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1. Analiza bezrobocia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koninie - 2003r.
Na koniec grudnia 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Koninie wynosiła 20.669 osób ( Powiat Koniński – 13.085 osób, Miasto
Konin – 7.584 osoby). W porównaniu z grudniem ubiegłego roku bezrobocie utrzymuje się na
podobnym poziomie.
Na koniec grudnia 2003 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce wynosiła 247.869
osób. Subregion koniński zajmuje drugie miejsce w województwie pod względem liczby
bezrobotnych.
Stopa bezrobocia w subregionie konińskim była znacznie wyższa niż stopa bezrobocia
w Polsce i Wielkopolsce. Na koniec grudnia 2003 r. wynosiła ona:
-

Powiat Koniński – 22,3 %

-

Miasto Konin – 18,7 %

-

Wielkopolska – 16,0 %

-

Polska – 18,0 %
Stopa bezrobocia, mierzona liczbą bezrobotnych w stosunku do ludności aktywnej

zawodowo, jest głównym miernikiem natężenia bezrobocia. Analizując omawiany okres
w subregionie konińskim można zauważyć, że stopa bezrobocia rosła od stycznia do marca,
następnie od kwietnia do czerwca spadała. W okresie od lipca 2003r. do października stopa
bezrobocia utrzymywała się na takim samym poziomie, wynosiła średnio około 19,7%. Na
koniec listopada ub. stopa bezrobocia wzrosła o 0,4 pkt. procentowego w porównaniu z
październikiem, natomiast na koniec grudnia 2003 roku wzrosła do 20,8 %.
Stopa bezrobocia dla województwa wielkopolskiego w końcu grudnia wyniosła 16,0 %
i w porównaniu z listopadem zwiększyła się o 0,4 punktu procentowego. Wielkopolskie nadal
znajduje się na piątym miejscu wśród województw o najniższej stopie bezrobocia, po:
mazowieckim (13,7%), małopolskim (13,9%), podlaskim (14,5%) i lubelskim (15,5%).
Na

terenie województwa najniższa stopa bezrobocia występuje nadal w powiecie

poznańskim – 7,9%, a następnie w kępińskim - 11,7%, grodziskim – 12,1% i rawickim 12,9%. Powiatami o najwyższej stopie bezrobocia są: złotowski – 26,3%, wągrowiecki –
25,6%, czarnkowsko - trzcianecki – 24,3%.
Natomiast subregion koniński ze stopą bezrobocia wynoszącą 20,8% na koniec
grudnia 2003 roku zajmuje 12 miejsce w Wielkopolsce. Stopa bezrobocia w podregionie
konińskim przedstawiała się następująco:
- powiat kolski – 21,7 %
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- powiat słupecki - 22,4 %
- powiat turecki – 18,6 %
W kraju liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2003r. wyniosła 3175,7 tys. osób, co oznacza
wzrost bezrobocia o 2,5% w stosunku do listopada, natomiast zmniejszenie o 1,3%
w stosunku do grudnia 2002 roku. Stopa bezrobocia dla kraju w stosunku do poprzedniego
miesiąca zwiększyła się o 0,4 punktu procentowego

i wyniosła 18,0%. W porównaniu

z grudniem 2002 roku wskaźnik ten jest niższy o 0,1 punktu procentowego.
Wykres 1 Bezrobotni w subregionie konińskim w 2003 r.
25000
21215

21443

21056
20353

20000

19603 19586 19315 19247 19349 19321 19794

20669

15000
10000

10697
10706 10834 10658 10523
10301 10420 10345 10421 10454 10394 10464

5000
0

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

ogółem

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

grudzień

kobiety

Źródło : Dane statystyczne PUP w Koninie

Począwszy od stycznia 2003 roku obserwowana była wysoka liczba zarejestrowań.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec stycznia sięgała 21.215 osób. Na koniec
lutego liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Koninie wynosiła 21.443 osób
( Powiat Koniński – 13593 osoby, Miasto Konin – 7850 osób). W porównaniu do stycznia
2003 r. populacja bezrobotnych wzrosła o 228 osób tj. 1,1 %. Liczba bezrobotnych
w powiecie konińskim od marca zmniejszała się z miesiąca na miesiąc. Okres wiosenno –
letni, jest czasem prac sezonowych, które zmniejszają liczbę rejestracji bezrobotnych. Są to
jednak z reguły prace krótkookresowe i po ich zakończeniu zatrudnione przy nich osoby
wracają do ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy. W marcu liczba bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Koninie spadła o 387 osób w porównaniu do poprzedniego
miesiąca i wynosiła - 13325 osób dla powiatu konińskiego i 7731 osób w mieście Koninie.
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Kolejny spadek osób bezrobotnych w następnych miesiącach

wynikał z uruchomienia

środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy zwalczania bezrobocia.
W okresie od lipca do października liczba bezrobotnych utrzymuje się na podobnym
poziomie. Znaczący wzrost zauważamy w listopadzie. W miesiącu tym liczba bezrobotnych
wzrosła o 473 osoby w stosunku do października. W grudniu 2003r. bezrobocie wzrosło, aż
o 4,4% w porównaniu z listopadem.
Napływ do bezrobocia przedstawia liczbę osób, które w danym okresie
sprawozdawczym zostały zarejestrowane w urzędzie. Od początku 2003 r. do ewidencji PUP
przyjętych zostało 16.191 osób, w tym 6.735 to osoby zamieszkałe w Koninie.
Odpływ z bezrobocia – jest to liczba osób, które w danym okresie sprawozdawczym
zostały z różnych powodów wyłączone z ewidencji bezrobotnych. W 2003 roku
wyrejestrowanych zostało 16.139 osób bezrobotnych, w tym 6.658 osób z miasta Konina.
Zasadnicze przyczyny wyłączenia z ewidencji :
•

Podjęcie pracy

•

Nie potwierdzenie gotowości do podjęcia pracy

•

Rozpoczęcie szkolenia lub stażu pracy

•

Dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego

•

Nabycie praw emerytalnych lub rentowych

Na koniec grudnia 2003 roku w

PUP Konin zarejestrowanych było 3.564 osób

pobierających zasiłek dla bezrobotnych. Stanowili oni 17,2 % ogółu bezrobotnych, natomiast
osoby zamieszkałe na wsi stanowiły 51,7 % wszystkich bezrobotnych .
W ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie na końcu grudnia 2003 r.
zarejestrowane były 582 osoby niepełnosprawne (275 kobiet). Wśród niepełnosprawnych 355
osób posiadało status bezrobotnego, zaś status poszukującego pracy - 227 osób.
Wśród osób niepełnosprawnych największą liczbę stanowiły osoby posiadające
stopień niepełnosprawności lekki - osoby niepełnosprawne bezrobotne – 286 tj. 80,6 % ogółu
niepełnosprawnych bezrobotnych, zaś osoby niepełnosprawne poszukujące pracy 105 tj.
45,3% ogółu niepełnosprawnych poszukujących pracy .
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Tabela 1 Osoby niepełnosprawne według grup inwalidztwa na dzień 31.12.2003 r.
Stopień
Powiat Koniński
Miasto Konin
Subregion koniński
niepełnoPoszukujący
Poszukujący
Poszukujący
Bezrobotni
Bezrobotni
Bezrobotni
pracy
pracy
pracy
sprawności
Znaczny
Umiarkowany
Lekki

Razem

2
21
137
160

4
25
24
53

46
149
195

9
84
81
174

2
67
286
355

13
109
105
227

Źródło: Dane statystyczne PUP w Koninie

Na koniec grudnia 2003r. w PUP w Koninie zarejestrowanych było 629 osób
pobierających zasiłek przedemerytalny, w tym 210 kobiet oraz 1.090 osób pobierających
świadczenie przedemerytalne, w tym 523 kobiet. Ogółem świadczenie i zasiłek
przedemerytalny pobierało 1.719 osób. Należy zauważyć, że liczba osób którym przysługuje
świadczenie przedemerytalne wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z końcem 2002r.
( 31.12.2002r. świadczenie przedemerytalne pobierało 457 osób). Powodem tak znaczącego
wzrostu osób pobierających świadczenie przedemerytalne jest zapowiadana zmiana
przepisów, która zaostrzy kryteria przyznawania w/w świadczeń.
Reasumując:
Porównując stan bezrobocia subregionu konińskiego, województwa wielkopolskiego i kraju
( dane o strukturze bezrobocia stan na koniec września 2003r.) można wysnuć następujące
wnioski :
♦ Wysoki udział wśród ogółu bezrobotnych osób o niskim poziomie kwalifikacji
( zasadnicza zawodowa, gimnazjalne i poniżej - subregion koniński -68,4 % ogółu
bezrobotnych, Wielkopolska – 69,79 %, Polska - 67,6 % )
♦ Bezrobocie długotrwałe - osoby pozostające w rejestrach urzędu ponad

12 miesięcy

( subregion koniński – 54,9 % ogółu bezrobotnych, Wielkopolska – 50,8 % , Polska –
53,8 %).
♦ Olbrzymia skala bezrobocia ludzi młodych ( 18 – 24 lata ) utrzymująca się od kilku lat.
Stanowią oni w subregionie konińskim 31,2 % wszystkich bezrobotnych, Wielkopolska –
30,6 %, Polska – 26,7%.
♦ Kobiety stanowiły ponad połowę bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym urzędzie
(subregion koniński – 52,9 % zarejestrowanych bezrobotnych, Wielkopolska – 54,5 %,
Polska – 52,5 % ).
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♦ Niska liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych – subregion koniński

16,9 %

wszystkich bezrobotnych, Wielkopolska – 16,4 %, Polska – 14,5 %.

Tabela 2 Liczba bezrobotnych według gmin powiatu konińskiego– stan na koniec grudnia
2003 roku

LICZBA
BEZROBOTNYCH
OGÓŁEM

LICZBA
BEZROBOTNYCH
KOBIET

LICZBA
BEZROBOTNYCH
Z PRAWEM DO
ZASIŁKU

GOLINA

1318

668

227

GRODZIEC

593

295

82

KAZIMIERZ BISKUPI

1020

557

154

KLECZEW

1006

556

207

KRAMSK

1045

521

193

KRZYMÓW

752

392

133

RYCHWAŁ

786

384

126

RZGÓW

621

310

126

SKULSK

698

361

89

SOMPOLNO

1328

673

144

STARE MIASTO

899

450

196

ŚLESIN

1339

675

223

WIERZBINEK

889

446

96

WILCZYN

791

422

113

KONIN

7584

3 987

1455

20 669

10 697

3 564

GMINA

OGÓŁEM
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2. Wykorzystania środków finansowych na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w 2003 roku.
Środki Funduszu Pracy na finansowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
określone zostały Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie
(Dz. U. Nr 49, poz. 409).
W dniu 8 stycznia 2003 r. zarządzeniem Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Poznaniu powołany został „Zespół ds. określenia propozycji kryteriów ustalania dla
samorządów powiatowych kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na
rzecz

aktywnego

przeciwdziałania

bezrobociu

oraz

finansowania

innych

zadań

fakultatywnych”.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i
przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514). Sejmik Województwa
Wielkopolskiego przyjął wyżej wymienione „kryteria podziału środków Funduszu Pracy”.
Dla Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie obsługującego dwa powiaty przyznano
środki w wysokości 54,5 % limitu

roku 2002 na:

1) prace interwencyjne
2) roboty publiczne
3) staże absolwenckie
4) umowy absolwenckie
5) szkolenia
Ponieważ środki te były rażąco niskie Powiatowy Urząd Pracy w Koninie 22 kwietnia
br. wystąpił do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o dodatkowe środki na
realizację trzech programów:
1) „Bezpieczne lato” - utworzenie na terenach Gmin powiatu konińskiego sieci placówek
kolonijnych dla dzieci z obszarów wiejskich,
2) „Zwiększenie szans absolwentów 2003 roku na konińskim rynku pracy”
3) „Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy dla osób długotrwale bezrobotnych
z powiatu konińskiego i miasta Konina”
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Środki na realizację wyżej wymienionych programów Urząd otrzymał z rezerwy Marszałka
Województwa Wielkopolskiego.

Do realizacji programu „Bezpieczne lato” przystąpiło 10 gmin powiatu konińskiego
tj.: Skulsk, Wierzbinek, Sompolno, Rychwał, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Grodziec,
Wilczyn, Kleczew.
Projekt spotkał się z ogromnym entuzjazmem i zainteresowaniem. W okresie nasilonych prac
polowych w lokalach przeznaczonych na zajęcia kolonijne sprawowana była opieka nad 978
dziećmi w wymiarze 8 godzin dziennie w godzinach od 800 do 1600 przez 6 dni tygodnia
przez 48 opiekunów.
Projekt realizowany był w okresie od początku lipca do końca sierpnia - zgodnie
z potrzebami poszczególnych gmin.
Głównym organizatorem programu były Urzędy Gmin, które ze swej strony zapewniły
lokale przeznaczone na zajęcia kolonijne oraz dowóz dzieci do w/w lokali, materiały
sportowo-rekreacyjne oraz gry i zabawki dla dzieci, partycypowały również w kosztach
wyżywienia.
Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej zatrudniły beneficjentów i sprawowały nadzór
nad programem w gminie.
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegow Koninie,
włączony do programu - przeprowadził w 17 placówkach oświatowych na terenie 10 gmin
powiatu konińskiego szkolenia dla dzieci - uczestników półkolonii -

w zakresie BHP

w rolnictwie. KRUS o/Regionalny w Koninie był również inicjatorem konkursu plastycznego
z nagrodami książkowymi, ufundował materiały niezbędne do realizacji w/w konkursu tj.:
farby akwarelowe i bloki rysunkowe dla każdego uczestnika.
Powiatowy Urząd Pracy w ramach środków Funduszu Pracy sfinansował szkolenie
38 beneficjentów w zakresie „opiekunów kolonii” oraz refundacje wynagrodzeń za
zatrudnienie 48 osób w ramach robót publicznych pełniących funkcje wychowawców
kolonijnych.
Następny program „Zwiększenie szans absolwentów 2003 roku na konińskim
rynku pracy” zakładał zaktywizowanie 341 absolwentów (zaktywizowano 624 osoby tj.
o 83 % więcej), w tym w ramach:
1) prac społecznie użytecznych na zasadach robót publicznych 12 osób
2) szkoleń dla 100 absolwentów - na szkoleniach:
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-

sekretarka-asystentka szefa

-

obsługi kas fiskalnych

-

obsługi komputera

-

podatkowa księga przychodów i rozchodów

3) refundacji wynagrodzenia absolwentów planowano 56 osób - zaktywizowano 134
4) staży absolwenckich planowano 167 osób - zaktywizowano 379
5) pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej - planowano udzielić 6,
a udzielono 2 na łączną kwotę 35.000 zł., w tym 1 na działalność usługową na wsi na
kwotę 20.000 zł. i 1 na działalność handlową na kwotę 15.000 zł.

W pełni

zabezpieczono potrzeby absolwentów dotyczące udzielenia pożyczek na rozpoczęcie
działalności gospodarczej.
Program „Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy dla osób długotrwale
bezrobotnych z powiatu konińskiego i miasta Konina” zakładał uaktywnienie 425 osób
długotrwale bezrobotnych (zaktywizowano 880 osób tj. o 107 % więcej) i stworzenie im
warunków do ponownego wejścia na lokalny rynek pracy.
Pozyskanie środków na realizację programu umożliwiło zaktywizowanie:
1)

w ramach prac interwencyjnych 362 bezrobotnych przy planowanych 163.

2)

w ramach szkoleń 495 osób przy planowanych 252.

3)

udzielono 25 pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej w miejsce 10
planowanych z tego 12 pożyczek dla bezrobotnych pozostających bez pracy
powyżej 12 miesięcy.
Udzielono 15 pożyczek na tereny wiejskie w tym:
-

2 na działalność handlową na kwotę 23.000 zł.,

-

10 na działalność usługową na kwotę 152.000 zł.

-

3 na działalność produkcyjną na kwotę 64.000 zł.

Efektami programu są między innymi:
1) zdobycie i zwiększenie kwalifikacji osób bezrobotnych, poprawa ich atrakcyjności na
rynku pracy poprzez następujące kursy:
-

spawanie w półautomacie MAG,

-

zakładanie i prowadzenie małej firmy

-

księgowość komputerowa

-

komputerowy

-

prawa jazdy kategorii C i E/C

-

pielęgniarki-położnej po 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu
10

-

językowe - język angielski i niemiecki dla początkujących
i zaawansowanych

-

podstawowy kierowców w zakresie przewozu rzeczy

2) poprawa sytuacji materialnej i społecznej osób bezrobotnych i ich rodzin poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej na własny rachunek.
W trosce o poprawienie bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły i w budynkach
szkolnych Powiatowy Urząd Pracy zaplanował i realizował akcję „Bezpieczna Droga”.
Celem akcji było nadzorowanie przejść dzieci do szkół na drogach o wyjątkowym zagrożeniu
w ruchu drogowym w rejonie działania tutejszego Urzędu.
W pierwszej fazie realizacji programu zwrócono się do wójtów i burmistrzów z prośbą
o wytypowanie szkół, które z uwagi na swoje położenie były by zainteresowane
uczestnictwem w akcji, a także wskazanie osób bezrobotnych do realizacji programu.
Udział w programie zgłosiło 13 gmin oraz miasto Konin. Program jest prowadzony
w 38 szkołach i realizuje go 40 osób.
Wskazane osoby wzięły udział w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym na
przejściu dla pieszych :
- część teoretyczna szkolenia została przeprowadzona przez Wydział Kadr i Szkolenia przy
Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu ( na naszą prośbę z uwagi na trudną sytuację
materialną osób bezrobotnych szkolenie odbyło się w Koninie w budynku Powiatowego
Urzędu Pracy)
- część praktyczna szkolenia została przeprowadzona przez Sekcję Ruchu Drogowego przy
Komendzie Miejskiej Policji w Koninie.
Następnie

przeprowadzono

zatrudnionych na stanowiskach

„szkolenie

podstawowe

BHP

dla

pracowników

robotniczych”. Po kompleksowym przeszkoleniu

przystąpiono do realizacji drugiego etapu programu tj. zatrudnienia 40 osób przez szkoły
w ramach robót publicznych przez okres 6 miesięcy tj. od 10.09.2003 r do 09.03.2004 r.
Poza wyżej przedstawionymi programami urząd realizował projekty:
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„Zielone miejsca pracy”- program opracowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej , Zespół Aktywizacji Zawodowej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, EkoFundusz.
Na terenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie projekt realizowany był
w Lasach Państwowych Nadleśnictwa Konin , w okresie od 14.10.02r. do 13.10.03r. przez
1 absolwenta z wykształceniem średnim leśnym. Celem projektu było zwiększenie szans
zatrudnienia bezrobotnych absolwentów szkół o kierunkach związanych z gospodarką leśną
i rolną.
„Moja gmina w Unii Europejskiej” powstał

na bazie porozumienia Ministra

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzego Hausnera a Ministrem, Członkiem Rady
Ministrów Panem Lechem Nikolskim w sprawie współpracy przy realizacji zadań służących
promocji integracji z Unią Europejską.
Realizację projektu przewidziano w formie stażu przez okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2003 r.
do 30 czerwca 2003r.
Na terenie działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie projekt realizowany był w 14
gminach oraz mieście Koninie, w okresie od 01.03.03r. do 30.06.03r. przez 30 absolwentów
z wykształceniem średnim lub wyższym. Przed rozpoczęciem stażu wszystkie osoby przeszły
szkolenie przygotowujące do realizacji zadań określonych w projekcie.
W ramach odbywanego stażu absolwenci realizowali zadania związane z:
-

organizacją i prowadzeniem gminnych Ośrodków Informacji Europejskiej,

-

przybliżaniem społecznościom lokalnym problematyki związanej
z członkostwem Polski w Unii Europejskiej poprzez bezpośrednie kontakty
z mieszkańcami gminy w miejscu ich pracy i zamieszkania.

-

informowaniem społeczności gminnych na temat ich przyszłego funkcjonowania
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej,

-

informowaniem na temat referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
Z dniem 1 lipca 2003r. nastąpiło automatyczne przedłużenie stażu o 6 miesięcy

uczestnikom tego programu w gminach , które wyraziły chęć kontynuowania programu
i zobowiązały się do zatrudnienia tych osób i utrzymania gminnego ośrodka

informacji

europejskiej na kolejny rok.
Przedłużono realizację projektu w Skulsku, Krzymowie, Ślesinie, Rychwale i Kramsku.
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Program „Rowy”, którego celem głównym było podejmowanie działań na rzecz osób
zagrożonych

wykluczeniem

społecznym

to

znaczy

długotrwale

bezrobotnych

zamieszkujących tereny wiejskie w tym postpegeerowskie z terenu subregionu konińskiego.
Przy realizacji programu współpracował Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Koninie i Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.
Realizacja programu przyczyniła się do:
1) aktywizacji zawodowej osób z grupy ryzyka zawodowego - długotrwale
bezrobotnych z terenów wiejskich,
2) konserwacji Kanału Powa-Topiec na długości 10 km.
3) udrożnieniu rzeki Warty i wałów przeciwpowodziowych na długości 15 km
i powierzchni 27 ha.
Celem

programu

było

ograniczenie

zjawiska

marginalizacji

społecznej

i przygotowanie osób narażonych na wykluczenie społeczne do wejścia na rynek pracy,
utrzymanie zatrudnienia lub powrotu do czynnego życia zawodowego.
Realizacja celu strategicznego wspomagana była celami operacyjnymi takimi jak:
- aktywizacja zawodowa 16 osób długotrwale bezrobotnych wywodzących się
z terenów wiejskich,
- zatrudnienie po programie 3 osób na umowach o pracę na czas określony,
- poprawa stanu melioracyjnego poprzez wykonywanie prac związanych

z melioracją

podstawową, konserwacja wałów przeciwpowodziowych i konserwacja kanału Powa-Topiec.
Pracodawca zatrudnił 4 osoby na dalszy okres.
Program „Lepsza droga” skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych. Celem
programu było zapewnienie zatrudnienia wyżej wymienionym osobom przy pracach
z zakresu utrzymania i konserwacji dróg wojewódzkich.
Program realizowany był przez 4 osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych
w okresie od 11.08.2003 r. do 31.10.2003 r. przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu.
„Program leśny” - program skierowany był do absolwentów średnich szkół
zawodowych. Realizowało go 6 osób w formie staży absolwenckich w terminie 01.08.2003 r.
do 31.10.2003 r. Obejmował sprzątanie lasu, utrzymanie czystości na parkingach leśnych,
pracę w szkółkach leśnych. Bezrobotni absolwenci odbywali staż w Nadleśnictwie Konin
i Nadleśnictwie Grodziec.
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3. Pośrednictwo pracy
Główne działania podejmowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w zakresie
pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w roku 2003

ukierunkowane były przede

wszystkim na pozyskiwanie nowych miejsc pracy, doskonalenie umiejętności poruszania się
osób bezrobotnych na rynku pracy oraz podnoszenie kwalifikacji własnej kadry.
W analizowanym okresie pozyskano 4.318 nowych miejsc pracy tj. o 609 ofert więcej
niż w roku ubiegłym.

Wśród zgłoszonych ofert pracy dominowały oferty z sektora

prywatnego (79,1 % ogółu wszystkich ofert pracy). W znacznej większości oferty dotyczyły
pracy niesybsydiowanej (58,4 %). Dla absolwentów zgłoszono 776 wolnych miejsc pracy tj.
17,8 %, natomiast dla osób niepełnosprawnych 202 ofert pracy (4,7 %).
Porównując liczbę ofert pracy z województwa wielkopolskiego wskaźnik udziału ofert
z powiatu konińskiego wynosi 6,9 %.
W województwie wielkopolskim pod względem pozyskanych ofert pracy w 2003
roku subregion koniński zajmował czwarte miejsce za subregionem poznańskim, kaliskim
i powiatem tureckim.
Spośród zgłoszonych ofert w powiecie konińskim najliczniejszą grupę

stanowiły

oferty pracy na stanowiska robotnicze - 3.465 (80,2 %).
Powiatowy Urząd Pracy w Koninie w analizowanym okresie zorganizował
33 giełdy pracy, w ramach których zgłoszono 159 miejsc pracy. W giełdach uczestniczyło
około 914 osób. Dwukrotnie zostały zorganizowane „Targi pracy Absolwent 2003” ,
w których udział wzięło 350 osób
W ramach rozpoznania rynku pracy pośrednicy pracy PUP Konin przeprowadzili
821 wizytacji zakładów pracy w ich siedzibach .
W
szkolenia

ramach
i

aktywizacji

podwyższania

osób

swoich

bezrobotnych – niesubsydiowane
kwalifikacji

zawodowych

oraz

formy

poradnictwa

zawodowego - mające na celu zwiększenie szans zatrudnienia organizowane były :
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I. Warsztaty :
1. Aktywnego Poszukiwania Pracy dla bezrobotnych
2. „Nie bój się myszy ani klawiszy”
3. „Samodzielność w poszukiwaniu pierwszej pracy”
Warsztaty te

miały

na

celu

uaktywnienie i przygotowanie osób bezrobotnych

w umiejętność poruszania się na rynku pracy.
II. Spotkania z abiturientami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz z młodzieżą
Ochotniczych Hufców Pracy – łącznie udział wzięło około 600 osób.
III. W ramach rządowego programu „Pierwsza Praca” podjęto następujące inicjatywy
i działania:
1. Spotkania informacyjne z absolwentami rejestrującymi się w PUP – łącznie takich
spotkań odbyło się 33, w których uczestniczyło 502 osoby
2. Konsultacje i porady indywidualne dla absolwentów , udzielono 122 porady.
IV. Indywidualne sesje doradcze dla ogółu bezrobotnych, z których skorzystało 283 osób,
w tym 16 osób niepełnosprawnych. Podczas porad indywidualnych starano się
dostosować usługę do potrzeby danego klienta, a przede wszystkim wyposażyć osoby
bezrobotne w wiedzę i umiejętności zawodowe oraz nauczyć ich, jak aktywnie poruszać
się po rynku pracy. Ponadto osoby bezrobotne otrzymały pomoc w kwestii redagowania
CV i listu motywacyjnego.
V. Poradnictwem zawodowym ponadto objęto osoby przewidziane do zwolnienia w ramach
restrukturyzacji zatrudnienia w firmie

Bay-Wa- Polska Sp. z o.o., łącznie 10 osób

skorzystało z usług PUP.
VI. Przeprowadzono cykl zajęć pt. „Przygotowanie do wejścia na rynek
W 8 warsztatach (3 sesyjnych) uczestniczyło 136 osób.

pracy”.

Spotkania obejmowały

następujące zagadnienia : rządowy program dla absolwentów „Pierwsza praca”, „Metody
aktywnego poszukiwania pracy”, „Redagowanie dokumentów aplikacyjnych”, „Jak
przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”.
VII. Zostały przeprowadzone zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej podczas obozu
szkoleniowo-wypoczynkowego (4 zajęcia), w których łącznie udział wzięło 99 osób. Na
zajęciach poruszano następujące tematy: „Czym jest praca?”, „Rynek pracy – mity
a rzeczywistość”, „Obraz samego siebie”.
Pośrednicy

pracy, pracownicy Klubu pracy i

podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i

Poradnictwa Zawodowego

w celu

ustawicznego kształcenia brali udział

w następujących szkoleniach:
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-

przygotowanie do realizacji ogólnopolskiego projektu Alternatywa „Pomoc dla
młodzieży poszukującej pracy” Phare 2001. Dzięki przystąpieniu do projektu PUP
jako jeden z 50 powiatów w kraju pozna
i będzie stosować w przyszłości nowe instrumenty walki z bezrobociem
młodzieży, oraz uzyska praktyczną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu
programów Unii Europejskiej,

-

szkolenie dla trenerów uprawniające do prowadzenia kursu dla osób
planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód „Spadochron”,

-

„Wyrównywanie szans – aktywizacja zawodowa osób
niepełnosprawnych”,

-

„Prowadzenie Klubu Pracy”,

-

„Umiejętność Lidera Klubu Pracy”,

-

„Europejskie Fundusze Społeczne” - Pisanie programów do pozyskania środków z
Unii Europejskiej.
W ramach aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Koninie przy

współudziale samorządu terytorialnego zorganizował spotkania z cyklu

„Otwarte Drzwi”

Pośrednictwa Pracy w gminach: Golina, Kramsk, Rychwał, Grodziec, Krzymów, Wilczyn,
Kazimierz Biskupi oraz w siedzibie Urzędu Pracy.
W dniu 25.05.2003r. podczas festynu dotyczącego Unii Europejskiej zorganizowane
było stoisko, na którym

przedstawiono szanse i możliwości pracy w krajach Unii

Europejskiej. Przedstawiciele PUP w Koninie brali czynny udział

w praraferendum

o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
W dniach 25 – 27.04.2003r. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie uczestniczył
w Targach przemysłowo – budowlanych w Koninie.

16

4. Działania PUP w Koninie w zakresie zwolnień grupowych
Działania Urzędu nakierowane na pomoc osobom zagrożonym zwolnieniem
aktywnego

przyczyn

dotyczących

pracodawcy

przyczyniają

się

do

łagodzenia

indywidualnych skutków zwolnień grupowych.
Działania Urzędu Pracy to:
1. Zbieranie informacji o planowanych zwolnieniach pracowników.
2. Nawiązanie współpracy z kierownictwem zakładu pracy i związkami zawodowymi w celu
omówienia m.in. katalogu usług, jakie może zaproponować urząd pracy ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości szkolenia pracowników przewidzianych do zwolnienia
w celu zatrudnienia ich po ukończeniu szkolenia przez tego samego pracodawcę na
innych stanowiskach pracy zgodnie z kierunkiem odbytego szkolenia.
3. Jeżeli kierownictwo zakładu pracy i związki zawodowe wyrażą gotowość współpracy
z urzędem wówczas grupa szybkiej interwencji powołana

w urzędzie udziela

pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub znajdujących się już w okresie
wypowiedzeń niezbędnych informacji oraz porad.
W skład grupy wchodzą:
- koordynator ds. zwolnień grupowych,
- przedstawiciele działu ewidencji i świadczeń,
- przedstawiciele działu pośrednictwa pracy,
- przedstawiciele działu instrumentów rynku pracy,
- doradca zawodowy.
Przed rozpoczęciem rozmów ze zwalnianymi pracownikami urząd ustala miejsce
świadczonych usług i harmonogram spotkań.
Podczas spotkań przekazywane są informacje między innymi o:
- sytuacji na lokalnym rynku pracy,
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- aktualnie obowiązujących przepisach z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu,
- prawach i obowiązkach bezrobotnego oraz o przysługujących mu świadczeniach,
- możliwościach skorzystania z indywidualnych spotkań z pracownikami urzędu
zatrudnionymi m.in. na stanowiskach ds. organizacji szkoleń, pożyczek na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, doradcy zawodowego, lidera Klubu Pracy,
- możliwościach

zatrudnienia

w

ramach

aktywnych

form

przeciwdziałania

bezrobociu.
Na życzenie osób zwalnianych zakład pracy i urząd pracy organizują spotkania w oddziałach,
filiach, a nawet na budowach.
W 2003 zorganizowano 15 spotkań w grupie spółek należących do Zespołu Elektrowni
Pątnów-Adamów-Konin:
- Elektrownia Pątnów i Konin,
- Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK,
- Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS,
- Przedsiębiorstwo Usług Transportowych TRANS PAK,
- Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK,
- Serwis Ochrony Osób i Mienia OCHRONA PAK.

Opracował : Maciej Rejniak

Konin, dnia 15 marzec 2004 rok
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