

Ogółem

770

434

1204

Źródło: dane statystyczne PUP Konin
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Bezrobotni wg wieku
Wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby młode, w szczególności
w wieku 15 – 24 lata. Spośród osób mieszkających w powiecie ziemskim 5.072 osób jest
w wieku 15 – 24 lata, natomiast wśród osób z Konina 2.492 należy do w/w grupy wiekowej.
Wykres 5
Bezrobotni wg wieku w końcu 2001 r.
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Źródło: dane statystyczne PUP Konin
W porównaniu do wszystkich powiatów Wielkopolski sytuacja osób młodych na konińskim
rynku pracy jest trudna. Udział osób młodych w wieku 15-24 lata jest wyższy niż
w województwie, również osoby w wieku 25-34 lata mają trudności z podjęciem pracy , ich
udział w ogólnej liczbie bezrobotnych jest wyższy o 4,25 pkt. procentowego niż
w województwie i jest najwyższy w całej Wielkopolsce. Udział osób w wieku 35 i więcej lat
jest niższy niż w innych powiatach . Na powyższą sytuację wpływ ma kilka czynników :
wśród grupy wiekowej 25-34 lata dominują kobiety ( 57 %) , które poświęcają swoją karierę
zawodową na rzecz wychowania dzieci, osoby w tym wieku nie mają doświadczenia
w poszukiwaniu pracy – kończąc szkołę w latach 90 sytuacja na rynku pracy jeszcze
pozwalała na znalezienie pracy ponadto w regionie konińskim większość osób pracowała w
dużych zakładach , które dawały bezpieczeństwo zatrudnienia i osoby kończące szkołę nie
posiadały umiejętności samodzielnego poszukiwanie pracy .
Bezrobotni wg poziomu wykształcenia i zawodów
Według wykształcenia struktura bezrobotnych przedstawiała się w sposób następujący:

Tabela nr 2
Bezrobotni wg poziomu wykształcenia w końcu 2001 r.
Liczba bezrobotnych
Wykształcenie
Powiat ziemski Powiat grodzki

Razem

Wyższe

138

228

366

Policealne i średnie zawodowe

2375

2212

4587

LO

562

451

1013

Zasadnicze zawodowe

5844

2957

8801

7

Podstawowe i niepełne
podstawowe
Ogółem

4252

1997

6249

13171

7845

21016

Źródło: dane statystyczne PUP Konin
Z powyższego wynika, że wśród bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią osoby
z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym – stanowią oni 71,6% ogółu
bezrobotnych. Warto zwrócić uwagę, że odsetek osób posiadających niskie kwalifikacje
zawodowe jest wyższy na wsi o 13,5% niż wśród osób zamieszkałych w Koninie.
Porównując strukturę wykształcenia w powiatach Wielkopolski należy zauważyć , iż
w ewidencji PUP Konin zarejestrowanych jest dużo osób z wyższym wykształceniem – 366
osób , pod tym względem PUP Konin znajduje się na 3 miejscu w województwie, jednak
udział tych osób nie jest tak wysoki jak w innych powiatach . Wskaźnik ten wynosi 1,74 % tj.
o około 1 pkt.procentowy mniej niż w Wielkopolsce . Struktura w pozostałych grupach
wykształcenia jest podobna jak w województwie.
Bezrobotni wg stażu pracy
W ewidencji bezrobotnych dominują osoby z bardzo małym stażem pracy. Większość
bezrobotnych nie posiada stażu większego niż 5 lat, stanowią oni 40 % ogółu bezrobotnych.
Nigdy nie pracowało 4.800 osób bezrobotnych .

Wykres 6
Bezrobotni wg stażu pracy wg stanu na dzień 3.12.2001 r.
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Źródło: dane statystyczne PUP Konin
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy .
Na koniec grudnia 2001 r. w ewidencji PUP spośród zarejestrowanych osób 51,1 %
stanowiły osoby długotrwale bezrobotne. Wśród nich 4.603 osoby pozostawały bez pracy
od roku do dwóch lat. Natomiast 6.139 osób nie pracowało od ponad dwóch lat. Należy
zauważyć , że udział omawianej grupy jest wyższy w powiecie konińskim – ponad
połowa (52,1 % ) bezrobotnych pozostaje w rejestrach urzędu ponad rok .
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Struktura osób bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy przedstawiona została na
poniższym wykresie .
Wykres 7
Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy w końcu 2001 r.
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Źródło: dane statystyczne PUP Konin

Wśród długotrwale bezrobotnych dominują kobiety ( stanowią one 60,7 % osób
pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy ).
Osoby pozostające bez pracy dłużej niż dwa lata stanowią około 30 % ogółu
zarejestrowanych . Omawiany wskaźnik jest jednym z wyższych w Wielkopolsce . Tak
wysoki udział omawianej grupy osób jest charakterystyczny dla powiatów z podregionu
konińskiego tj. powiatów koniński ( 30 %), słupecki (32%), turkowski (32,5%) i kolski
(34,6%).

Reasumując :
♦ Pod względem liczby bezrobotnych region koniński jest jednym z największych
w województwie wielkopolskim. Na koniec 2001 roku najwięcej bezrobotnych
zarejestrowanych było w regionie poznańskim – 26.002 .
♦ Stopa bezrobocia klasyfikuje region koniński na 9 miejscu w Wielkopolsce (powiat
koniński na 6 miejscu , zaś miasto Konin na miejscu 15) .
♦ Pomimo trudnej sytuacji na rynku pracy do PUP Konin zgłoszonych zostało 3.529
wolnych miejsc pracy . Tak duża ilość zgłoszonych ofert pracy klasyfikuje powiat
koniński na drugim miejscu pod względem zgłaszanych wakatów. Więcej ofert
zgłoszonych było tylko w regionie poznańskim.
♦ Bardzo niski procent osób zarejestrowanych jako bezrobotni z prawem do zasiłku
( 21,4 % ogółu bezrobotnych ). Powyższy wskaźnik wykazuje znaczne zróżnicowanie
w Wielkopolsce, najniższy wynosi 12,7% w regionie kaliskim do 31,5% w powiecie
pilskim.
♦ Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie
(51,8 % zarejestrowanych bezrobotnych).
♦ Wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o niskim poziomie kwalifikacji (szkoła
niepełna podstawowa, podstawowa, zasadnicza zawodowa- 71,6 % ogółu bezrobotnych.)
♦ Bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad 12 miesięcy
stanowiły prawie połowę bezrobotnych ( 51,1 % ogółu bezrobotnych).
9

♦ Osoby zamieszkałe na wsi stanowiły połowę (51,5 %) zarejestrowanych bezrobotnych.
Ponad 82,1% osób z powiatu ziemskiego zamieszkuje na wsi.
♦ Olbrzymia skala bezrobocia ludzi młodych ( 18 – 24 lata ) utrzymująca się od kilku lat.
Stanowią oni 35,9 % wszystkich bezrobotnych.

3. Sytuacja osób niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Koninie od kilku lat wzrasta . W końcu grudnia 1997 roku zarejestrowane były 103 osoby
bezrobotne niepełnosprawne, zaś na koniec grudnia 2001 r. - 275 osób,tj.1,3% ogółu
bezrobotnych, z tego wynika, że omawiana populacja wzrosła prawie trzykrotnie.
Wykres nr 8
Bezrobotni niepełnosprawni w latach 1997 – 2001 r.
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Źródło : dane statyczne PUP Konin

Ponadto w Urzędzie rejestrują się również osoby niepełnosprawne, posiadające status
poszukującego pracy - na koniec grudnia 2001 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Koninie było zarejestrowanych 291 osób.
Z powyższego wynika, że populacja osób niepełnosprawnych ( zarówno bezrobotnych
jak i poszukujących pracy ) kształtuje się na poziomie 566 osób.
Rozkład w/w stopnia niepełnosprawności przedstawiał się następująco :
• Znaczny stopień niepełnosprawności
–
26 osób
• Umiarkowany stopień niepełnosprawności
–
145 osób
• Lekki stopień niepełnosprawności
–
395 osób
W omawianej grupie dominują osoby w wieku powyżej 35 lat (64,8% ogółu
niepełnosprawnych ) oraz mieszkające w Koninie ( miasto Konin - 357, a powiat koniński –
209 ).
W okresie od stycznia do grudnia 2001roku do rejestrów Powiatowego Urzędu Pracy
w Koninie przyjętych zostało 158 osób niepełnosprawnych posiadających status
bezrobotnego. Natomiast pracę podjęło 41 osób. Do PUP w Koninie zgłoszono 198 ofert
pracy dla osób niepełnosprawnych, stanowiły one 5,6 % ogółu ofert zgłoszonych do Urzędu.
10

4. Informacja o zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych
W końcu grudnia 2001 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
zarejestrowanych było 1.078 osób pobierających zasiłek lub świadczenie przedemerytalne .
Od wprowadzenia w/w zasiłków i świadczeń w 1997 roku populacja osób uprawnionych do
ich pobierania wzrasta ( o około 300 %.).
Średni udział świadczenio i zasiłkobiorców w ogólnej liczbie klientów urzędów pracy
w Wielkopolsce wynosił 2,7% świadczeniobiorcy i 8,9% zasiłkobiorcy. Dla porównania
powyższe wskaźniki dla PUP Konin są znacznie niższe i wynoszą : 1,48 % świadczeniobiorcy
o 3,3% zasiłkobiorcy.
Wykres nr 9
Liczba osób pobierających zasiłek przedemerytalny w latach 1997 – 2001 r.
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Źródło : dane statystyczne PUP Konin
Wykres nr 10
Liczba osób pobierających świadczenie przedemerytalne w latach 1997 – 2001 r.
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5. Prognoza bezrobocia

Na wielkość i strukturę rejestrowanego bezrobocia wpływ ma szereg czynników, dlatego
też, aby prognozować poziom omawianego zjawiska należy dokonać analizy tych czynników.
-

Do czynników mających wpływ na bezrobocie zaliczyć należy :
sytuacja na lokalnym rynku pracy
czynniki demograficzne
limity z Funduszu Pracy na aktywne zwalczanie bezrobocia

Sytuacja na lokalnym rynku pracy
W ostatnim okresie obserwuje się niewielką aktywność na lokalnym rynku pracy - mniej
osób jest zatrudnianych , natomiast wzrastają zwolnienia . Potwierdza to fakt wzmożonych
rejestracji osób bezrobotnych oraz spadek podjęć pracy .
W analizowanym okresie do Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie zgłoszono
16 zapowiedzi zwolnień grupowych , w wyniku których pracę utraci 380 osób. Do końca
2001 r. w omawianych zakładach z przyczyn dotyczących zakładu pracy zostało zwolnionych
270 osób.
W 2001 r. do urzędu zostało zgłoszonych 3.529 wolnych miejsc pracy . Jest to o 28,5%
mniej niż w poprzednim roku .Mając na uwadze warunki panujące na konińskim rynku
pracy oraz sytuację gospodarczą kraju liczba zgłaszanych ofert pracy będzie malała .

Czynniki demograficzne
Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w powiecie konińskim oraz
mieście Koninie liczba ludności będzie rosła do 2020 roku, następnie zacznie maleć.
Tabela nr 3
Liczba ludności w powiecie konińskim i mieście Koninie.

Liczba ludności w tys.

Lata

Powiat koniński

Miasto Konin

2005

122,1

83,5

2010

123,1

84,2

2015

124,1

85,0

2020

124,4

85,2

2025

123,6

84,5

2030

122,0

83,1

Źródło : Dane GUS
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Do roku 2015 udział liczby osób w wieku produkcyjnym wzrośnie do 63,6 tys.
W powiecie konińskim tj. o 5,5 pkt procentowego, zaś w mieście Koninie omawiany
wskaźnik spadnie o 3,9 pkt procentowego.
W najbliższym okresie urząd może spodziewać się napływu coraz większej liczby
osób chcących podjąć pracę.

Limity na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Od kilku lat systematycznie maleje kwota środków Funduszu Pracy na aktywne zwalczanie
bezrobocia .
W 2001 roku urząd otrzymał 4.167.664 zł. , co pozwoliło zaktywizować 1.273 osoby.
Mniejsze środki spowodują , iż mniej osób podejmie pracę subsydiowaną i również
przy niższej kwocie refundacji zmniejszy się zainteresowanie pracodawców zatrudnianiem
osób bezrobotnych w ramach form aktywnych, co znacznie wpłynie na liczbę zgłaszanych do
urzędu ofert pracy oraz odpływ osób podejmujących zatrudnienie.
Reasumując :
• należy spodziewać się nasilenia zgłoszeń zwolnień grupowych , wynika to z ogólnej
sytuacji gospodarczej kraju,
• zmniejszy się ilość oferowanych miejsc pracy ( mniejsza kwota Funduszu Pracy , jak
również niechęć zatrudniania nowych pracowników – wysoka biurokratyzacja i wysokie
koszty)
• Od czerwca do września do urzędu zgłaszać się będą osoby, które ukończyły szkoły ,
• W okresie wiosennym wzrośnie liczba osób wyrejestrowanych w wyniku podjęcia
zatrudnienia (osoby bezrobotne będą zatrudniane przy pracach sezonowych w rolnictwie
i budownictwie).
Mając na uwadze tendencje jakie zachodzą na rynku pracy, na koniec 2002 r. liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Konin wyniesie ok. 23.000 osób.
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Subregion koniński na tle Wielkopolski
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II. AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU
1. Szkolenia i przekwalifikowania
a) Szkolenia z Funduszu Pracy
Limit z Funduszu Pracy przyznany na 2001r wynosi 439.469,00 zł
w tym : na zobowiązania z 2000r kwota 33.137,00 zł (dot. 165 osób)
na nowe umowy 406.332,00 zł
Z w/w środków PUP zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 1994r o zatrudnieniu
i przeciwdziałaniu bezrobociu /Dz. U. z 1997r Nr 25 poz. 128 z późn. zmianami/ finansuje:
I – szkolenia grupowe – zgodnie z kierunkami szkoleń zatwierdzonymi przez Powiatową
Radę Zatrudnienia
II – szkolenia indywidualne – jeżeli osoba bezrobotna uprawdopodobni zatrudnienie po
ukończeniu szkolenia
III – szkolenia na wniosek pracodawcy – który zatrudnia powyżej 20 pracowników, jeżeli po
ukończeniu tego szkolenia osoby zostaną zatrudnione przez tego pracodawcę
zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia na innym stanowisku pracy przez okres co najmniej
12 m-cy
W okresie 12 m-cy 2001r PUP w Koninie zawarł 78 umowy z ośrodkami
szkoleniowymi na ogólna kwotę 436.992,04 zł na przeszkolenie 449 osób .
Z inicjatywy urzędu zorganizowano 21 kursów grupowych dla 369 osób
bezrobotnych na ogólna kwotę 335.348,35 zł (w tym zob. 2002r 31.137,06 zł) zgodnie
z kierunkami szkoleń opracowanymi przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego, Agencji Rozwoju Regionalnego i Wydziału Oświaty Urzędu
Miejskiego
1 – obsługa wózków jezdniowych
- 20 osób
2 – informatyka
- 20osób
3 – komputerowo-językowy z j. angielskim
- 20 osób
z j. niemieckim
- 20 osób
4 – przedstawiciel handlowy
- 20 osób
5 – przewóz mat.niebezp. adr
- 10 osób
6 – przewóz mat. niebezp. adr + cysterny
- 10 osób
7 – pielęgniarki po 5-letniej przerwie w wyk. zawodu - 8 osób
8 – stolarz
- 20 osób
9 – brukarz
- 20 osób
10 – spawacz gazowy
- 12 osób
11 – spawacz el. w osłonie CO2
- 13 osób
12 – spawacz el. elektrodami otulonymi
- 11 osób
13 – komputerowy
- 40 osób
14 – obsługa kas fiskalnych
- 40 osób
15 – podatkowa księga przychodów i rozchodów
- 20 osób
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16 – operator suwnic
17 – szwacz
18 – prawo jazdy „C”
19 – prawo jazdy „E/C”
20 – manicure-pedicure
21 – malarz

- 10 osób
- 20 osób
- 10 osób
- 10 osób
- 5 osób
- 10 osób

Z uprawdopodobnienia przyszłego zatrudnienia zorganizowano 57 kursów dla 80 osób
bezrobotnych na ogólną kwotę 101.643,69 zł (w tym zobowiązania 2002r 22.930,30 zł)
1 - prawo jazdy kat C, E/C, D
2 - pracownik ochrony fizycznej
3 – obsługi kas fiskalnych i bhp
4 –pielęgniarka po 5-letniej przerwie w wyk.zawodu
5 - agent ubezpieczeniowy
6 – przewóz mat. niebezp. adr + cysterny
7 – agent celny
8 – spawacz gazowy i elektryczny CO2
9 – archiwisty
10 – badanie techniczne pojazdów
11-obsługa wózków jezdniowych
12-mała przedsiębiorczość
13 – manicure-pedicure
14 – towaroznawstwo zielarskie
15 – operator koparek
16 – kurs masażu
17 – pracownik d/s osobowych i płac
18 – instruktor nauki jazdy
19 – komputerowy
20 – grafika komputerowa

- 29osób
- 11 osób
- 9 osób
- 3 osoby
- 2 osoby
- 3 osoby
- 2 osoby
- 2 osoby
- 2 osoby
- 1 osoba
- 1 osoba
- 1 osoba
- 1 osoba
- 1 osoba
- 2 osoba
- 1 osoba
- 1 osoba
- 3 osoba
- 1 osoba
- 1 osoba

W ciągu 12 m-cy 2001r :
• 88 osób bezrobotnych podjęło pracę w ciągu 3 m-cy po ukończeniu szkolenia
• koszty w zakresie przeprowadzonych szkoleń wynoszą 406.354,43 zł
• wydatki w zakresie przeprowadzonych szkoleń wynoszą 407.355,30 zł

b) Szkolenia osób niepełnosprawnych
Urzędy pracy wypełniając swoją rolę w zakresie aktywizacji zawodowej osób
niepełnosprawnych organizują szkolenia i przekwalifikowania. Zadania te realizowane są
w oparciu o środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
W 2001 roku na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych został
przyznany limit w wysokości 21.109 zł, tj. o 86% więcej niż w roku 2000.
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W ramach powyższych środków Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zorganizował 3 kursy
grupowe dla osób niepełnosprawnych, tj.:
- kurs prawa jazdy kat. „C” dla 3 osób,
- kurs magazyniera z obsługą kasy fiskalnej i komputera dla 9 osób,
- kurs informatyczny dla 15 osób.
Ponadto 5 osób skierowano na szkolenia i sfinansowano ich koszty w ramach tzw. szkoleń
indywidualnych w przypadku posiadania uprawdopodobnienia przyszłego zatrudnienia.
Urzędy pracy mogą również finansować koszty szkolenia osób niepełnosprawnych w ramach
Programu Wspierania Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych WAZON II.
Program ten umożliwia zdobycie bądź zmianę zawodu zgodnego z potrzebami lokalnego
rynku pracy oraz zdobycie kwalifikacji pozwalających otworzyć lub rozwinąć działalność
gospodarczą.
Mając powyższe na uwadze 2 osobom sfinansowano koszty szkolenia ( w tym jedno w celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej i jedno w ramach renty szkoleniowej). Były to kursy:
prawa jazdy kat. „B” i magazyniera. W ramach tych szkoleń wydatkowano 2.974 zł.
Ogółem w 2001 roku wpłynęło 37 wniosków z prośbą o skierowanie i sfinansowanie
kosztów szkolenia. W okresie tym Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zawarł w ramach tzw.
szkoleń ustawowych 8 umów na przeszkolenie 32 osób na kwotę 20.621 zł oraz 2 umowy na
przeszkolenie 2 osób w kwocie 2.974 zł w ramach programu WAZON II.

c) Szkolenia ze środków budżetu państwa
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01.08.2000r. w sprawie zasad, warunków
i trybu wspierania środkami budżetu państwa, programów inicjowanych przez organy
samorządu województwa (Dz. U. Nr 68, poz. 608) w roku 2001 organizowane były bezpłatne
szkolenia, których głównym celem było zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia lub
tworzenie nowych miejsc pracy.
Szkolenia przeprowadzone były przez ośrodki szkoleniowe, wyłonione w drodze przetargu
organizowanego przez WUP w Poznaniu.
W szkoleniach mogły uczestniczyć osoby, które:
-

nie są emerytami, albo nie nabyły prawa do świadczeń przedemerytalnych, posiadających
miejsce zamieszkania na terenie gmin wiejskich, miejsko – wiejskich, albo w miastach,
których liczba mieszkańców nie przekracza
15 tys., przy czym osoby te:
1. są bezrobotnymi w rozumieniu przepisów ustawy
2. są rolnikami prowadzącymi gospodarstwa rolne o powierzchni poniżej 3 ha
przeliczeniowych, albo
3. prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z osobami, o których mowa
w pkt 1 i 2 jeżeli dochód na osobę w rodzinie lub kryterium dochodowe na osobę,
w ostatnich trzech miesiącach jest niższe od przeciętnego wynagrodzenia poprzednim
kwartale.
Wybrane ośrodki zwróciły się o pomoc do PUP w zakresie naboru kandydatów oraz
udzielenie zainteresowanym niezbędnej pomocy w udokumentowaniu praw do udziału w
przedmiotowych szkoleniach, tj:
-

prawo jazdy kat. „C” –

- usługowe prowadzenie -

szkolenie prowadzone w Koninie przez Ośrodek
Doskonalenia Zawodowego w Gostyniu
szkolenia prowadzone w Kaliszu przez Kaliski
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ksiąg rachunkowych
- podstaw księgowości

Inkubator Przedsiębiorczości
Główny organizator Finansista Poznań.

- kurs obsługi kas fiskalnych
- kurs komputerowy
Należy stwierdzić, że prowadzone szkolenia cieszyły się małym zainteresowaniem ze strony
osób bezrobotnych, brak było przepływu podstawowych informacji między ośrodkami
szkolącymi a PUP.

2. Aktywizacja zawodowa absolwentów.
Na koniec grudnia 2001r. w ewidencji PUP znajdowało się 1204 bezrobotnych absolwentów,
w tym 673 kobiet.
Struktura wykształcenia przedstawia się w sposób następujący:
wyższe
- 67
LO
- 113
policealne i średnie zawodowe
- 450
zawodowe
- 552
pozostali
- 22
Analizując powyższe należy zauważyć, iż najwięcej zarejestrowanych absolwentów to osoby
z wykształceniem zawodowym.

a) Refundacje absolwenckie
Limit na refundację wynagrodzeń zatrudnionych absolwentów na 2001r. został
przyznany w wysokości 669.285 zł. z czego 70.000 zostało przekazane na prace
interwencyjne. Pozostało 599.285 zł.
Od 01.01.2001-31.12.2001r. przekazano do księgowości 391 decyzji płacowych na
kwotę 576.648,54 za 1.625 absolwentów z czego w w/w okresie wydatkowano 569.131,87 za
1.600 absolwentów.
Kwota 284.825,48 stanowi wydatki za 764 absolwentów zamieszkałych na wsi, a kwota
284.306,39 stanowi wydatki za 836 absolwentów zamieszkałych
w mieście.
W okresie od 01.01.2001r. – 31.12.2001r. złożono 97 wniosków na zatrudnienie
absolwentów w ramach refundacji z czego z 5 wniosków pracodawcy zrezygnowali ,
7 wniosków zostało zaopiniowane negatywnie oraz zanotowano 2 odmowy zawarcia umów
przez pracodawców i 2 odmowy zawarcia umów przez PUP.
W powyższym okresie zawarto 81 umów z 81 pracodawcami na zatrudnienie
171 absolwentów, z czego pracę podjęło 158 osób.
Rotacje załogi wśród absolwentów podejmujących pracę w ramach refundacji
obserwuje się w znikomym stopniu.

19

Poniższa tabela obrazuje ilość zawartych umów w poszczególnych resortach gospodarki
narodowej z wyszczególnieniem lokalizacji pracodawców w mieście i na wsi oraz ilość
zatrudnionych absolwentów w ramach umów z podziałem na miasto i wieś .

Tabela nr 4
Ilość zawartych umów w poszczególnych resortach gospodarki narodowej.
Ilość
zawartych
umów

Resort

Podział z kolumny
2z
wyszczególnieniem
na:
Miasto
Wieś

Ilość
zatrudnionych
absolwentów w
ramach
refundacji

Podział z kolumny 5
z wyszczególnieniem
na :
Miasto

Wieś

1

2

3

4

5

6

7

Handel

38

29

9

87

41

46

Przemysł

15

12

3

34

17

17

Usługi

19

17

2

23

13

12

Pozostałe

9

7

2

12

10

2

Ogółem

81

65

16

158

81

77

Z analizy tegoż okresu wynika, iż największe zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów
w ramach refundacji było w zawodzie sprzedawca
Natomiast pracodawcy, którzy korzystali z w/w formy zatrudnienia absolwentów
to pracodawcy zlokalizowani najczęściej w sferze miejskiej prowadzący działalność
handlową i usługową.
Średnia wysokość przyznanej refundacji ukształtowała się w wysokości 408,77 /bez ZUS-u/ i
wahała się w granicach od 350,00 do 460,00 zł.
Znaczny wpływ na wysokość przyznawanej refundacji miała efektywność po zakończonych
pracach interwencyjnych bądź z zatrudnienia absolwentów badana na przełomie lat 1997 –
2001r.
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Średni wskaźnik efektywności zatrudnionych absolwentów za IV kwartał 2000r. wyniósł
50%, I kwartał 2001r. wyniósł 77,14 % , za II kwartał -77,48% , III kwartał –51,61%
Obraz powyższy jest dowodem, iż absolwenci po zakończonych pracach w ramach refundacji
w małym stopniu wracają do PUP rejestrując się jako bezrobotni.
W powyższym okresie skontrolowano 17 pracodawców pod względem prawidłowości
realizacji umów zawartych na zatrudnienie absolwentów w ramach refundacji.
Reasumując stwierdza się, iż pracodawcy zadowoleni są z tej formy zatrudnienia
i
najczęściej po zakończonych umowach zatrudniają absolwentów na okres dalszy, czego
dowodem jest wcześniej przedstawiony wskaźnik efektywności za IV kwartał 2000, I , II
i III kwartał 2001 roku.

b) Staże
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie na realizację umów o skierowanie absolwentów

do pracodawców, celem odbycia stażu przeznaczył kwotę - 884.461,00
• na zobowiązania z 2000r - 267.235,00
• limit 2001r
- 617.226,00
• kontrakt
95.000,00
Do 31.12.2001r :
Wykorzystano kwotę
868.783,38
w tym:
- Stypendium
686.099,70
- ZUS
234.243,35
Koszty Nadzoru
5.894,12
Zwrot Kosztów Dojazdu
26.856,21
Zwrot za badania lekarskie
4.811,50
W ramach kontraktu /poza limitem / wydatkowano:
- Stypendium
64.402,40
- ZUS
21.987,33
- Zwrot Kosztów Dojazdu
2.731,77
Razem:
89.121,50
Łącznie w roku 2001 wydatkowano 957.904,88
Tabela nr 5
Podział wykorzystanej w 2001r kwoty na wydatki Konin/gminy:

-

Stypendium

-

ZUS

Koszty Nadzoru
Zwrot Kosztów Dojazdu

KONIN

GMINY

308.592,50

377.507,20

105.353,49

128.889,86

4.397,48

1.496,64

421,40

26.434,81
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Zwrot za badania lekarskie

RAZEM

2.441,50

2.370,00

421.206,37

536.698,51

Do 30.11.2001r.
- zakończono realizację 1 umowy zawartej w 2001r.
W roku 2001r.
- Wpłynęło 158 wniosków w celu skierowania bezrobotnych absolwentów
do odbycia stażu.
- Negatywnie rozpatrzono 29 wniosków; 5 pracodawców zrezygnowało
z ubiegania się o stażystę, 1 pracodawca zrezygnował z zawarcia umowy.
- Zawarto 123 umowy z pracodawcami o skierowanie 193 absolwentów
do odbycia stażu.
Łącznie staż w roku 2001 odbyło 148 kobiet i 45 mężczyzn.
Tabela nr 6
Podział ze względu na rejon zamieszkania i wykształcenie .
Wykształcenie:
Zawodowe
LO
Średnie zawodowe
Wyższe
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety
Miasto
Osób 81

17

7

13

12

43

35

8

8

Wieś
Osób 112

21

10

13

9

70

61

8

6

Razem
Osób 193

38

17

26

21

113

96

16

14

Tabela nr 7
Ilość zawartych umów w poszczególnych resortach gospodarki narodowej

z wyszczególnieniem lokalizacji pracodawców w mieście i na wsi.

RESORT
1
Handel
Przemysł

Ilość zawartych
Umów
2
44
7

Podział z kolumny 2 z wyszczególnieniem
na:
MIASTO
WIEŚ
3
4
29
15
7

--
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Usługi

17

10

7

Pozostałe

55

34

21

Ogółem

123

80

43

Największe zapotrzebowanie na zatrudnienie absolwentów w ramach stażu było w zawodach:
sprzedawca i pracownik administracyjno-biurowy. Pracodawcy, którzy korzystali z w/w
formy zatrudnienia absolwentów na staż to pracodawcy zlokalizowani w sferze miejskiej
prowadzący działalność handlową i usługową oraz jednostki budżetowe;
Efektywność z umów zakończonych w :
IV kwartał 2000 – 33%
I kwartał 2001 – 48%
II kwartał 2001 – 60%
III kwartał 2001 – 53%
Do realizacji w 2002 roku przeszło 120 umów dla 190 osób.
Kwota zobowiązań wynosi:
Stypendium
ZUS
Nadzór
Dojazdy
Badania
Razem

313.489,70
107.025,38
5.491,28
10.233,80
30,00
436.270,16

3. Pożyczki
Na finansowanie pożyczek w 2001r.Urząd przeznaczył środki finansowe w kwocie
258.470 zł ( tj. różnica z sumy 220.000 złotych spłaty rat kapitałowych i odsetek
+ 106.587 złotych limit umorzeń ustawowych – umorzenia ustawowe 68.117 złotych ).
W omawianym okresie wpłynęło 18 wniosków o udzielenie ze środków Funduszu
Pracy jednorazowej pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej .
Zawarto 9 umów pożyczek na podjęcie poza rolniczej działalności gospodarczej na łączną
kwotę 142.000 złotych z tego:
- 3 na handel
na kwotę 26.000 zł.
- 5 na usługi
na kwotę 98.000 zł.
- 1 na produkcję na kwotę 18.000 zł.
Rozpatrzenie wniosków o pożyczkę poprzedzone było wizją lokalną przeprowadzoną
przez pośredników pod względem usytuowania, a więc konkurencji, możliwości zbytu
towarów i usług oraz zaplecza stanowiącego podstawę prawidłowej działalności.
Przeprowadzono 19 kontroli dotyczących realizacji umów pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczych.
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a) działalność Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielanie
pożyczek
W omawianym okresie Komisja odbyła posiedzenie w dniu 21 czerwca
11 września.

i

Na pierwszym z posiedzeń Komisja podjęła decyzję, że maksymalna kwota pożyczki
udzielonej w 2001r. na podjęcie pozarolniczej działalności gospodarczej wynosić będzie
20.000 zł. i zatwierdziła kryteria udzielenia pożyczek na rozpoczęcie w/w działalności.
Komisja rozpatrzyła 16 wniosków, z których 10 uzyskało pozytywną opinię
5 negatywną, a 1 przeznaczono do ponownego rozpatrzenia po uzupełnieniu braków
formalnych i merytorycznych.
Na posiedzeniu w dniu 11 września Komisja rozpatrzyła 2 wnioski osób bezrobotnych
o udzielenie pożyczki. Wnioski uzyskały pozytywną opinię Rady.

4. Prace interwencyjne
Na organizację i finansowanie prac interwencyjnych w 2001r.Powiatowy Urząd Pracy w
Koninie przeznaczył kwotę 1.246,903 zł z czego:
- 547.263 zł na wypłatę zobowiązań z umów zawartych w 2000r.
- 696.640 zł na realizację umów zawartych w 2001r.
Do wykonywania prac interwencyjnych kierowane były osoby:
- posiadające status osoby bezrobotnej ze szczególnym uwzględnieniem osób
długotrwale bezrobotnych
- posiadające prawo do zasiłku
- mające przygotowanie zawodowe lub mogące wykonywać pracę w ramach
proponowanego zatrudnienia
Przy ustalaniu wysokości refundacji preferowani byli wnioskodawcy:
- posiadający dobrą kondycję finansową
- proponując wynagrodzenie w wysokości co najmniej 75% przeciętnego
wynagrodzenia
- korzystający wcześniej z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
i wykazujący się wysoką efektywnością w postaci zatrudnienia na stałe
Z ogółu złożonych wniosków ok.20% rozpatrzono negatywnie z uwagi na brak środków, jak
również z powodu wykazania przez wnioskodawców zmniejszenia
o 10% liczby
zatrudnionych pracowników w okresie ostatnich 6 m-cy poprzedzających złożenie wniosku.
O dużym zainteresowaniu zakładów w organizacji prac interwencyjnych świadczy fakt, że ok.
60% pracodawców ubiegało się o zawarcie umowy po raz kolejny.
Do 31 grudnia 2001r.:
1. Wykorzystano kwotę 1.246,903 zł co stanowi 100% limitu.
2. Wpłynęło 138 wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych.
3. Negatywnie rozpatrzono 18 wniosków.
4. Realizowano 147 umów zawartych w 2000r. na zatrudnienie 292 osób bezrobotnych.
5. Z 96 pracodawcami zawarto 100 umów na zatrudnienie 290 osób bezrobotnych.
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6. Naliczono i sporządzono 680 decyzji przyznających pracodawcy refundację części
wynagrodzenia i składki ZUS. Sprawdzono prawidłowość naliczeń 3.500 wypłaconych
wynagrodzeń.
7. Średnia kwota refundacji w umowach zawartych:
- na okres do 6 m-cy wyniosła 380 zł
- na okres do 12 m-cy wyniosła 600 zł
8. 100 pracodawcom-za zatrudnienie 147 osób na czas nie określony-wypłacono
jednorazowe wynagrodzenia.
9. Średnia wysokość jednorazowego świadczenia-przysługującego pracodawcy do
wysokości 150% przeciętnego wynagrodzenia-wynosiła ok. 2.582,45.
10. Efektywność w poszczególnych kwartałach wynosiła :
IV kw./00
71%
I kw./01
84%
II kw./01 66%
III kw./01 86%
11. Przeprowadzono 24 kontroli dotyczących realizacji umów o zorganizowanie
prac interwencyjnych.

5. Programy specjalne
Na organizację i finansowanie programów specjalnych w 2001 r. Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie przeznaczył kwotę 353.610 zł. (co stanowi 8,50 % limitu 2001 r.).
Kwota zobowiązań na 2001r. niezbędna do pokrycia należności z 3 programów
specjalnych na zatrudnienie 48 osób bezrobotnych w ramach programów specjalnych
z 2000 r. wynosi 353.610 zł.
W związku z powyższym całość środków finansowych Funduszu Pracy przeznaczona została
na kontynuację realizacji programów specjalnych rozpoczętych w 2000 r.
Do dnia 31 grudnia 2001 r. wydatkowano kwotę 353.610 zł. (co stanowi 100 %
limitu).
Średnia kwota refundacji na 1 osobę wynosi 932,00 zł. w tym:
- 791,00 zł. - wysokość wynagrodzenia
- 141,00 zł. - wysokość składki ZUS (17,88 %)
Do 31 grudnia 2001 r. Urząd realizował 3 programy specjalne, w ramach których
zatrudnienie znalazło 48 osób bezrobotnych (kobiet):
1) „Utworzenie stanowisk koordynatorów ds. przeciwdziałania bezrobociu na terenie gmin
powiatu konińskiego” - 14 osób - program zakończony 4 czerwca 2001 r.
Efektywność po programie - 71 %
2) „Utworzenie miejsc pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie dla kobiet z grupy
ryzyka i zatrudnienie ich jako pracowników merytorycznych realizujących zadania
ustawowe Urzędu” - 20 osób - program zakończony 31 lipca 2001 r.
Efektywność po programie - 95 %
3) „Utworzenie stanowisk ds. rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym w Koninie dla
kobiet z grupy ryzyka i zatrudnienie ich jako pracowników merytorycznych realizujących
zadania ustawowe administracji samorządowej szczebla powiatowego na terenie gmin
powiatu konińskiego” - 14 osób - program zakończony 3 grudnia 2001 r.
Efektywność po programie - 100 %
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6. Roboty publiczne
W 2001 r. na organizację i finansowanie robót publicznych Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie przeznaczył kwotę 643.935,80 zł. (co stanowi 15,45 % limitu 2001 r.) z tego:
30.532 zł. - na wypłatę zobowiązań z umów zawartych w 2000 r.
- 613.403,80 zł. - na realizację umów zawartych w 2001 r.
Do dnia 31 grudnia 2001 r. wydatkowano kwotę 643.935,80 zł. co stanowi 100 % limitu.
Średnia kwota refundacji na 1 osobę wynosi 636,00 zł. w tym:
- 540,00 zł. - wysokość wynagrodzenia
96,00 zł. - wysokość składki ZUS (17,88%)
Kwota zobowiązań na 2002 r. niezbędna do pokrycia należności z umów zawartych

w ramach robót publicznych w 2001 r. wynosi 84.471,32 zł.
W okresie od 25.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wpłynęło 60 wniosków o
zorganizowanie robót publicznych. Negatywnie rozpatrzono 14 wniosków z uwagi
na brak dostatecznej ilości środków Funduszu Pracy, z 6 wniosków rezygnację
złożyli pracodawcy.
W 2001 r. Urząd zawarł 41 umów z 28 organizatorami na zatrudnienie 174 osób
bezrobotnych, poza tym w omawianym okresie realizowanych było 9 umów zawartych
w 2000 r. na zatrudnienie 28 osób bezrobotnych. Pod względem ilości zawieranych umów
miesiąc maj był najbardziej owocny - zawarto 23 umowy na zatrudnienie 120 osób.
Wskaźnik efektywności robót publicznych za ostatnie cztery kwartały kształtował się
następująco:
- IV kwartał 2000 r. - 27 %
- I kwartał 2001 r. - 83 %
- II kwartał 2001 r. - 29 %
- III kwartał 2001 r. - 22 %
Przeprowadzono 3 kontrole dotyczące realizacji umów o zorganizowanie robót publicznych.
Ponadto Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizował umowę na zatrudnienie 2
osób bezrobotnych w ramach robót publicznych w Archiwum Państwowym w Poznaniu, w
oparciu o Porozumienie z dnia 11 czerwca 2001 r. w sprawie współpracy przy realizacji
integracyjnego programu aktywizacji zawodowej młodzieży pod nazwą „MŁODZIEŻ
DLA HISTORII”, zawarte pomiędzy Prezesem Krajowego Urzędu Pracy, a Naczelnym
Dyrektorem Archiwów Państwowych.
Wyszczególnienie zadań realizowanych w ramach robót publicznych jak
również aktywność poszczególnych gmin powiatu konińskiego w procesie zatrudnienia
i przeciwdziałania bezrobociu zostały ujęte w powyższych tabelach.
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Tabela nr 8
Struktura umów i zatrudnienia w ramach robót publicznych wg działalności.

Wyszczególnienie

Remonty
szkół

Drogi i
mosty

Wodociągi i
kanalizacja Melioracje

Prace
porządkowe

Inne

Ogółem

4

3

1

5

5

23

41

26

17

6

27

13

85

174

Liczba umów

Liczba osób
zatrudniony
ch
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Tabela nr 9 Roboty publiczne w 2001 r. wg gmin i rodzaju realizowanych zadań
Lp.
1.

Gmina

2.

Rzgów
Krzymów

3.

Wilczyn

Liczba
zawartych
umów

Liczba osób
wg umów

2

12

2

15

4

17

Nazwa zadania
1)
2)
1)
2)

1)
2)

4.

Rychwał

5

17

5.

Skulsk

3

19

6.

Ślesin

2

5

7.

Kleczew

3)
4)
1)
2)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
1)
2)

3

5

1)
2)
3)

„Budowa Gimnazjum w Rzgowie” - 11 osób
„Rozliczanie opiekunek domowych” - 1 osoba
„Odbudowa rowów melioracyjnych na terenie gminy” - 11 osób
„Wykonywanie usług opiekuńczych u podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krzymowie” - 4 osoby
„Remont obiektów komunalnych - budowa chodników” - 8 osób
„Modernizacja parkingu i pola namiotowego” - 2 osoby
„Opieka nad chorym w domu” - 6 osób
„Opieka nad chorym w domu” - 1 osoba
„Obsługa osób niepełnosprawnych” - 1 osoba
„Konserwacja rowów melioracyjnych oraz urządzeń drenarskich” - 3 osoby
„Naprawa dróg, ulic i chodników” - 6 osób
„Remonty szkół i przystanków PKS” - 6 osób
„Pomoc w kuchni” - 1 osoba
„Budowa szaletów gminnych oraz renowacja parku gminnego” - 6 osób
„Remont chodników w Skulsku” - 6 osób
„Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Ośrodku Zdrowia w Skulsku oraz
przystosowanie wnętrza obiektu dla osób niepełnosprawnych” - 7 osób
„Obsługa niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie”3 osoby
„Obsługa ruchu turystycznego” - 2 osoby
„Budowa stanowisk do mini golfa na terenie OSIR w Kleczewie” - 1 osoba
„Prace porządkowe sieci melioracyjnej na terenie gminy Kleczew” - 2 osoby
„Prace porządkowe na terenie Gminy i Miasta Kleczew” - 2 osoby

8.
9.
10.

Kramsk
Golina
Stare Miasto

1
1
2

2
9
3

1

5

12.
13.

Kazimierz
Biskupi
Grodziec
Konin

1
12

17
45

14.

Poznań

2

3

15.

Ogółem:

41

174

11.

1) „Prace porządkowe na terenie gminy” - 2 osoby
1) „Konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie gminy” - 9 osób
1) „Zagospodarowanie terenu wokół Gimnazjum oraz prace porządkowowykończeniowe w budynku szkoły” - 1 osoba
2) „Zagospodarowanie terenu wokół nowego Gimnazjum w Starym Mieście oraz
drobne remonty obiektów szkolnych na terenie gminy” - 2 osoby
1) „Budowa nawierzchni drogowej z kostki brukowej w Kazimierzu Biskupim” - 5
osób
1) „Remont obiektów komunalnych, szkół, hydroforni i Urzędu Gminy” - 17 osób
1) „Portier”, „Referent” - 4 osoby (w ramach 1 umowy)
2) „Sprzątanie pomieszczeń” - 4 osoby
3) „Roboty utrzymaniowe dróg powiatowych” - 6 osób
4) „Referent” - 1 osoba
5) „Prowadzenie biura Stowarzyszenia”- 1 osoba
6) „Konserwacja urządzeń melioracji podstawowych” - 2 osoby
7) „Pomoc administracyjna” - 14 osób
8) „Portier” - 3 osoby
9) „Pracownik niewykwalifikowany” - 4 osoby
10) „Sprzątanie pomieszczeń” - 4 osoby
11) „Pomoc administracyjna” - 1 osoba
12) „Referent” - 1 osoba
1) „Sprzątanie pomieszczeń” - 1 osoba
2) „Pomocnik archiwisty” - 2 osoby
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Tabela nr 10 Aktywne formy zwalczania bezrobocia w 2001 r.
Lp.

Refundacje
absolwenckie

Staże
absolwenckie

Szkolenia

Pożyczki

Prace
interwencyjne

Roboty
publiczne

Program
specjalny

Łącznie

3

4

5

6

7

8

9

10

Limit 2001 r.
w tym:

599.285

884.461

439.469

-

1.246.903

643.935

353.610

4.167.663

-

zobowiązania z 2000 r.

464.634

267.235

33.137

-

547.263

30.532

353.610

1.696.411

-

umowy 2001 r.

134.651

617.226

406.332

-

699.640

613.403

-

2.471.252

Wyszczególnienie

1
1.

2

2.

Liczba zawartych umów

81

123

78

9

100

41

-

432

3.
4.

Liczba zakładów pracy
Liczba zatrudnionych
bezrobotnych
w tym:

81
158

122
193

21
449

9

96
290

28
174

-

348
1.273

-

mieszkańcy miast

81

81

274

7

127

42

-

612

- mieszkańcy wsi
Średnia refundacja na
osobę

77

112

175

2

163

132

-

661

408

-

1.268

15.777

408

636

917

-

6.

Liczba decyzji płacowych

391

1.529

1.491

-

680

217

100

4.408

7.

Zobowiązania wymagalne
Funduszu Pracy

458.651

436.270,16

57.398

-

280.684

84.471

1.924

1.139.398

5.
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III. POŚREDNICTWO PRACY
Pośrednictwo pracy jest najtańszą i najbardziej skuteczną formą pomocy
świadczonej przez służby zatrudnienia wobec poszukujących pracy
i pracodawców.
Usługi kierowane do klientów wyznaczone są przez poniższe cele:
Pracodawcy
Zapewnianie pracodawcom znalezienia kandydatów do pracy na wolne miejsca pracy
w możliwe krótkim terminie.
Bezrobotni
Pomoc bezrobotnym i osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia w możliwie
krótkim terminie.
Działania pośrednictwa są w szczególności nakierowane na partnerów przekazujących swoje
usługi urzędowi. Przynosi to wymierne efekty w postaci wzrastającej liczby miejsc pracy
niesubsydiowanej. Od stycznia do końca grudnia 2001r. pozyskaliśmy 3.529 nowych miejsc
pracy z czego 2.440 do pracy niesubsydiowanej.
W ramach penetracji rynku pracy pozyskaliśmy 83 nowych pracodawców do współpracy.
Zgodnie z harmonogramem przeprowadzane były wizyty w zakładach pracy.
W okresie od stycznia do grudnia 2001r. w gminach przeprowadziliśmy 625 wizyt,
w Koninie 472.
Na bieżąco współpracowaliśmy z najbliższymi urzędami pracy w sprawie realizacji
„
trudnych ofert”.
Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z WRK ZSMP organizował cykliczne giełdy pracy.
Do końca grudnia 2001r. przeprowadziliśmy 8 giełd , w których udział wzięło
119 pracodawców oferujących 491 wolnych miejsc pracy. W giełdzie udział wzięło ok.
3.800 bezrobotnych i poszukujących pracy, oczekiwania pracodawców spełniły 392 osoby
(wg ankiet ).
Wydział Pośrednictwa Pracy i Aktywizacji Zawodowej współpracował z WUP – Oddziałem
Zamiejscowym w Koninie w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej poprzez
uczestnictwo w giełdach pracy pracowników CIZ i PK.
Ponadto organizowane były również mini giełdy pracy pod bieżące potrzeby pracodawców ,
do końca grudnia 2001r. zorganizowano 14 giełd , w ramach których zgłoszono 51
wolnych miejsc pracy, na giełdy stawiło się 310 osób , z których 71 spełniło oczekiwania
pracodawcy.
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w okresie od stycznia do czerwca współpracował
z 14 koordynatorami. Zakres działania koordynatorów odbywał się na linii: urząd pracy urząd gminy - pracodawcy - bezrobotni.
W ramach aktywizacji lokalnego rynku pracy urząd pracy przy współudziale samorządu
terytorialnego zorganizował „ Dni otwarte „ w gminach:
Skulsk
w dniu 24.05.2001 r.
Sompolno w dniu 04.10.2001 r.
oraz zajęcia warsztatowe na temat sposobów poszukiwania pracy w gminie Wierzbinek.

W ramach aktywizacji bezrobotnych (niesubsydiowane formy szkolenia i pośrednictwa
zawodowego) mające na celu zwiększenie szans zatrudnienia realizowaliśmy program
Absolwent - 2000 , do kwietnia 209 absolwentów odbyło 2 wizyty u pośrednika,
zorganizowano również 8 sesji trzydniowych warsztatów aktywnego poszukiwania pracy
w klubie pracy. Ponadto organizowane były 54 spotkania informacyjne z nowo rejestrującymi
się absolwentami a dla osób chętnych w miesiącach IX, X, XI, XII zorganizowano 7
warsztatów aktywnego poszukiwania pracy , które ukończyło 29 absolwentów - 2001.
W maju wydział rozpoczął zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych pod hasłem „Nie bój
się myszy ani klawiszy” w zajęciach udział wzięło 55 osób.
W okresie 12 m-cy objęliśmy poradnictwem zawodowym osoby mające dużą motywację
w kierunku podjęcia pracy, które zgłaszają się z własnej inicjatywy - 115 osób skorzystało
z porad indywidualnych doradcy zawodowego.
W okresie od stycznia do grudnia 2001r. odbywały się zajęcia warsztatowe z młodzieżą OHP
kończącą naukę zawodu , zajęcia dotyczyły m. in. metod poszukiwania pracy , w których
wzięło 30 osób.
Ponadto na bieżąco zajmowaliśmy się promocją usług świadczonych przez urząd pracy
poprzez ulotki , broszury, plakaty, internet.

31

IV. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY.
1. Struktura organizacyjna PUP Konin
W dniu 14.03.2001 roku Uchwałą Nr 90/2001 Zarząd Powiatu Konińskiego uchwalił nowy
regulamin organizacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie.
Zgodnie z nowym regulaminem wyodrębniono trzy piony :
1) pion działań aktywizujących w ramach , którego działają następujące wydziały :
- Wydział Instrumentów Rynku Pracy
- Wydział Pośrednictwa Pracy i Aktywizacji
2) pion działań ewidencyjno-informacyjnych , w ramach którego działają :
- Wydział Ewidencji Świadczeń
- Sekcja ds. kontroli legalności zatrudnienia
3) pion działań wspomagających :
- Wydział Zarządzania
- Wydział Administracyjno-Gospodarczy
- Wydział Finansowo-Księgowy
Głównym celem dokonanych zmian było uelastycznienie działalności PUP oraz dostosowanie
struktury organizacyjnej do potrzeb lokalowych związanych z przeniesieniem siedziby
Urzędu na ulicę Zakładową .

2. Nowa siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie
Od 15.10.2001r. nową siedzibą Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie jest część budynku
zlokalizowanego przy ulicy Zakładowej 4 .
W budynku tym Powiatowy Urząd Pracy zajmuje parter , I piętro oraz część piwnicy.
Na parterze znajduje się obszerna sala obsługi osób bezrobotnych i poszukujących
pracy . Zainstalowane zostały 22 stanowiska , przy których pracownicy dokonują obsługi
klientów urzędu . Sala obsługi została zaprojektowana w taki sposób, aby klienci urzędu mieli
bezpośredni kontakt
z urzędnikiem . Na sali zainstalowanych jest 80 miejsc siedzących
z przeznaczeniem dla interesantów.
Uruchomiony również został punkt informacyjny , w którym pracownik urzędu
udziela wskazówek dotyczących działalności poszczególnych stanowisk.
Część pomieszczeń biurowych została wyposażona w nowe meble , zaś w piwnicy
zamontowane zostało nowoczesne archiwum – zainstalowane zostały przesuwane regały .
Porównując obecne warunki lokalowe do warunków z ul.Hurtowej należy stwierdzić, iż
standard
i jakość świadczonych usług uległa znacznej poprawie .
Osoby bezrobotne mają również możliwość korzystania z usług urzędu na terenie gminy
w której mieszkają. W każdej gminie oraz w mieście Koninie funkcjonują Terenowe Punkty
Obsługi Osób Bezrobotnych. W terenowych palcówkach zarejestrowani bezrobotni mają
zapewniony całokształt obsługi : potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy , uzupełnienie
dokumentów, zgłaszanie zmian dotyczących ich sytuacji , itp.
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3. Powiatowa Strategia Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie wraz ze Starostwem Konińskim opracował
Powiatową Strategię Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku
Pracy „ .
Skuteczne przeciwdziałanie bezrobociu będzie możliwe w wyniku wykorzystania szans
określonych w analizie SWOT .Urząd Pracy w Koninie powinien przygotować się
organizacyjnie i kadrowo do wykorzystania pozytywnych szans pojawiających się w
otoczeniu, drogą wzrostu poziomu zatrudnienia i rozwoju jakości zasobów ludzkich.
Wychodząc z analizy istniejącego stanu rynku pracy oraz dokonanej analizy SWOT jako
podstawowe problemy przeciwdziałania bezrobociu w najbliższych latach postrzega się :
- zwiększenie szans zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, przygotowanie
bezrobotnych do podejmowania pracy w nowych zawodach,
- stworzenie odpowiedniej aury dla przeciwdziałania bezrobociu ,
- poprawę jakości obsługi bezrobotnych.
Problemy te znajdą swoje rozwiązanie w realizacji strategii powiatowej, która obejmuje cele i
zadania na najbliższe pięć lat.
Strategia opiera się na trzech filarach :
I.
Rynek pracy
II.
Przedsiębiorczość
III.
Instytucjonalna obsługa rynku pracy
Wyżej wymienione filary, które zostały uszczegółowione w cele i kierunki, ukazują dążenia
Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie .
W lutym 2001 roku Starostwo Konińskie zorganizowało konferencje na temat
przeciwdziałania bezrobociu . W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych , gminnych i miasta Konina .Ponadto w spotkaniu wzięli udział
przedstawiciele pracodawców , związków zawodowych oraz posłowie ziemi konińskiej.
Ponadto w/w strategia przedstawiona została Powiatowej Radzie Zatrudnienia , która,
uchwałą nr 9 z 24.04.2001 r. pozytywnie ją zaopiniowała.
Rada Powiatu Konińskiego , uchwałą z dnia 27.04.2001 r. , ustanowiła Powiatową
Strategię Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy, jako
program branżowy
w dziedzinie bezrobocia , który stanowi integralną część
strategii rozwoju i promocji powiatu konińskiego.
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PODSUMOWANIE
1. Stopa bezrobocia dla subregionu konińskiego wynosiła 21,0 %.
2. Liczba bezrobotnych wynosiła 21.016 osób.
3. Prognozuje się, że na koniec 2002 r. liczba bezrobotnych będzie kształtować się
na poziomie 23.000 osób.
4. Limit

Funduszu

pracy

na

aktywne

formy

zwalczanie

bezrobocia

4.167.664,00 zł, tj. o 10,4 % mniej niż w 2000 roku.
5. W ramach posiadanych środków zaktywizowano 1.247 osób bezrobotnych.
6. Pozyskano 3.529 wolnych miejsc pracy, w tym 69,1 % do pracy
niesubsydiowanej.
7. Zorganizowano 8 cyklicznych giełd pracy.
8. Brak płynności finansowej na Funduszu pracy i na środkach budżetowych.
9. Zadłużenie wobec ZUS związane z nie opłacaniem składki zdrowotnej od osób
bez prawa do zasiłku.
10. Zmiana struktury organizacyjnej PUP Konin.
11. Nowa siedziba PUP Konin przy ul. Zakładowej 4.
12. Uchwalono Powiatową Strategię Przeciwdziałaniu Bezrobociu i Aktywizacji
Lokalnego Rynku Pracy.
13. Problemy kadrowe PUP Konin – zbyt mała liczba osób zatrudnionych
w stosunku do ilości wykonywanych zadań i liczby bezrobotnych.
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