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CHARAKTERYSTYKA REGIONU
Województwo wielkopolskie jest jednym z najwi kszych regionów Polski.
Pod wzgl dem powierzchni – 29825 km kw. – zajmuje drugie miejsce w kraju, a trzecie pod
wzgl dem liczby mieszka ców, około 3,4 mln. Stolic regionu a, zarazem jej centrum
gospodarczym, naukowym i kulturalnym jest Pozna . Do grupy wi kszych miast zalicza
si

Kalisz, Konin, Pił , Ostrów Wielkopolski, Gniezno i Leszno. Województwo

wielkopolskie dzieli si na 4 powiaty grodzkie, 31 ziemskich i 226 gmin (19 miejskich,
89 miejsko-wiejskich i 118 wiejskich).
Wielkopolska jest jednym z czterech województw charakteryzuj cych si najni sz
stop bezrobocia w kraju. W ko cu 2003 roku wyniosła ona 17,3%*. Mimo to, problem
z uzyskaniem zatrudnienia miało około 247 tys. zarejestrowanych w województwie
wielkopolskim osób bezrobotnych. Z danych wynika, e sytuacja na wielkopolskim rynku
pracy stopniowo si polepsza (od grudnia 2002 r. zmalała dynamika wzrostu bezrobocia,
a od marca 2003 r. zacz ła male równie liczba zarejestrowanych bezrobotnych). Wzrost
zanotowano w miesi cu listopadzie i grudniu, co jest zjawiskiem powtarzaj cym
si

w ka dym roku.

W celu poprawienia sytuacji na rynku pracy, przeciwdziałania

bezrobociu oraz zwi kszenia aktywno ci osób poszukuj cych zatrudnienia na wielkopolskim
rynku pracy Wojewódzki Urz d Pracy realizował wiele projektów. W roku 2003 realizowane
były: rz dowy Program „Pierwsza Praca”, wojewódzkie programy przeciwdziałania
bezrobociu – „Zielone wakacje”, „Rowy”, „Program le ny”, „Lepsza droga” oraz pilota owy
program „Start w dorosłe

ycie”, projekty finansowane z funduszy Unii Europejskiej

oraz ustawowe działania Urz du, takie jak doradztwo zawodowe, migracja zarobkowa
oraz kierowanie poborowych (przewa nie bezrobotnych) do odbycia słu by zast pczej.

STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE
WIELKOPOLSKIM
W ko cu grudnia 2003 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Wielkopolsce
wynosiła 247869 osób. W stosunku do grudnia roku 2002 nast pił spadek o 1369 osób,
co stanowi 0,5%. Stopa bezrobocia dla województwa mierzona liczb

bezrobotnych

w stosunku do ludno ci czynnej zawodowo wyniosła w ko cu grudnia 2003 r. 17,3%, czyli
wzrosła o 0,1 punktu procentowego w stosunku do grudnia 2002 r. W ród województw
o najni szej stopie bezrobocia Wielkopolska znalazła si
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na czwartym miejscu

po: mazowieckim 15,1%, małopolskim 16,% podlaskim 17,0%. rednia stopa bezrobocia dla
kraju wyniosła na koniec grudnia 20,0%* i nie zmieniła si w porównaniu z grudniem 2002r.
Kształtowanie

si

stopy

bezrobocia

w

województwie

wielkopolskim

w

poszczególnych miesi cach 2003 roku przedstawia poni szy wykres:
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Zmiany stopy bezrobocia w województwie wielkopolskim w ci gu 2003 roku
*GUS na podstawie wyników spisu powszechnego zweryfikował w ko cu stycznia br. stop bezrobocia za ostatnie trzy lata
dla kraju i województw. Nie podał jeszcze zmienionych wska ników dla poszczególnych powiatów.

Na terenie województwa najni sza stopa bezrobocia wyst puje w powiecie
pozna skim 7,9%, a nast pnie w k pi skim 11,7%, grodziskim 12,1% i rawickim 12,9%.
Powiatami o najwy szej stopie bezrobocia s : złotowski 26,3% i w growiecki 25,6%,
a nast pnie powiaty: czarnkowsko trzcianecki 24,3%, jaroci ski 23,8%, chodzieski 23,2%
i gnie nie ski 23,0%.
W stosunku do analogicznego okresu w 2002 r. wzrost stopy bezrobocia zanotowano
w szesnastu powiatach, najwi kszy w powiecie redzkim o 2,6 punktu procentowego,
mi dzychodzkim i wrzesi skim o 1,0 oraz szamotulskim 0,8 punktu procentowego.
Zmniejszenie odnotowano w trzynastu powiatach, najwi ksze w powiecie złotowskim
o 1,6 punktu procentowego, pleszewskim o 1,3 oraz kolskim i ostrzeszowskim o 0,6 punktu
procentowego. W dwóch powiatach, grodziskim i k pi skim – stopa bezrobocia nie zmieniła
si .
Najliczniejsz grup bezrobotnych s osoby do 34 roku ycia, stanowi 57,8% ogółu
bezrobotnych. Najmniej liczna jest grupa wiekowa od 55 do 64 lat – 2,2% bezrobotnych.
W porównaniu z grudniem 2002 roku najwi kszy spadek liczby bezrobotnych nast pił
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w grupie osób od 15 do 24 roku ycia – o 8,8%. Niewielki spadek (1,5%) widoczny jest tak e
w grupie wiekowej 35-44 lata. Odsetek bezrobotnych po 60 roku ycia pozostał bez zmian,
w kategoriach 15–24 lata oraz 35-44 lata zmniejszył si odpowiednio o 2,7 i 0,2 punktu
procentowego, natomiast w kategoriach 25-34 lata, 45-54 lata oraz 55-59 lat wzrósł
odpowiednio o 0,8; 1,6 i 0,5 punktu procentowego.

4 5 -5 4 la t
1 9 ,0 %

p o n a d 5 5 la t
2 ,2 %

3 5 -4 4 la t
2 1 ,0 %
d o 2 4 la t
2 9 ,6 %
2 5 -3 4 la t
2 8 ,2 %

Struktura bezrobotnych według wieku – dane na koniec grudnia 2003 r.

Wykształcenie bezrobotnych
Z analizy struktury wykształcenia wynika,

e najwi kszy odsetek bezrobotnych,

bo a 39,3% stanowi osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Kolejna grupa to
bezrobotni posiadaj cy wykształcenie gimnazjalne i ni sze, stanowi

oni 30,9% ogółu

bezrobotnych. Najmniej liczna grupa bezrobotnych to osoby z wykształceniem wy szym
3,6% oraz rednim ogólnokształc cym 5,5%. W porównaniu z grudniem 2002r. odsetek
bezrobotnych na poszczególnych poziomach wykształcenia nie zmienił si radykalnie. Wzrósł
udział osób z wykształceniem wy szym o 0,4 punktu procentowego, gimnazjalnym i ni szym
o 0,3 punktu procentowego oraz rednim ogólnokształc cym o 0,2 punktu procentowego.
Zmniejszył si natomiast udział bezrobotnych maj cych wykształcenie zasadnicze zawodowe
o 0,7 punktu procentowego oraz policealne i rednie zawodowe o 0,2 punktu procentowego.
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Odsetek osób bezrobotnych według poziomu wykształcenia – porównanie grudnia 2002 i grudnia 2003r.
WYKSZTAŁCENIE

XII 2002

wy sze

XII 2003

WZROST/SPADEK
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0,4

20,9%

20,7%

- 0,2
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0,2

zasadnicze zawodowe

40,0%

39,3%

- 0,7

gimnazjalne i ni sze

30,6%

30,9%

0,3

policealne i rednie zawodowe
rednie ogólnokształc ce

97487

76636

51166

39,3%
30,9%
20,7%

13638

8942

3,6%
wy sze

5,5%
polic. i r. zaw.

rednie ogóln.

zas. zaw.

gimnazjalne i ni sze

Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia - dane na koniec grudnia 2003 r.

Analiza zawodów
Bior c pod uwag

kwalifikacje bezrobotnych stwierdza si , i

86% populacji

bezrobotnych posiada konkretny zawód (specjalno ). Podobnie jak w latach poprzednich
w 2003r. najliczniej reprezentowanymi grupami zawodowymi byli:
• sprzedawcy,
• robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych i odzie y, przede wszystkim krawcy,
szwacze i tapicerzy,
• mechanicy maszyn i urz dze ,
• technicy, zwłaszcza nauk rolniczych, mechanicy, budownictwa, elektrycy
i elektronicy,
• lusarze, tokarze,
• robotnicy budowlani, przede wszystkim murarze, stolarze budowlani i cie le,
betoniarze,
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• pracownicy usług gastronomicznych, przede wszystkim kucharze,
• robotnicy w przetwórstwie spo ywczym, przede wszystkim cukiernicy, piekarze
i rze nicy.
Liczba bezrobotnych o wymienionych wy ej kwalifikacjach to 107500 osób,
co stanowi 50% bezrobotnych posiadaj cych zawód. Doda

nale y, i

od lat zawód

sprzedawca najliczniej reprezentowany jest w ród bezrobotnych, jak równie oferty pracy dla
tej grupy zawodowej nale

do najcz ciej zgłaszanych przez pracodawców, mi dzy innymi

z powodu wysokiej fluktuacji w tej grupie pracowników.
Porównuj c

liczb

bezrobotnych

reprezentuj cych

wymienione

zawody

z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez pracodawców do urz dów pracy na pracowników
w tych zawodach, stwierdzi nale y, i istnieje zdecydowana dysproporcja mi dzy tymi
wielko ciami. Przykładowo prac poszukiwało 25 tys. sprzedawców, a do urz dów pracy
zgłoszono dla nich w ubiegłym roku 6310 propozycji pracy.

Sta pracy bezrobotnych
W ród bezrobotnych 20,5% stanowi

osoby dotychczas niepracuj ce. Bezrobotni

ze sta em od 1 do 5 lat to równie 20,5% populacji bezrobotnych. Liczn grup 17,3%
stanowi osoby ze sta em 10 – 20 lat, a nast pnie 5 -10 lat pracy – 14,9%, do 1 roku - 14,4%,
20-30 lat pracy – 11,1%. Najmniej jest osób posiadaj cych wi cej ni 30 lat do wiadczenia
zawodowego – 1,3%.
W porównaniu z analogicznym okresem roku 2002 zwi kszył si

odsetek

bezrobotnych maj cych sta pracy 5 do 10 lat o 0,6 punktu procentowego, 20 do 30 lat
o 0,5 punktu procentowego oraz o 0,2 punktu procentowego odsetek bezrobotnych o sta u
10 do 20 lat, a tak e powy ej 30 lat.
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Bezrobotni według sta u pracy – porównanie grudnia 2002 i grudnia 2003 r.

Czas pozostawania bez pracy
W 2003r. zwi kszyła si

liczba bezrobotnych pozostaj cych bez pracy ponad

12 miesi cy o 4302 osoby, tj. o 3,6% i wyniosła 123653 osoby. W ko cu grudnia 2003 r.
ta

kategoria

bezrobotnych

stanowiła

49,9%

ogólnej liczby bezrobotnych wobec

47,9% w ko cu grudnia 2002r.

do 1 m-ca
7,1%

pow.24mies.
30,5%

1 do 3
13,3%

3 do 6
13,5%
12 do 24
19,4%

6 do 12
16,2%

Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – dane na koniec grudnia 2003 r
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Z analizy struktury bezrobotnych według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca
pracy wynika, e najwi ksza liczba pozostaj cych bez pracy to osoby, które poprzednio
pracowały w przetwórstwie przemysłowym; osoby te stanowiły 28,7% ogółu bezrobotnych
poprzednio pracuj cych, osoby pracuj ce w handlu i naprawach 23,1%, w pozostałej
działalno ci usługowej komunalnej i społecznej 10,8% oraz w budownictwie 10,2%.
W porównaniu z rokiem 2002 wzrosła liczba bezrobotnych, którzy poprzednio
zatrudnieni byli w administracji publicznej i obronie narodowej, w ubezpieczeniach
społecznych i zdrowotnych; w ochronie zdrowia i opiece społecznej, w handlu,
w hotelach i restauracjach, a tak e w obsłudze nieruchomo ci i wynajmie oraz edukacji.
Natomiast zmniejszyła si liczba bezrobotnych pracuj cych w przetwórstwie przemysłowym,
budownictwie,

rolnictwie,

łowiectwie,

le nictwie

oraz

w

transporcie,

gospodarce

magazynowej i ł czno ci. W ród bezrobotnych poprzednio pracuj cych 80% zatrudnionych
było w jednostkach sektora prywatnego.
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30000

20000
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0

przetwórstwo przemysłowe
handel i naprawy
pozostała działalno usługowa komunalna i społeczna
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administracja publiczna i obrona narodowa, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
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po rednictwo finansowe

Liczba bezrobotnych poprzednio pracuj cych według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
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W ci gu całego 2003 roku napływ bezrobotnych wyniósł 222678 osób, a odpływ
224047 osób. Najwa niejsz przyczyn wył cze

z ewidencji było podj cie pracy przez

118621 osób (tj. 53% odpływu). Cz stym powodem skre lenia z rejestru bezrobotnych
był fakt niepotwierdzeni gotowo ci do podj cia pracy - 65589 osób (tj. 29,3% odpływu).
W ci gu 2003 roku odpływ bezrobotnych w dziewi tnastu powiatach z terenu
województwa wielkopolskiego przewy szył napływ do bezrobocia. Najwi ksza ró nica
(ponad 400 osób) wyst piła w powiatach: złotowskim o 686 osób, pleszewskim o 541 osób,
ostrowskim o 442 osoby oraz kolskim o 439 osób. W stosunku do 2002 roku strumie
napływu oraz odpływu bezrobotnych w Wielkopolsce był wy szy: napływ o 6642 osoby,
a odpływ o 19981 osób.
Wzrost odpływu uzasadnia du a liczba ofert pracy – 66713 ofert – w stosunku do
roku 2002 wzrost o 36,5%, a tak e du a liczba podj

pracy przez osoby bezrobotne

(118621 osób), w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost wyniósł 11,5%.
Istotne znaczenie maj

tak e podj cia prac sezonowych, które gwarantuj

niestety krótkotrwałe, wi

zatrudnienie,

ce si z ponown rejestracj w urz dzie. St d mi dzy innymi

du a fluktuacja i fakt, e prawie 70% bezrobotnych rejestruje si ponownie.

222 678

224 047

216 036
204 066

2002 rok

2003 rok
napływ

odpływ

Ró nica w napływie oraz odpływie z bezrobocia - porównanie 2002 roku z 2003 rokiem
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WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH
Udział wybranych kategorii bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych
dane z ko ca 2003 roku
kategorie bezrobotnych

Liczba
bezrobotnych

liczba bezrobotnych ogółem

Procentowy udział
kategorii bezrobotnych do
ogółu bezrobotnych

247 869
132 100
115 769
112 966
73 338
14 299
5 698
43 100

liczba bezrobotnych kobiet
liczba bezrobotnych m czyzn
liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi
liczba bezrobotnej młodzie y 18-24 lata
liczba bezrobotnych absolwentów
liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
Liczba osób z prawem do zasiłku

100,0
53,3
46,7
45,6
29,6
5,8
2,3
17,4

Mieszka cy terenów wiejskich
Liczba

bezrobotnych

zamieszkuj cych

tereny

wiejskie

w

województwie

wielkopolskim wyniosła na koniec grudnia 2003 roku 112966 osób, czyli 45,6% ogółu
zarejestrowanych, w tym kobiety stanowiły 52,3% (59102), a osoby pobieraj ce zasiłek
16,7% (18920 osób).
Najwi kszym odsetkiem bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzuje si
podregion koni ski 56,9% (25683 osoby) ogółu bezrobotnych mieszka ców terenów
wiejskich. W ród powiatów najwy szy odsetek zamieszkałych na wsi wyst puje w powiecie
wolszty skim 74,6% i pleszewskim 70,0%.
W stosunku do analogicznego okresu w 2002 roku, populacja bezrobotnych
zamieszkałych na wsi zmniejszyła si o 0,7% (w ród bezrobotnych zamieszkuj cych tereny
wiejskie nast pił wzrost liczby kobiet o 1040 tj. 1,8%, a spadek m czyzn
o 1856 tj. 3,3%).
W celu zahamowania wzrostu bezrobocia w ród tej kategorii bezrobotnych
podejmowane s działania na rzecz aktywizacji zawodowej ludno ci terenów wiejskich:
-

po rednictwo oraz pomoc osobom z terenów wiejskich w podj ciu sezonowej
pracy za granic ,

-

współdziałanie w realizacji programów specjalnych organizowanych przez
powiatowe urz dy pracy Wielkopolski,
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-

obejmowanie osób z tych terenów programami finansowanymi ze

rodków

pomocowych Unii Europejskiej PHARE 2001 oraz po akcesji Polski do Unii
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Zmiany w wielko ci bezrobotnych mieszka ców wsi w ci gu 2003 roku

Bezrobotnych zamieszkałych na wsi charakteryzuje niski poziom wykształcenia oraz
ni sza mobilno

i gotowo

do przyuczenia do zawodu lub zmiany kwalifikacji. Według

danych z ko ca grudnia 2003 r. 43,4% bezrobotnych mieszka ców wsi to osoby, które
uko czyły zasadnicze szkoły zawodowe, a 33,4% to osoby z wykształceniem gimnazjalnym
lub ni szym, czyli bez zawodu. Tylko 1,9% bezrobotnych z terenów wiejskich
ma wykształcenie wy sze.

gimnazjalne
i ni sze
33,4%

wy sze
1,9%

policealne
i rednie zawodowe
17,7%
rednie
ogólnokształc ce
3,6%

zasadnicze
zawodowe
43,4%

Bezrobotni mieszka cy wsi według poziomu wykształcenia
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Kobiety
Liczba bezrobotnych kobiet na koniec grudnia 2003 roku wynosiła 132100 osób, tj.
53,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu z grudniem 2002 roku udział
procentowy kobiet do ogółu bezrobotnych zwi kszył si

o 1,2 punktu procentowego.

Najni szy odsetek kobiet (poni ej 50%) odnotowujemy w powiecie: grodziskim 46,1% oraz
wolszty skim 49,3%, natomiast najwy szy w powiecie k pi skim 59,6%, krotoszy skim
56,8%, obornickim 55,8%, wrzesi skim 55,4%, ostrowskim 55,2%, mi dzychodzkim
55,1% i pilskim 55,0%. W populacji bezrobotnych w ko cu grudnia 2003 roku tylko
w dwóch powiatach przewa ali m czy ni: grodziskim 53,9% i wolszty skim 50,7%.
Utrudnienia, jakie na rynku pracy mog spotka kobiety poszukuj ce zatrudnienia
wynikaj

ci gle jeszcze ze stereotypów, jakimi kieruj

społecze stwie wci

si

pracodawcy. W naszym

obserwuje si tradycyjne podej cie do podziału pracy i obowi zków

rodzinnych, obci aj cych prawie wył cznie kobiety i sprawiaj ce, e postrzegane s one
jako mniej atrakcyjni pracownicy. Pracodawcy traktuj

przywileje socjalne kobiet jako

dyskwalifikuj ce, preferuj c tym samym m czyzn jako bardziej dyspozycyjnych. Kolejn
istotn przyczyn jest brak odpowiednich rozwi za prawnych i instytucjonalnych, które
mogłyby wspiera mobilno

zawodow kobiet. Efektem takiej sytuacji jest tak e ni szy

poziom wynagrodzenia kobiet ni m czyzn, nawet przy pracy na tych samych stanowiskach.

Osoby niepełnosprawne
Grup społeczn , która w bardzo wysokim stopniu odczuwa trudn sytuacj na rynku
pracy, s osoby niepełnosprawne. Maj one trudno ci ze znalezieniem oraz utrzymaniem
miejsca pracy. S te grup o stosunkowo niskim poziomie wykształcenia, co zmniejsza
zainteresowanie potencjalnych pracodawców ich zatrudnieniem.
Z danych powiatowych urz dów pracy wynika, e na koniec grudnia 2003 roku
zarejestrowanych było ł cznie w województwie 5698 osób bezrobotnych niepełnosprawnych
tj. 2,3% ogółu bezrobotnych (w tym 2851 kobiet) oraz 2799 osób niepełnosprawnych
poszukuj cych pracy ( w tym 1131 kobiet).
W 2003 roku liczba niepełnosprawnych osób bezrobotnych wzrosła o 16% w stosunku
do roku poprzedniego. Równocze nie liczba osób niepełnosprawnych poszukuj cych pracy
uległa zmniejszeniu o 4%.
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Zmiany

liczby

ofert

pracy

w

województwie

wielkopolskim

dla

osób

niepełnosprawnych w latach 2001 – 2003 przedstawia poni sza tabela:
oferty zgłoszone w danym roku
Oferty pracy

2000

Liczba ofert pracy

2001

2002

2003

1 776

3 842

2 877

2 361

Liczbowy wzrost /spadek rok
bie cy do poprzedniego

-

2 066

-965

-516

Procentowy wzrost /spadek rok
bie cy do poprzedniego

-

116,3

-25,1

-17,9

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukuj cych pracy
w Wielkopolsce
W okresie sprawozdawczym najcz ciej spotykane zawody w ród osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako bezrobotni i poszukuj cy pracy to: szwaczka,
kucharz, piekarz, cukiernik, kelner, krawiec, sprzedawca, ogrodnik, lusarz, a tak e technik
ekonomista i technik rolnik, mechanik, murarz, robotnik pracuj cy jako pomoc w przemy le
przetwórczym, osoby wykonuj ce tzw. prace proste, czyli sprz taczka, pomoc kuchenna,
robotnik gospodarczy. Jednak zdecydowan wi kszo

z analizowanej grupy osób stanowi

osoby maj ce wykształcenie podstawowe, nie posiadaj ce

adnych kwalifikacji, które

dotychczas wykonywały proste prace fizyczne, a tak e s w przedziale wiekowym 45-54 lata.
W powiatowych urz dach pracy województwa wielkopolskiego zaobserwowano w ostatnim
czasie znaczny spadek ofert pracy dla tej grupy osób, a je eli oferty si

pojawiaj ,

to wymagania stawiane przez pracodawców s nieadekwatne do mo liwo ci zdrowotnych
osób zarejestrowanych.
Pracodawcy

najcz ciej

poszukiwali

osób

niepełnosprawnych

do

pracy

na stanowiskach: sprz taczki, szwaczki, pracownika administracyjno–biurowego, operatora
ró nego rodzaju maszyn produkcyjnych, kierowcy, dozorcy, pracownika ochrony mienia,
sprzedawcy, kierowcy, magazyniera, lusarza.
Na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w analizowanym okresie
podejmowano nast puj ce działania:
- współpracowano

z

O rodkiem

Zatrudnienia

i

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych, powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz z Polsk
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Organizacj Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w zakresie tworzenia miejsc
pracy dla osób niepełnosprawnych finansowanych z PERON,
- przeprowadzano szkolenia maj ce na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych,
b d uzyskanie nowych umiej tno ci i uprawnie zawodowych,
- kierowano

zarejestrowanych

niepełnosprawnych

absolwentów

do

udziału

w programie „Pierwsza Praca”,
- realizowano program „JUNIOR” – program aktywizacji zawodowej absolwentów
niepełnosprawnych, którego celem jest aktywizacja młodych absolwentów
z

orzeczonym

lekkim,

umiarkowanym

oraz

znacznym

stopniem

niepełnosprawno ci. Uczestnictwo w programie ma na celu zwi kszenie mo liwo ci
zawodowych bezrobotnych absolwentów oraz stworzenie szansy zatrudnienia
i zdobycia do wiadczenia zawodowego w ramach odbywanego sta u, niekiedy
sta y ci podejmuj prace u pracodawcy, u którego odbywali sta .
We wszystkich powiatowych urz dach pracy województwa wielkopolskiego
podejmowano

standardowe

działania

z

zakresu

po rednictwa

pracy

polegaj ce

na informowaniu osób niepełnosprawnych o aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu, kierowaniu ich na miejsca pracy tworzone ze rodków PERON oraz miejsca
pracy w zakładach pracy chronionej, wskazywaniu pracodawcom form działania i ródeł
finansowania przy tworzeniu nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych ze rodków
PFRON, stałym pozyskiwaniu ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, szybkim przepływie
informacji na temat aktualnych ofert pracy z instytucjami współpracuj cymi z osobami
niepełnosprawnymi, prowadzeniu rozmów indywidualnych maj cych na celu zapoznanie
zainteresowanych z aktualnymi mo liwo ciami rynku pracy oraz z optymalnymi metodami
poszukiwania pracy.
Wiele powiatowych urz dów pracy w Wielkopolsce organizowało ró ne spotkania
grupowe oraz zaj cia warsztatowe dla osób niepełnosprawnych, gdzie omawiane były formy
pomocy oferowane przez urz dy pracy oraz problemy na jakie mog zosta nara one osoby
niepełnosprawne na rynku pracy. Zach cano do czynnego poszukiwania zatrudnienia
i zmiany zachowa na rynku pracy.

Bezrobotni w wieku 18-24 lata
Młodzie w ko cu grudnia 2003 roku stanowiła 29,6% ogólnej liczby bezrobotnych
(73338 osób). Najwi kszy odsetek młodzie y odnotowujemy w powiecie: grodziskim 39,5%,
remskim 35,2%, nowotomyskim 34,8%, k pi skim oraz wolszty skim po 33,8%, rawickim
16

33,5%, gosty skim oraz ostrzeszowskim po 33,3%. Najmniejszy odsetek natomiast w
powiecie pozna skim 24%, pilskim 26,2%, złotowskim 26,5% oraz czarnkowskotrzcianeckim 26,6%.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba bezrobotnych w tej
grupie uległa obni eniu o 7086 osób. W ci gu ostatnich dwóch lat zmniejszył si udział
bezrobotnych w wieku 18-24 lata w ogólnej liczbie bezrobotnych w ko cu grudnia:
-

o 2 punkty procentowe w 2002 roku (z 34,3% w roku 2001 do 32,3% w roku 2002),

-

o 2,7 punktu procentowego w 2003 roku (z 32,3% w roku 2002 do 29,6% w roku
2003).
W ród bezrobotnej młodzie y wi cej jest osób zamieszkałych na wsi – 51,7%

(dla porównania udział mieszka ców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosi 45,6%).

Absolwenci
W ko cu grudnia 2003 roku zarejestrowanych było 14299 absolwentów, co stanowi
5,8% ogółu bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku uległ
zmniejszeniu odsetek absolwentów w udziale bezrobotnych ogółem o 0,5 punktu
procentowego (z 6,3% do 5,8%).
Zmiany liczby absolwentów wg wykształcenia – porównanie roku 2003 z rokiem
2002 przedstawia poni sza tabela:

wykształcenie

wy sze
policealne i
rednie
zawodowe
rednie
ogólnokształc ce
zasadnicze
zawodowe
pozostałe
ogółem

2002 rok
% udział
liczby
absolwentów
liczba
wg
absolwentów
wykształcenia
do ogółu
absolwentów

2003 rok
%udział liczby
absolwentów
wg
wykształcenia
do ogółu
absolwentów

liczba
absolwentów

liczbowy
% wzrost
wzrost
/spadek w
/spadek w
stosunku do
stosunku do
2002 roku
2002 roku

14,5

2 292

16,4

2 348

2,4

56

35,8

5 636

31,6

4 513

-19,9

-1 123

9,6

1 510

13,1

1 878

24,4

368

38,9

6 131

36,7

5 245

-14,5

-886

1,2

191

2,2

315

64,9

124

100,0

15 760

100,0

14 299

-9,3

-1 461
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pozostałe
2,2%
zasadnicze zawodowe
36,7%

wy sze
16,4%
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13,1%

Bezrobotni absolwenci według poziomu wykształcenia
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Zmiany w ilo ci rejestruj cych si absolwentów w ci gu 2003 roku – stan w ko cu danego miesi ca

W ko cu grudnia 2003 roku najwi kszy odsetek (powy ej 7,0%) bezrobotnych
absolwentów wyst puje w powiatach: grodziskim 9,7%, rawickim 8,3%, ostrzeszowskim
8,0%, nowotomyskim 7,8%, jaroci skim i tureckim po 7,5% oraz wolszty skim 7,1%.
Powiatami o najni szym odsetku (poni ej 5,0%) s : czarnkowsko-trzcianecki 3,7%,
chodzieski 4,1%, k pi ski 4,2%, w growiecki 4,5%, złotowski 4,6% oraz mi dzychodzki
4,9%.

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zakładu pracy
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotycz cych zakładu pracy to 18819 osób, stanowi
to 7,6% ogółu zarejestrowanych (w grudniu 2002 8,3%). Najwy szy odsetek tej grupy
bezrobotnych wyst puje w ko cu grudnia 2003 roku w sze ciu powiatach (powy ej 10,0%):
kaliskim 12,7%, k pi skim 12,3%, koni skim 10,7%, szamotulskim i gnie nie skim
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po 10,6%, oraz tureckim 10,3%. Najni szy odsetek (poni ej 3,0%) odnotowujemy w czterech
powiatach: obornickim 1,3%, wrzesi skim 2,2%, ko cia skim 2,7% i rawickim 2,8%.
W ród bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotycz cych zakładu pracy 55,3%
stanowi kobiety (w stosunku do roku 2002 nast pił wzrost o 2,7 punktu procentowego),
natomiast prawo do zasiłku posiada 41,4% (w stosunku do roku 2002 nast pił spadek
o 0,4 punktu procentowego).
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Zmiany w ród rejestruj cych si osób zwolnionych z przyczyn dot. zakładu pracy w 2003 roku – stan w ko cu danego
miesi ca

Zwolnienia grupowe
Według informacji otrzymanych z powiatowych urz dów pracy w województwie
wielkopolskim, w 2003 roku 193 pracodawców zgłosiło do urz dów pracy zamiar
zmniejszenia zatrudnienia o 7912 osób. W stosunku do roku 2002 nast piło zmniejszenie
o 130 zakładów, tj. o 40,2% oraz spadek zgłoszonych osób do zwolnienia o 1554, tj. o 16,4%.
Zwolnienia w 2003 roku zgłosiło:
- 37 pracodawców z sektora publicznego 1340 osób – spadek o 36,2% zakładów
i o 6,5% osób,
- 156 pracodawców z sektora prywatnego 6572 osoby – spadek o 41,1% zakładów
i o 18,2% osób,
W 2003 roku 207 pracodawców zwolniło 6522 osoby w stosunku do roku 2002,
nast pił spadek o 38,6% zakładów i o 24% osób.
Zwolnie dokonało:
- 36 pracodawców z sektora publicznego 861 osób - spadek o 36,8% zakładów
i o 31,8% osób,
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- 171 pracodawców z sektora prywatnego 5661 osób - spadek o 38,9% zakładów
i o 22,6% osób.
W analizowanym okresie kierownicy i pracownicy powiatowych urz dów pracy
spotkali si z kadr kierownicz 36 zakładów pracy w celu ustalenia dalszych działa
w zwi zku z dokonywanymi tam zwolnieniami grupowymi. Odbyło si te 14 spotka
informacyjnych ze zwalnianymi pracownikami, w których uczestniczyły 1.594 osoby.
W trakcie tych spotka

zapoznawano zwalnianych pracowników ze wiadczonymi przez

słu by zatrudnienia usługami: w zakresie po rednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,
rejestracji, mo liwo ci przekwalifikowania, a tak e przepisami dotycz cymi przyznawania
zasiłków dla bezrobotnych i

wiadcze

przedemerytalnych. W jednym zakładzie

zorganizowano tak e „punkt” (dy ur) doradczo – informacyjny dla osób przewidzianych do
zwolnienia, z którego usług skorzystało 10 osób.
W wyniku ró nych spotka doradczo – informacyjnych z osobami zwalnianymi:
- 11 osób podj ło prac w innym zakładzie (10 w 2003 r., jedna w styczniu 2004 r.),
- na przeszkolenie zawodowe zdecydowało si 112 osób,
- z po yczki na podj cie działalno ci gospodarczej skorzystało 7 osób,
- w 2 zakładach zorganizowano rejestracj na terenie zakładu dla 117 osób.
Pomoc osobom zagro onym zwolnieniami grupowymi proponuj

równie

Centra

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
W ofercie proponowanej pracodawcom s porady indywidualne i zaj cia warsztatowe maj ce
pomóc w rozwi zywaniu problemów zwi zanych z poszukiwaniem pracy – pomoc
w sporz dzaniu dokumentów aplikacyjnych, w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych,
a tak e wsparcie psychologiczne.
Centra prowadziły równie program outplacementu w zakładach pracy, z którymi
Wojewódzki Urz d Pracy podpisał stosowne porozumienia: Telewizja Polska S.A.,
Telekomunikacja Polska, Invest Bank S.A. i Wielkopolska Regionalna Kasa Chorych.

Bezrobotni uprawnieni do otrzymywania zasiłku
W ko cu grudnia 2003 roku do pobierania zasiłku uprawnionych było 17,4% ogółu
bezrobotnych

(43100

osób).

W

stosunku

do

2002

roku

odsetek

ten

zmalał

o 1,1 punktu procentowego (o 2904 osoby). Najwy szy odsetek zasiłkobiorców wyst puje
w powiecie: redzkim 26,4%, obornickim 24,9%, pilskim 23,6% i gosty skim 22,4%.
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Najni szy natomiast (poni ej 12%) w kaliskim 9,2%, nowotomyskim 11,5%, k pi skim
11,7%.
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Zmiany w ród rejestruj cych si osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku w 2003 roku – stan w ko cu danego miesi ca

Na przestrzeni lat polityka zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu koncentrowała
si głównie na wypłacaniu zasiłków dla bezrobotnych, podczas gdy du o skuteczniejszym
sposobem przeciwdziałania bezrobociu jest aktywizacja zawodowa. W 1999 roku odsetek
osób posiadaj cych prawo do zasiłku wyniósł 24,3%. W kolejnych latach malał i w 2002 roku
wyniósł 18,5%, a w 2003 17,4%. Jest to w cz ci efektem unormowa prawnych znacznie
zaostrzaj cych warunki przyznawania zasiłku dla bezrobotnych. Jednak zmniejszenie kosztów
wypłacanych zasiłków umo liwia przeniesienie cz ci funduszy i tym samym zwi kszenie
rodków na programy aktywizuj ce. Wi cej osób mo na było skierowa

do prac

interwencyjnych, robót publicznych, udzielano wi cej po yczek na prowadzenie własnej
działalno ci. Du

popularno ci cieszyły si tak e szkolenia, sta e i umowy absolwenckie.

Działania te miały jeden cel – usprawni model aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
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Zmiany na wielkopolskim rynku pracy w 2003 roku w stosunku do 2002 roku
dane z ko ca okresu sprawozdawczego
Liczbowy

rok

wyszczególnienie
2002

stopa bezrobocia

Procentowy

wzrost/spadek w wzrost/spadek w
2003

stosunku do

stosunku do

2002 roku

2002 roku

17,2

17,3

-

0,1

liczba bezrobotnych ogółem

249 238

247 869

-1 369

-0,5

liczba bezrobotnych kobiet

129 906

132 100

2 194

1,7

liczba bezrobotnych m czyzn

119 332

115 769

-3 563

-3,0

liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi

113 782

112 966

-816

-0,7

liczba bezrobotnej młodzie y

80 424

73 338

-7 086

-8,8

liczba bezrobotnych absolwentów

15 760

14 299

-1 461

-9,3

4 912

5 698

786

16,0

20 598

18 819

-1 779

-8,6

liczba bezrobotnych niepełnosprawnych
liczba zwolnionych z przyczyn
dot. zakładu pracy

Pracodawcy
Według danych otrzymanych z Urz du Statystycznego w Poznaniu na dzie
20 grudnia 2003 roku na terenie województwa wielkopolskiego zarejestrowanych było
335568 podmiotów gospodarczych z czego 97,2% to podmioty działaj ce w sektorze
prywatnym.

Liczba podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim wg stanu na dzie
20 grudnia 2003r.
Sektor publiczny
Sektor prywatny
Ogółem
Podmioty
Liczba
Liczba
Liczba
gospodarcze
Udział %
Udział %
Udział %
podmiotów
podmiotów
podmiotów
MIKRO
MAŁE
REDNIE
DU E
SUMA

4977
3402
894
171
9444

52,7
36,0
9,5
1,8
100

312750
10994
2104
276
326124
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95,9
3,4
0,6
0,1
100

317727
14396
2998
447
335568

94,7
4,3
0,9
0,1
100

Najliczniejsz kategori s podmioty zatrudniaj ce od 0 do 9 pracowników, okre lane
mianem mikoroprzedsi biorstw, stanowi one 94,7% ogólnej liczby podmiotów (317727).
Małe przedsi biorstwa zatrudniaj ce od 10 do 49 osób stanowi w Wielkopolsce 4,3%
(14396), rednie zatrudniaj ce od 50 do 249 pracowników stanowi 0,9% (2998). Natomiast
du e, czyli zatrudniaj cych powy ej 250 pracowników stanowi zaledwie 0,1% (447).

Udział %

100%
90%

447
2998

80%

14396
317727

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

MIKRO

MAŁE

REDNIE

DU E

Podmioty gospodarcze
wg wielko ci

Procentowy udział podmiotów gospodarczych w województwie wielkopolskim wg stanu na dzie 20
grudnia 2003r.

AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH
Podj cia pracy
W roku 2003 prac podj ło 118621 osób, w stosunku do roku 2002 nast pił wzrost o
11,5%, z tego:
- 98106 (82,7%) podj ło prac niesubsydiowan ,
- 20515 (17,3%) podj ło prac subsydiowan .
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Liczba bezrobotnych, którzy podj li prac niesubsydiowan i subsydiowan w poszczególnych miesi cach 2003r

Z ofert pracy subsydiowanej skorzystało 20515 osób, z czego w ramach prac
interwencyjnych 9410, robót publicznych 6407, umów absolwenckich 2976, po yczek
na własn działalno

gospodarcz lub utworzenie dodatkowego miejsca pracy 614 oraz

innych prac subsydiowanych 1108 osób.

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W ci gu roku 2003 aktywnymi formami przeciwdziałaniu bezrobociu obj to
w Wielkopolsce 41235 osób. W stosunku do roku 2002 nast pił znaczny wzrost
tj. o 102,4%.
Liczba

bezrobotnych

obj tych

poszczególnymi

aktywnymi

formami

oraz

jej procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych obj tych aktywnymi formami:
- 9 410 (22,8%) prace interwencyjne
- 6 407 (15,5%) roboty publiczne
-

614 ( 1,5%) udzielone po yczki

- 9 309 (22,6%) szkolenia
- 11 411 (27,7%) sta e
- 4 084 (9,9%) inne prace subsydiowane (umowy absolwenckie i pozostałe)
Najbardziej

popularn

form

pomocy

bezrobotnym

absolwentom

s

sta e

absolwenckie, na które w 2003r. skierowano 11411 osób, czyli o 4981 wi cej ni
w roku 2002.
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Ł cznie w 2003r. powiatowe urz dy pracy skierowały na szkolenie 9309 osób,
tj. o 4073 wi cej w porównaniu z 2002r.
11411

9410

9309

6407
614

prace
roboty
interwencyjne publiczne

po yczki

2976
1108

umowy
pozostałe
sta e
absolwenckie
prace
subsydiowane

szkolenia

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2003 r.

W stosunku do 2002r. odnotowujemy wzrost uczestników we wszystkich rodzajach
prac subsydiowanych. Najwi ksze zwi kszenie dotyczy podj

pracy w ramach prac

interwencyjnych (o 5691) oraz robót publicznych (o 4728).

Oferty pracy
Ogółem w 2003 roku do powiatowych urz dów pracy wpłyn ło 66 713 ofert pracy,
w stosunku do 2002 roku było ich wi cej o 36,5% (48888 ofert pracy w 2002 roku) z tego:
- 30 578 (45,8%) dotyczyło pracy subsydiowanej,
- 36 135 (54,2%) dotyczyło pracy niesubsydiowanej,
- 13 101 (19,6%) z zakładów sektora publicznego,
- 53 612 (80,4%) z zakładów sektora prywatnego,
- 14 326 (21,5%) dla absolwentów,
- 2 361 (3,5%) dla osób niepełnosprawnych.
Po mniejszej liczbie ofert pracy w miesi cach styczniu i lutym nast pił stopniowy
jej wzrost. Najwi ksza liczba ofert pracy wpłyn ła w miesi cach lipcu, sierpniu, wrze niu
i pa dzierniku, stanowiły one 43,2% ofert pracy.
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Zmiany liczby ofert pracy w 2003 roku

Zmiany na wielkopolskim rynku pracy w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002
dane dot. całego roku
Liczbowy

rok

wyszczególnienie

Procentowy

wzrost/spadek w wzrost/spadek w
stosunku do

stosunku do

2002 roku

2002 roku

222 678

6 642

3,1

204 066

224 047

19 981

9,8

Liczba ofert pracy ogółem

48 888

66 713

17 825

36,5

Liczba bezrobotnych, którzy podj li prac

106 392

118 621

12 229

11,5

2002

2003

Napływ do bezrobocia

216 036

Odpływ z bezrobocia
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PORADNICTWO ZAWODOWE
Utrzymuj ca si trudna sytuacja na rynku pracy stwarza cz sto konieczno

zmiany

kwalifikacji zawodowych zgodnie z wymaganiami pracodawców. W wyniku ci głych zmian
zachodz cych w gospodarce wzrasta zapotrzebowanie na aktualne informacje o zawodach,
wiedz z zakresu podejmowania decyzji zawodowych, wyboru zawodu, cie ek kształcenia
oraz doskonalenia zawodowego. Jednym z głównych problemów, nad którym pracuj
doradcy zawodowi urz dów pracy, jest trafny wybór zawodu i miejsca pracy przez klienta.
Perspektywa przyst pienia Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe mo liwo ci edukacyjne
i w przyszło ci zawodowe dla Polaków, ale równocze nie narzuca pewne standardy zwi zane
z poradnictwem zawodowym.
Na poziomie województwa wielkopolskiego działania o charakterze informacyjnodoradczym podejmowane s

przez doradców zawodowych zatrudnionych w Centrach

Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu oraz
w Oddziałach Zamiejscowych WUP. Działania takie podejmowane s równie na poziomie
powiatu – przez powiatowe urz dy pracy.
Z poradnictwa i informacji zawodowej w 2003 roku, w skali całego województwa,
zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, skorzystało ogółem 23449 osób.
Liczba klientów w 2003 r. – doro li
ROK

2002

2003

Liczba klientów indywidualnych - poradnictwo

13109

13197

Liczba uczestników zaj

11226

9992

Liczba klientów indywidualnych - informacja

14088

14882

Liczba uczestników zaj

6135

6476

grupowych - poradnictwo
grupowych - informacja

W ród osób, które skorzystały w roku 2003 z usług poradnictwa, najwi ksz grup
stanowiła młodzie do 24 lat (61,3%) i osoby posiadaj ce status absolwenta (55,3%) oraz
osoby z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym (35,6%), najmniejsz natomiast
grup – osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub poni ej (5,6%).
W ród klientów, którzy korzystali z poradnictwa zawodowego, utrzymuje
si przewaga kobiet (w roku 2003 kobiety stanowiły 56,9% wszystkich klientów). Wiele
z nich ze wzgl du na naturaln przerw w wykonywaniu pracy spowodowan opiek nad
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dzieckiem ma trudno ci z powrotem na rynek pracy. Posiadanie dzieci niejednokrotnie rzutuje
na negatywne spostrzeganie kandydatki przez pracodawc . Ponadto du

barier stanowi

wiek – wi e si to z trudno ci w znalezieniu zatrudnienia przez kobiety powy ej 35 roku
ycia. Przewaga kobiet w ród klientów placówek doradczych jest spowodowana tak e
ich wi ksz otwarto ci na tego typu usługi.
W CIiPKZ z terenu województwa wielkopolskiego starano si , zgodnie z europejskimi
trendami, ł czy

proces poradnictwa z po rednictwem pracy: podj to współprac

z 607 pracodawcami, w wyniku której zebrano informacje o 1631 wolnych miejscach pracy,
na które skierowano 1927 osób. Informacj zwrotn o podj ciu pracy otrzymano od 635 osób,
co stanowi 32,9% wszystkich skierowanych. Znacz c grup klientów korzystaj cych z usług
poradnictwa zawodowego stanowiła w 2003 roku młodzie szkolna nie b d ca ustawowym
klientem urz dów pracy. Ze wzgl du na bogat baz informacyjn i zaplecze techniczne
szczególnie ch tnie młodzie przychodzi do centrów.
Liczba klientów CIiPKZ w 2003r. – młodzie ucz ca si
ROK

2003

Liczba klientów indywidualnych - poradnictwo

346

Liczba uczestników zaj

1684

grupowych - poradnictwo

Liczba klientów indywidualnych - informacja

1224

Liczba uczestników zaj

5854

grupowych - informacja

Zebrane do wiadczenia wskazuj na utrzymuj ce si bardzo du e zapotrzebowanie
o wiaty na wiedz zwi zan z problematyk przygotowania młodzie y do planowania swojej
kariery zawodowej a tak e poruszania si

po aktualnym rynku pracy. Aby umo liwi

młodzie y dost p do szerokiej informacji zawodowej, ułatwi planowanie indywidualnego
rozwoju zawodowego, a tym samym zwi kszy jej szanse na rynku pracy, Ministerstwo
Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs o granty na tworzenie w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Szkolnych O rodków Kariery (tzw. „Szok-ów”).
W skład komisji oceniaj cej wnioski o granty wszedł doradca zawodowy z CIiPKZ. Granty
otrzymało 9 szkół z województwa wielkopolskiego.
Podj to, tak e przygotowania do wdra ania europejskiego systemu pomocy w zakresie
po rednictwa

pracy

EURES

–

sformułowano

plan

działania

na

lata

2004-2007 dla województwa wielkopolskiego. W ramach tego Programu b dzie mo liwe
pozyskiwanie ofert pracy z krajów Unii Europejskiej. Sie EURES ma ułatwia pracodawcom
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rekrutacj

pracowników na mi dzynarodowym rynku pracy, a tak e b dzie słu y

przekazywaniu informacji na temat warunków pracy i ycia w innych krajach.

KLUBY PRACY
Kluby pracy prowadz

zaj cia szkoleniowe, w ramach których bezrobotni

i poszukuj cy pracy przez dwa tygodnie ucz si , a nast pnie przez tydzie praktycznie
stosuj nabyte umiej tno ci poszukiwania i uzyskiwania pracy.
W 2003 roku na terenie województwa wielkopolskiego działały 34 kluby pracy, w tym
21 zorganizowanych przez powiatowe urz dy pracy w subregionie:
- pozna skim (Gniezno, Grodzisk, Oborniki, Pozna ,

roda Wielkopolska,

Szamotuły, Wrze nia),
- koni skim (Turek, Konin powiat grodzki i Konin powiat ziemski),
- kaliskim (Kalisz, Jarocin, K pno, Ostrzeszów),
- pilskim (Czarnków, W growiec),
- leszczy skim (Wolsztyn, Rawicz, Leszno, Ko cian, Gosty )
i 13 zorganizowanych przez instytucje współpracuj ce z powiatowymi urz dami
pracy: (w Czerwonaku, Poznaniu, Murowanej Go linie, Pobiedziskach, Kiszkowie,
Łubowie, Kole, Słupcy, Krotoszynie, Goła czy, Pile, Czarnkowie, Miasteczku
Kraje skim oraz Trzcince).
W roku 2003 kluby pracy nie funkcjonowały w nast puj cych miejscowo ciach:
Mi dzychód, Nowy Tomy l, rem, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Chodzie , Złotów.
W zaj ciach klubów pracy zorganizowanych przez powiatowe urz dy pracy,
uczestniczyło ogółem 7728 osoby, w tym 5558 osoby bezrobotne i 2164 osoby poszukuj ce
pracy.
W ród ogółu bezrobotnych uczestnicz cych w zaj ciach:
- 60,9% stanowiła młodzie do 24 lat,
- 60,0% stanowiły kobiety,
- 40,0% stanowiły osoby posiadaj ce status absolwenta,
- 38,8% stanowiły osoby zamieszkałe na wsi,
- 24,9% stanowili długotrwale bezrobotni,
- 3,6% stanowili niepełnosprawni,
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Struktura uczestników zaj

według poziomu wykształcenia była nast puj ca:

- 6,7% - osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poni ej,
- 34,3% - osoby z wykształceniem zawodowym,
- 14,5% - osoby z wykształceniem rednim ogólnokształc cym,
- 35,8 % - osób z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym,
- 8,7% - osoby z wykształceniem wy szym.
Zaj cia

w

klubach

pracy

usytuowanych

w

strukturach

PUP

uko czyło

96,7% wszystkich uczestników.
Forma pomocy oferowana w klubach pracy jest szczególnie przydatna dla osób, które
nie potrafi

dostrzec swoich atutów, nie potrafi

o nich mówi , a zaprezentowanie

si przed potencjalnym pracodawc jest dla nich zbyt du ym wyzwaniem. Cho uczestnictwo
w tego typu zaj ciach nie gwarantuje bezpo redniego zatrudnienia, to jednak przez zmian
sposobu funkcjonowania bezrobotnych, przyczynia si do łagodzenia jego skutków.
Mimo, e zaj cia w klubach pracy kierowane były głównie do klientów urz dów
pracy, to ze wzgl du na du e zainteresowanie młodzie y tego typu form

pomocy

organizowane były one równie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Tematyka zaj

przeznaczonych dla uczniów dotyczyła głównie metod poruszania

si po rynku pracy oraz okre lenia predyspozycji zawodowych ułatwiaj cych im wybór
dalszej drogi kształcenia.
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STRUKTURA WYDATKÓW FUNDUSZU PRACY ZA OKRES
OD STYCZNIA DO GRUDNIA 2003 ROKU
Wydatki Funduszu Pracy w okresie od stycznia do grudnia 2003 roku
w województwie wielkopolskim wyniosły 827107,7 tys. zł i były wy sze o 64430,1 tys. zł
w stosunku do roku 2002. Z kwoty tej zasiłki i wiadczenia dla bezrobotnych wyniosły
665 232,3 tys. zł, co stanowi 80,4%.

- zasiłki

322 844,3 tys.

48,5%

- zasiłki przedemerytalne

170 945,6 tys.

25,7%

- wiadczenia przedemerytalne 171 442,4 tys.

25,8%

Razem:

665 232,3 tys. 100%

Na przygotowanie zawodowe młodocianych wydano 41084,5 tys. zł, co stanowi
5,0% ogółu wydatków. Na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu wydano 111918 tys.
zł,

to jest 13,5% ogółu wydatków. Inne wydatki (kluby pracy, badanie rynku pracy,

poradnictwo zawodowe, rozwój systemu informatycznego, itp.) wyniosły 8872,9 tys. zł, to
jest 1,0%.
Szkolenia
Prace interwencyjne

0,4%

7,1%

34,9%

15,9%

Roboty publiczne
Po yczki dla bezrobotnych na
rozpocz cie działalno ci
Po yczki na dodatkowe miejsca
pracy
Programy specjalne

16,3%

5,9%
3,2%

8,4%

7,9%

Refundacja wynagrodze i składki
na ubezpieczenia społeczne za
absolwentów
Stypendia i nadzór nad sta em
Pozostałe

Procentowa struktura wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2003 r.
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Struktura wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – porównanie roku
2003 z rokiem 2002
Rok 2002
Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w
tys. zł

Procentowy
wzrost/ spadek
Struktura
kwoty na
wydatków aktywne formy
w%
w roku 2003 w
stos. do 2002r.
( 2002r.=100%)

Rok 2003

Struktura
wydatków
w%

Kwota w
tys. zł

1.

Szkolenia

4 099,8

10,3

7 944,9

7,1

93,8

2.

Prace interwencyjne

6 966,6

17,5

17 729,4

15,8

154,5

3.

Roboty publiczne

4 706,5

11,8

18 124,0

16,2

285,1

4.

Po yczki dla
bezrobotnych na
rozpocz cie działalno ci

2 786,1

7,0

8 750,6

7,8

214,1

5.

Po yczki na dodatkowe
miejsca pracy

662,7

1,7

9 388,6

8,4

1 316,7

6.

Programy specjalne

365,2

0,9

3 544,2

3,2

870,5

7.

Refundacja
wynagrodze i składki
na ubezpieczenia
społeczne za
absolwentów

5 075

12,8

6 582,1

5,9

29,7

8.

Stypendia i nadzór nad
sta em

14 748,6

37,1

39 399

35,2

167,1

9.

Pozostałe

336,4

0,9

455,2

0,4

35,3

10.

Razem:

39 746,9

100

111 918

100

181,6

Porównuj c wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, widoczny jest
ich znaczny, bo 181,6% (o 97298,3 tys. zł) wzrost w roku 2003 w stosunku do roku
2002 w ka dej z pozycji wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
Najwi kszy

wzrost

wydatków

w

stosunku

do

roku

2002

odnotowano

w pozycji po yczek na dodatkowe miejsca pracy. Wydatki te wyniosły 9388,6 tys. zł
i były wy sze w porównaniu z rokiem 2002 o 1316,7%. Kolejny, bardzo znacz cy wzrost
wydatków, bo o 870,5% odnotowano na programy specjalne. Najmniejszy wzrost, bo tylko o
29,7%, dotyczył wydatków na refundacj wynagrodze i składek na ubezpieczenia społeczne
za absolwentów.
Analizuj c struktur wydatków na aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu
w roku 2003, widoczny jest, podobnie jak w roku 2002, najwi kszy udział w kwocie
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wydatków Funduszu Pracy wydatków na stypendia i nadzór nad sta em 35,2%, na roboty
publiczne 16,2% oraz prace interwencyjne 15,8%.
Zmianie uległa struktura wydatków na refundacje wynagrodze

i składki

na ubezpieczenia społeczne za absolwentów. W roku 2002 stanowiły one 12,8% z ogólnie
wydatkowanej kwoty, natomiast w roku 2003 nast pił spadek do 5,9% wydatków.

REALIZACJA PROGRAMÓW SPECJALNYCH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ POWIATOWE URZ DY PRACY WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO W 2003 ROKU
Działania podejmowane w ramach polityki rynku pracy musz by w szczególny
sposób nakierowane w pierwszej kolejno ci na te grupy bezrobotnych, którym bez pomocy
specjalistycznych słu b trudno b dzie powróci do pracy. Im dłu ej kto pozostaje bez pracy,
tym jest mniej interesuj cy dla pracodawców, bowiem jego umiej tno ci i do wiadczenie
zawodowe stopniowo si

dezaktualizuj . Taka sytuacja nakazuje poszukiwanie metod

oddziaływania na okre lone grupy bezrobotnych, by zagro enie towarzysz ce długotrwałemu
bezrobociu zmniejszy , a nast pnie usun .
Poszczególne grupy bezrobotnych, w tym zwłaszcza o wysokim stopniu zagro enia
bezrobociem długookresowym, wymagaj odr bnego podej cia i zastosowania odmiennych
metod. Im bardziej specyficzny jest skład populacji bezrobotnych, im wi ksza w ród nich
liczba tych, którzy z ró nych wzgl dów nie s

w stanie uzyska

pracy, tym cz ciej

dotychczasowe rozwi zania (takie jak: prace interwencyjne, roboty publiczne, po yczki
na rozpocz cie działalno ci gospodarczej, po yczki na tworzenie nowych miejsc pracy,
szkolenia, programy

wspieraj ce zatrudnienie

niepełnosprawnych

i

inne) okazuj

si niewystarczaj ce. Coraz wi ksza jest potrzeba stosowania zindywidualizowanych form
oddziaływania, wspieraj cych po rednictwo pracy. Wymaga to zastosowania elastycznych
rozwi za

uwzgl dniaj cych

uwarunkowania

lokalnego

rynku

pracy,

skutecznych

i oszcz dnych.
Odpowiedzi na przedstawione wy ej potrzeby wynikaj ce z sytuacji na rynku pracy
s

programy specjalne. Zgodnie z definicj

ustawow

(rozporz dzenie Ministra Pracy

i Polityki Socjalnej z dnia 10 grudnia 1998 r.) s to działania inicjowane przez organy
zatrudnienia na rzecz osób zakwalifikowanych do grup ryzyka na lokalnych rynkach pracy
w celu promocji zatrudnienia. Tak wi c programy specjalne maj nieco inny charakter
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ni prace interwencyjne czy roboty publiczne – s bowiem adresowane do ci le okre lonych
grup
Nale y podkre li , i programy specjalne, jako jeden z instrumentów przeciwdziałania
bezrobociu stosowany przez powiatowe urz dy pracy, z roku na rok ciesz
wi kszym zainteresowaniem. Zarówno urz dy pracy jak i społeczno

si

coraz

lokalna widz du

potrzeb podejmowania tego typu działa . Porównuj c rok 2003 z rokiem 2002, liczba
programów specjalnych uruchomionych przez powiatowe urz dy pracy województwa
wielkopolskiego znacznie wzrosła. W 2002 roku uruchomiono tylko 7 programów,
w 6 urz dach pracy. W 2003 r. 19 powiatowych urz dów pracy uruchomiło 34 programy
specjalne.
W ramach realizowanych w 2003 roku na terenie województwa wielkopolskiego
programów specjalnych aktywizowano prawie 900 osób. Beneficjentami były głównie osoby
długotrwale bezrobotne o niskich kwalifikacjach zawodowych. Programy specjalne
kierowane były równie

do młodych osób pochodz cych z terenów wiejskich, kobiet

o niskich kwalifikacjach zawodowych, byłych pracowników PGR oraz osób powy ej 40 roku
ycia.
W ramach programów organizowano głównie prace interwencyjne i roboty publiczne
we współpracy z lokalnymi samorz dami oraz z przedsi biorstwami u yteczno ci publicznej.
Partnerami programów były równie

prywatne przedsi biorstwa, którym refundowano

cz ciowo b d cało ciowo koszty tworzenia nowych miejsc pracy, albo te refundowano
wynagrodzenia aktywizowanych zawodowo osób.
Programy specjalne przyczyniły si do poprawy sytuacji materialnej aktywizowanych
osób. Stanowi one istotny czynnik hamuj cy proces pogł biania si negatywnych postaw
społecznych spowodowanych brakiem pracy.

INICJATYWY I DZIAŁALNO
WOJEWÓDZKIEGO URZ DU
PRACY W POZNANIU
Współczesny rynek pracy stawia swoim uczestnikom bardzo wysokie wymagania.
Rosn ca liczba osób pozostaj cych bez pracy wymaga konkretnych działa , do podj cia
których niezb dne s analizy rynku pracy i opracowania, których Wojewódzki Urz d Pracy w
Poznaniu na bie co dokonuje. W 2003 r nale ały do nich:
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Rz dowy Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu przyst pił z dniem 1 czerwca 2002 roku
do realizacji rz dowego Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”.
Program ten stanowi integraln

cz

programu społeczno-gospodarczego rz du na lata

2002-2006 razem z programem „Przede wszystkim przedsi biorczo ” oraz „Infrastrukturaklucz do rozwoju”. Program „Pierwsza Praca” jest równie jednym z instrumentów realizacji
Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich 2002-2006, opartej
na Europejskiej Strategii Zatrudnienia. Zgodnie z wytycznymi w sprawie zatrudnienia na rok
2002, przyj tymi przez Rad i Parlament Europejski, młodzi ludzie wchodz cy na rynek
pracy s przedmiotem szczególnej troski Krajów Członkowskich.
Podstawowym celem programu „Pierwsza Praca” jest niedopuszczenie do tego,
aby absolwenci szkół stawali si i pozostawali bezrobotnymi. Cel ten realizowany jest
poprzez pobudzanie aktywno ci lokalnej w kreowaniu nowych miejsc pracy oraz
umo liwienie absolwentom zdobycia pierwszego do wiadczenia zawodowego poprzez
obj cie ich usługami aktywizuj cymi. Program adresowany jest do bezrobotnych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, policealnych i wy szych, w okresie do upływu
12 miesi cy od dnia uko czenia szkoły. Ponadto, pocz wszy od III kwartału 2003 roku
monitoring programu „Pierwsza Praca” rozszerzono o nowych beneficjentów, zacz to
ujmowa osoby długotrwale bezrobotne i dotychczas nie pracuj ce, w wieku 18 – 24 lat.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku program „Pierwsza Praca” obj ł
aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu 18166 osób. 15262 osoby zako czyły ju
udział w programie, natomiast 7715 spo ród nich uzyskało dalsze zatrudnienie. Ł czna
efektywno

wszystkich zastosowanych aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu (a wi c

udział osób znajduj cych zatrudnienie w ł cznej liczbie osób, które uko czyły program,
liczony bez po yczek) wyniosła w 2003 roku 50,4%. Ł czna kwota wydana na realizacj
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w ramach programu „Pierwsza Praca”,
wyniosła 57481,2 tys. zł.
Do najwa niejszych efektów realizacji programu mo na zaliczy :
-

zdobycie przez znaczn grup absolwentów swego pierwszego zatrudnienia wskutek
obj cia aktywn form przeciwdziałania bezrobociu;

-

zdobycie zatrudnienia wskutek samodzielnych poszukiwa , przy wykorzystaniu
technik i wiadomo ci uzyskanych na zaj ciach organizowanych przez powiatowe
urz dy pracy oraz centra informacji i planowania kariery zawodowej;
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-

ogólny wzrost wiadomo ci absolwentów, e to od ich aktywno ci zale y w głównej
mierze znalezienie zatrudnienia;

-

umocnienie postaw ułatwiaj cych poruszanie si na rynku pracy;

-

podniesienie kwalifikacji zawodowych absolwentów;

-

zdobycie do wiadczenia zawodowego, które stało si

atutem przy ubieganiu

si o nast pn prac .
Najwi ksz
zatrudnienia

popularno ci

absolwentów.

cieszyły si

Znalazły

one

sta e absolwenckie i refundacje z tytułu
najwi ksz

aprobat

nie

tylko

w ród

ich beneficjentów, ale równie głównych partnerów rynku pracy, czyli przedsi biorców
tworz cych nowe miejsca pracy. Mał

efektywno ci

i zainteresowaniem cieszyły si

wszelkiego rodzaju po yczki. Problemy, które napotykaj

absolwenci chc cy wzi

po yczk , zwłaszcza na prowadzenie własnej działalno ci gospodarczej pojawiaj si ju
z momentem wyboru rodzaju tej działalno ci. Na współczesnym rynku trudno jest bowiem
znale

nisz

gospodarcz , gwarantuj c

utrzymanie si

przedsi biorstwa i dalszy jego

rozwój. Absolwentom cz sto brakuje pomysłów na tak
po przeanalizowaniu i zapoznaniu si

działalno

z biznes planem okazuj

si

albo ich pomysły
nierealne. Istotn

przeszkod dla absolwentów w uruchomieniu własnej działalno ci gospodarczej stanowi
tak e uzyskanie niezb dnych por cze kredytowych wymaganych przy udzielaniu kredytu.
W pó niejszym etapie działalno ci przeszkod mog stanowi ponadto wysokie koszty pracy
oraz zbyt du e oczekiwania co do wielko ci przyszłych zysków i przebiegu kariery
zawodowej.
Ponadto w ramach programu podj to nast puj ce działania:
-

obj cie

wszystkich

„Samodzielno
-

absolwentów

programem

informacyjno-szkoleniowym

w poszukiwaniu pierwszej pracy”;

prowadzenie przez powiatowe urz dy pracy oraz centra informacji i planowania
kariery zawodowej poradnictwa indywidualnego i grupowego, organizowanie
warsztatów poszukiwania pracy w ramach Indywidualnych Planów Działania (IPD),
organizowanie giełd i targów pracy;

-

utworzenie przy uczelniach wy szych Biur Promocji Zawodowej Studentów i
Absolwentów

(Biura

Karier)

jako

elementu

Programu

„Pierwsza

dostosowuj cy rozwój systemu kształcenia do wymogów rynku pracy;
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Praca”

-

utworzenie

Gminnych

Wielkopolskiego

w

Centrów
celu

Informacji

pobudzenia

na

terenie

przedsi biorczo ci

gmin
i

województwa
inicjatywy

w

społeczno ciach lokalnych (powstało 45 Gminnych Centrów Informacji).
Na przełomie roku 2002/2003 opracowano równie projekt „Zielone Miejsca Pracy”,
który jest elementem programu Pierwsza Praca. Jego realizacja przebiega w oparciu
o porozumienie promotorów projektu z dnia 28 marca 2002 roku w sprawie współpracy
w celu realizacji zada słu cych ograniczeniu bezrobocia oraz poprawie stanu rodowiska
zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju.
Promotorami projektu byli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister rodowiska
oraz Prezes Agencji Własno ci Rolnej Skarbu Pa stwa.
Wykonawcami cz ci projektu “Zielone Miejsca Pracy” w zakresie umów sta owych
s jednostki organizacyjne Dyrekcji Generalnej Lasów Pa stwowych – nadle nictwa oraz
jednostki terytorialne projektu, którymi s Powiatowe Urz dy Pracy. Zgodnie z kryteriami
projektu “Zielone Miejsca Pracy” na sta absolwencki w nadle nictwach kierowane były
osoby posiadaj ce wykształcenie rednie lub wy sze zwi zane z gospodark le n , ochron
rodowiska oraz gospodark roln .
Absolwenci odbywaj cy sta w ramach programu zajmowali si przede wszystkim
zalesianiem i piel gnowaniem lasów, a tak e oczyszczaniem lasów, brzegów rzek i potoków
oraz terenów wokół zbiorników wodnych ze mieci i odpadków.
Program zacz to wdra a

na przełomie roku 2002 i 2003. Realizacj

programu

na terenie Województwa Wielkopolskiego zajmowało si 27 powiatowych urz dów pracy.
II edycja projektu została ogłoszona w sierpniu 2003 roku. Okres realizacji przypada
na lata 2003/2004. Do udziału w II edycji projektu zgłosiło si 13 powiatowych urz dów
pracy.

Moja Gmina w Unii Europejskiej
W dniu 26 stycznia 2003 roku zostało podpisane porozumienie pomi dzy Ministrem
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Jerzym Hausnerem, a Ministrem, Członkiem Rady
Ministrów Lechem Nikolskim w sprawie współpracy przy realizacji zada

słu cych

promocji integracji z Uni Europejsk .
Na podstawie porozumienia został przygotowany projekt „Moja Gmina w Unii
Europejskiej”, którego celem była aktywizacja bezrobotnych w ramach sta u przy organizacji
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kampanii informacyjnej Rz du RP na temat Unii Europejskiej i przygotowaniu społecze stwa
do referendum europejskiego.
W ramach projektu "Moja Gmina w Unii Europejskiej" we wszystkich polskich
gminach powstały o rodki informacji europejskiej. W ka dym o rodku sta absolwencki
odbywały dwie osoby – w terminie od 1 marca do 30 czerwca bie cego roku. Oferta
skierowana była do osób obj tych programem "Pierwsza praca".
Przy rekrutacji brani byli pod uwag bezrobotni absolwenci, którzy uko czyli nauk
w 2002 r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie posiadały status bezrobotnego
absolwenta

z

dyplomem

przynajmniej

licencjata

oraz

wykształcenie

humanistycznym lub przydatnym dla programu. Po dane było równie

o

profilu

orientowanie

si w zagadnieniach dotycz cych Unii Europejskiej. Od kandydatów wymagano ponadto
umiej tno ci obsługi komputera oraz posługiwania si Internetem.
W województwie wielkopolskim do I edycji programu, przyst piły wszystkie
samorz dy powiatowe, a rodki które wydano na realizacj sta y, wyniosły 1273,2 tys. zł.
W II edycji programu „Moja Gmina w Unii Europejskiej” nie wzi ły udziału tylko
cztery powiaty: grodziski, ostrzeszowski, redzki i wolszty ski. rodki które przeznaczono
na realizacj projektu wyniosły 236,7 tys. zł.

Biura Karier
Rz dowy program aktywizacji zawodowej absolwentów „Pierwsza Praca” za jeden
z warunków rozwoju systemu kształcenia w kierunku dostosowania do wymogów rynku
pracy uznał tworzenie przy wy szych uczelniach Biur Promocji Zawodowej Studentów
i Absolwentów. Instytucje te, zwane popularnie Biurami Karier, maj pełni funkcj ł cznika
mi dzy szkoł wy sz a rynkiem pracy.
Zgodnie z zapisami Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza
Praca” – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w pa dzierniku 2002 roku konkurs
na udzielenie grantu na tworzenie i rozwój działalno ci biur karier przy uczelniach.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu wydał 13 opinii rekomenduj cych wy sze uczelnie
z terenu Wielkopolski chc ce utworzy Biura Karier. Pozytywn ocen Komisji i przyznanie
grantu otrzymało 12 uczelni. Spo ród Wszystkich Biur Karier działaj cych na terenie
województwa 13 podpisało umowy b d

porozumienia o współpracy z Wojewódzkim

Urz dem Pracy w Poznaniu
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Biura przeznaczone s

dla studentów i absolwentów szkół wy szych. Maj

one pomaga

młodym ludziom w poszukiwaniu pracy, radzeniu sobie na rynku pracy.

Po rednicz

tak e

pomi dzy

poszukuj cymi

pracy

absolwentami

i

studentami

a pracodawcami gotowymi do zainwestowania w młodego, pełnego zapału pracownika. Biura
Karier organizuj tak e targi pracy, na których pracodawcy oferuj dla poszukuj cych pracy
praktyki, sta e a tak e zatrudnienie. Działania te przyczyniaj si do zdobycia do wiadczenia
i zapoznania si z propozycjami na rynku pracy. Dzi ki wzrostowi wiadomo ci potrzeby
tworzenia Biur Karier oraz programowi „Pierwsza Praca” otworzyły si nowe mo liwo ci
dla młodych ludzi, którzy dopiero wchodz na rynek pracy. Perspektywy zdobycia niezb dnej
wiedzy i poznania sposobów poruszania si w nowej sytuacji, w jakiej znale li si absolwenci
szkół wy szych, s bezcenne.
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło 20 pa dziernika 2003
roku drug edycj konkursu na udzielenie grantu na rozwój działalno ci Akademickich Biur
Karier. Kwota 150 000 została przyznana 10 wnioskodawcom, których projekty zostały
ocenione najwy ej.

Gminne Centra Informacji
By ułatwi mieszka com z terenów gmin dost p do informacji na temat rynku pracy
i mo liwo ci, jakie oferuje on młodym ludziom, absolwentom szkół, powstał projekt
utworzenia Gminnych Centrów Informacji. Pozwolił on wyj

naprzeciw oczekiwaniom

młodzie y z tych terenów. Utworzenie Gminnych Centrów Informacji miało za zadanie
słu y

w głównej mierze realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

„Pierwsza Praca”. Pierwsze Centra zostały utworzone w 2002 roku dzi ki grantom
z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
Utworzenie

Gminnych

Centrów Informacji

na

terenie

gmin

województwa

wielkopolskiego to ogromna szansa zwłaszcza dla mieszka ców terenów wiejskich, gdzie
dost p do doradców zawodowych i fachowego po rednictwa pracy prowadzonego przez
powiatowe urz dy pracy jest utrudniony. Działalno

Gminnych Centrów Informacji jest

elementem budowy społecze stwa informacyjnego, posiadaj cego umiej tno

sprawnego

posługiwania si informacjami w postaci elektronicznej i wykorzystywania ich do poruszania
si po rynku pracy. Umiej tno ci te s bowiem niezb dne do funkcjonowania w przyszłej
zjednoczonej Europie. Działalno
przedsi biorczo

i inicjatyw

Gminnych Centrów Informacji ma za zadanie pobudzi
w społeczno ci lokalnej oraz u wiadomi
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konieczno

czynnego uczestnictwa w procesach zachodz cych na rynku pracy, zwłaszcza w ród młodych
ludzi wkraczaj cych na cie k kariery zawodowej.
W czerwcu 2003 r. ogłoszono II edycj konkursu na grant na utworzenie Gminnych
Centrów Informacji.

rodki przyznane zostały 31 wnioskodawcom, co pozwoliło

na utworzenie na terenie Województwa Wielkopolskiego do ko ca 2003 roku kolejnych
Gminnych Centrów Informacji.
W listopadzie br. podpisany został aneks do porozumienia pomi dzy Ministrem
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego,
na mocy którego przyznane zostały dla Województwa Wielkopolskiego dodatkowe rodki
na tworzenie Gminnych Centrów Informacji. W drugim etapie konkursu grant otrzymało
14 wnioskodawców.
Ł cznie na terenie województwa wielkopolskiego działaj

– wraz z centrami

utworzonymi po I edycji konkursu – 52 Gminne Centra Informacji.

Realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
inicjowanych przez samorz d województwa wielkopolskiego w roku 2003
Z inicjatywy samorz du województwa wielkopolskiego realizowane były nast puj ce
programy aktywizacji osób bezrobotnych:
1) „Zielone wakacje”,
2) „Rowy”,
3) „Program Le ny”,
4) „Lepsza droga”,
5) oraz pilota owy program „Start w dorosłe ycie”.
Programy te zostały sfinansowane z rezerwy, b d cej w dyspozycji samorz du
województwa. Programami obj tych zostało ł cznie 426 bezrobotnych osób, uko czyły
je 384 osoby, a prac w ci gu miesi ca od uko czenia programu uzyskało 96 osób (dotyczy
programów zako czonych przed 1 listopada 2004 roku).
„Zielone wakacje”
Pierwszy wdro ony został program pn. „Zielone wakacje”. Celem tego programu była
organizacja wolnego czasu dzieciom w wieku od 6 – 14 lat, które nie wyje d aj
na zorganizowane wakacje oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych skierowanych
do pracy jako opiekunowie na zasadzie robót publicznych.
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Do programu, który trwał od 15 lipca do 31 sierpnia 2003 roku, przyst piło
12 powiatów: czarnkowsko – trzcianecki, gnie nie ski, jaroci ski, k pi ski, leszczy ski,
ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, rawicki, słupecki, złotowski.
Program realizowany był przez samorz dy gminne, powiatowe urz dy pracy, władze
gminne oraz o wiatowe. Programem obj tych zostało 148 osób bezrobotnych. Po odbyciu
odpowiedniego kursu osoby te zacz ły pełni obowi zki opiekunów. Program uko czyło 147
osób, z czego 45 uzyskało zatrudnienie w ci gu miesi ca od zako czenia programu.
Wa nym

efektem

programu

było

zorganizowanie

ok. 2400 dzieci z najubo szych rodzin, których nie sta

czasu

wolnego

dla

na sfinansowanie wczasów

wyjazdowych.
Program ten wykazał si 30,6% efektywno ci zatrudnienia.
„Rowy”
Jednym z programów wdro onych w ubiegłym roku przez samorz d województwa
Wielkopolskiego był program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z terenów wiejskich,
postpegeerowskich z subregionu koni skiego, pn. „Rowy”.
Realizacja programu rozpocz ła si 1 sierpnia 2003 roku i trwała do 31 pa dziernika
2003 roku.
Celem głównym programu „Rowy” było podejmowanie działa

na rzecz osób

zagro onych wykluczeniem społecznym: długotrwale bezrobotnych zamieszkuj cych tereny
wiejskie, w tym postpegeerowskie z terenu subregionu koni skiego. Program zakładał
kompleksowe, zbiorowe działania partnerów lokalnego rynku pracy czyli: Wielkopolskiego
Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Poznaniu oraz Powiatowych Urz dów Pracy
w: Turku, Kole Słupcy, Koninie.
Aktywizacj

zawodow

zostały

obj te

52

osoby

długotrwale

bezrobotne

(12 osób z powiatu tureckiego, 12 osób z powiatu kolskiego, 16 osób z powiatu koni skiego
i 12 z powiatu słupeckiego). Program uko czyły wszystkie obj te aktywizacj zawodow
osoby, a zatrudnienie w ci gu miesi ca po uko czeniu programu (zgodnie z ustaleniami
przyj tymi w projekcie programu z Gospodarstwem Pomocniczym ROLWOD w Koninie),
uzyskało 13 osób. Osoby obj te programem, zostały skierowane do pracy na zasadach robót
publicznych.
Efektem programu jest poprawa stanu melioracyjnego subregionu koni skiego
poprzez wykonywanie prac zwi zanych z melioracj podstawow oraz zatrudnienie na okres
trzech miesi cy (od 1 listopada 2003 roku do 30 stycznia 2004 roku) 13 osób.
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Program ten uzyskał wysok ocen radnych województwa wielkopolskiego i w roku
2004 obejmie swym działaniem całe województwo.

„Program Le ny”
Kolejnym programem
w

Poznaniu

był

„Program

przygotowanym
Le ny”.

103 bezrobotnych absolwentów

W

przez

ramach

Wojewódzki

tego

programu

Urz d

Pracy

zaktywizowano

rednich szkół zawodowych z terenu województwa

wielkopolskiego, poprzez odbycie 3 miesi cznego sta u pracy (bez egzaminu sta owego).
Program realizowany był od 1 sierpnia do 31 pa dziernika 2003 roku i uko czyło go 90 osób,
z czego 11 uzyskało zatrudnienie w okresie miesi ca od zako czenia programu.
Realizacja programu pozwoliła na wykonanie prac w ramach programów ochrony
przyrody realizowanych w obr bie ka dego nadle nictwa na terenie województwa
wielkopolskiego zwi zanych ze sprz taniem lasów, utrzymaniem czysto ci na parkingach
le nych, a tak e pracami w szkółkach le nych.
Na sta e skierowani zostali bezrobotni absolwenci szkół rednich zarejestrowani
w powiatowych urz dach pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem kierunków zwi zanych
z gospodark le n , ochron

rodowiska, le nictwem i rolnictwem.

Program realizowany był przez 26 samorz dów powiatowych. Nie wzi ły w nim
udziału samorz dy powiatowe w: Gnie nie, Grodzisku Wielkopolskim, Krotoszynie, Rawiczu
i rodzie Wielkopolskiej. Partnerami programu byli: Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Pa stwowych w Poznaniu i Pile.
Program wykazał si 12,2% efektywno ci zatrudnienia.
„Lepsza Droga”
Maj c na uwadze trudn

sytuacj

bezrobotnych, niewykwalifikowanych osób

z terenów wiejskich, Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu wyszedł z inicjatyw
zorganizowania

robót

publicznych

skierowanych

do

tej

grupy.

We

współpracy

z Wielkopolskim Zarz dem Dróg Wojewódzkich. Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
opracował program aktywizacji zawodowej pn. „Lepsza droga”.
Program realizowany był od 11 sierpnia do 31 pa dziernika 2003 roku. Głównym
celem programu było podejmowanie działa

na rzecz osób zagro onych wykluczeniem

społecznym: długotrwale bezrobotnych zamieszkuj cych tereny wiejskie. Program był
realizowany w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, gnie nie skim, k pi skim, kolskim,
koni skim, ko cia skim, nowotomyskim, ostrowskim, szamotulskim oraz złotowskim.
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Beneficjentami programu było 96 osób bezrobotnych z terenu województwa
wielkopolskiego. Uko czyło go 95 osób, a zatrudnienie w okresie miesi ca od uko czenia
programu uzyskało 21 osób. Na roboty publiczne skierowane zostały osoby długotrwale
bezrobotne, zarejestrowane w powiatowych urz dach pracy, ze szczególnym uwzgl dnieniem
mieszka ców terenów wiejskich.
Program wykazał si 22,1% efektywno ci zatrudnienia.
„Start w dorosłe ycie”
W ramach współpracy z s dami rejonowymi w województwie wielkopolskim,
rozpocz to pilota owo z dniem 1 pa dziernika realizacj programu „Start w dorosłe ycie”.
Program ten jest w trakcie realizacji i został skierowany do absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych, zainteresowanych odbywaniem sta u absolwenckiego w s dach
rejonowych. Udział w programie rozpocz ło 27 absolwentów. Absolwenci:
- wykonuj prace administracyjno–biurowe;
- zapoznaj si ze struktur organizacyjn s dów,
- zasadami funkcjonowania s du;
- oraz zasadami archiwizowania zbiorów s dowych i administracyjno ksi gowych.
Program realizowany jest przez 7 powiatowych urz dów pracy w: Gnie nie,
Grodzisku Wielkopolskim, Kole, Koninie, Lesznie, Rawiczu i Słupcy.
Program finansowany jest w wi kszo ci ze rodków własnych powiatowych urz dów
pracy, jakie zostały im przyznane w ramach podziału Funduszu Pracy na rok 2003.
Ramowy program działa na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
w województwie wielkopolskim
W ramach realizacji przyj tego w 2003 roku „Ramowego programu działa na rzecz
aktywizacji

zawodowej

osób

niepełnosprawnych

w

województwie

wielkopolskim”

zintensyfikowane zostały działania maj ce na celu wyrównanie szans na znalezienie
zatrudnienia pomi dzy osobami sprawnymi a niepełnosprawnymi.
Nawi zana została tak e współpraca z PFRON, której efektem b dzie:
- organizowanie raz na kwartał cyklicznych spotka z przedstawicielami instytucji
zajmuj cych si

osobami niepełnosprawnymi oraz wypracowanie wspólnych

kierunków działa ,
- utworzenie strony internetowej, b d cej baz danych dla osób niepełnosprawnych
poszukuj cych

pracy

oraz

dla

pracodawców

niepełnosprawne.
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chc cych

zatrudni

osoby

Publikacje Wojewódzkiego
si na rynku pracy
Istotnym elementem działa

Urz du

Pracy

ułatwiaj ce

poruszanie

maj cych na celu przeciwdziałanie bezrobociu jest

u wiadomienie uczestnikom rynku pracy, jak nale y si na nim porusza . Maj słu y temu
mi dzy innymi publikacje Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu.
Informator o instytucjach szkol cych z terenu województwa wielkopolskiego
Jednym z najbardziej efektywnych sposobów zmniejszania bezrobocia i łagodzenia
jego skutków jest ci głe podnoszenie kwalifikacji. Informator pomocny jest osobom
poszukuj cym pracy i zainteresowanym podniesieniem swoich kwalifikacji w kwestii wyboru
zarówno firmy szkol cej, jak i rodzaju szkolenia czy kursu; pozwala na zorientowanie
si i wybór najbardziej odpowiedniego i efektywnego działania.
Wykaz zawodów, za które mo e by dokonywana refundacja wynagrodze młodocianych
pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego
Opracowanie zawiera propozycj zawodów, które mog podlega refundacji z tytułu
zatrudnienia młodocianego pracownika. Obejmuje swym zasi giem wszystkie zawody,
w których kształci si młodzie w zasadniczych szkołach zawodowych na podbudowie
gimnazjum. Umo liwia władzom lokalnym wybór kształcenia odpowiedni do potrzeb rynku
pracy.
Poradnik pracodawcy
Opracowanie to ma na celu udzieli pracodawcom informacji dotycz cych mo liwo ci
dofinansowania

prowadzonej

działalno ci

gospodarczej

oraz

skorzystania

z

ofert

powiatowych urz dów pracy w zakresie kierowania osób bezrobotnych do pracodawców
w

ramach

aktywnych

form

przeciwdziałania

bezrobociu.

Ide

informatora

jest

rozpropagowanie w ród pracodawców wiedzy umo liwiaj cej efektywne prowadzenie
działalno ci gospodarczej, rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Opracowanie wskazuje
równie

list

Punktów Konsultacyjno–Doradczych na terenie Wielkopolski, których

zadaniem jest udzielanie bezpłatnych porad zwi zanych z prowadzeniem działalno ci
gospodarczej.
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Ocena sytuacji absolwentów województwa wielkopolskiego, rocznik 2001/2002 na rynku
pracy
Głównym zadaniem publikacji miało by udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakiego
rodzaju szkoły w województwie najmniej odpowiadaj wymogom rynku pracy, jakie kierunki
kształcenia w najmniejszym stopniu gwarantuj

zatrudnienie, a tak e pokazanie

zró nicowanych szans podj cia pierwszej pracy przez absolwentów ró nych szkół,
a legitymuj cych si

tym samym zawodem. Opracowanie to dostarcza informacji

niezb dnych dla pracodawców przy podejmowaniu decyzji dotycz cych zatrudniania
absolwentów jak i rozwoju rynku edukacyjnego w Wielkopolsce. Stanowi tak e podr czny
informator dla młodych ludzi wchodz cych na rynek pracy. Umo liwia podj cie kroków
zmierzaj cych do dostosowania struktury i tre ci kształcenia zgodnie z potrzebami rynku
pracy.
Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy
Opracowanie przedstawia zjawisko bezrobocia w ród kobiet w województwie
wielkopolskim. Pozwala zapozna

si

z jego specyfik

i tendencjami na rynku pracy

w tej grupie społecznej. Wskazuje tak e mo liwe sposoby działania maj ce na celu
ograniczenie bezrobocia w ród kobiet. Opracowany został „Ramowy Program Aktywizacji
Zawodowej Kobiet” maj cy na celu pomoc tej grupie społecznej w wej ciu i powrocie
na rynek pracy.
Fundusze pomocowe Unii Europejskiej informator 2003
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu przygotował opracowanie dotycz ce
mo liwo ci, jakie niesie przyst pienie do Unii Europejskiej zarówno dla Polski jak i naszego
regionu. Publikacja zawiera cenne informacje na temat pomocy finansowej krajów
członkowskich, funduszy przedakcesyjnych oraz funduszy strukturalnych. Opracowanie jest
modyfikowane zgodnie z aktualnymi zmianami.
Ranking zawodów deficytowych i nadwy kowych dla województwa wielkopolskiego
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu podj ł prób okre lenia zawodów, na które
istnieje popyt oraz tych, które wyst puj na rynku nadwy kowo. Analiza tego typu powinna
wpłyn

na dostosowanie tre ci i struktury kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

pozwoli na okre lenie zgodnych z zapotrzebowaniem rynku pracy kierunków szkole osób
bezrobotnych. Pozwoli tak e prowadzi zgodn z realiami rynku pracy gospodark

rodkami

Funduszu Pracy, przede wszystkim jednak pozwoli na opracowywanie przez samorz dy
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lokalne strategii działania oraz oceny i weryfikacji ich zało e w cz ci dotycz cej łagodzenia
skutków bezrobocia oraz promocji zatrudnienia. Umo liwi tak e planowanie działa poprzez
instytucje i organizacje współpracuj ce na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania
bezrobociu. To tak e szansa na podniesienie jako ci poradnictwa zawodowego poprzez
bie ce wskazywanie doradcom zawodowym profesji poszukiwanych przez lokalnych
pracodawców oraz takich, na które maleje zapotrzebowanie.

Europejski Fundusz Społeczny
W roku 2003 kontynuowane były działania przygotowuj ce do wdra ania funduszy
strukturalnych – Europejskiego Funduszu Społecznego.
W celu rozpropagowania informacji dotycz cych mo liwo ci wykorzystywania
rodków UE, zasad i sposobów ubiegania si

o te

rodki oraz mo liwie najlepszego

przygotowania potencjalnych projektodawców, na pocz tku 2003 roku Wojewódzki Urz d
Pracy w Poznaniu, przygotował materiał informacyjny, w formie broszury, zawieraj cy
kompendium wiedzy na temat funduszy pomocowych Unii Europejskiej, które wdra ane b d
przez WUP. Publikacja została rozesłana do starostw powiatowych w województwie oraz
innych instytucji i partnerów społecznych, którzy mog by ewentualnymi projektodawcami
w ramach EFS.
Na bie co udzielane były informacje na temat funduszy osobom zainteresowanym –
indywidualnym, jak i przedsi biorcom, czy instytucjom pozarz dowym. Przez trzy miesi ce,
w okresie przed referendum dotycz cym akcesji Polski do Unii Europejskiej, pracownicy
Wojewódzkiego Urz du Pracy udzielali informacji z zakresu funduszy unijnych w Punkcie
Informacji o Unii Europejskiej, który mie cił si

w budynku Wielkopolskiego Urz du

Wojewódzkiego. Obecnie Punkt ten funkcjonuje nadal w ramach Wydziału Funduszy
Przedakcesyjnych i Strukturalnych WUP.
W ci gu całego roku aktualizowano informacje dotycz ce funduszy unijnych,
znajduj ce si

na stronie internetowej Urz du. Przygotowana i umieszczona na stronie

internetowej została ankieta dla potencjalnych projektodawców w ramach EFS. Pozwoliła ona
na wst pne rozeznanie o stopniu zainteresowania projektodawców, tematyce projektów
i o tym, co sprawia najwi cej problemów. Na koniec 2003 roku zebrano 34 propozycje
projektów, na ł czn kwot ponad 16 mln. zł.
Ponadto powiatowe urz dy pracy z terenu województwa wielkopolskiego zło yły
propozycje projektów w ramach tzw. projektów pozakonkursowych dla działa 1.2 i 1.3
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Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów Ludzkich, dla których Wojewódzki
Urz d Pracy w Poznaniu b dzie instytucj

odpowiedzialn

za wdra anie i zarz dzanie.

Zło one zostały 62 wnioski, na kwot ponad 88 mln. zł.
Zorganizowano tak e cykl szkole

warsztatowych dla wszystkich kierowników

powiatowych urz dów pracy oraz wyznaczonych przez nich pracowników. Głównym celem
warsztatów było nauczenie przedstawicieli powiatowych urz dów pracy wła ciwego
sporz dzania projektów aplikuj cych o rodki z EFS.

PHARE 2001 Rozwój Zasobów Ludzkich
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu realizuje Program Phare 2001 w sektorze
Rozwoju Zasobów Ludzkich, który nastawiony jest na przeciwdziałanie bezrobociu i rozwój
przedsi biorczo ci poprzez szkolenia, doradztwo personalne oraz działania na rzecz
zatrudnienia w regionie. Czas trwania projektu przewidziany jest na 12 miesi cy i zako czy
si we wrze niu 2004 roku.
W dniu 29 lipca 2003 roku została zatwierdzona przez Komisj Europejsk instytucja
kontraktuj ca dla Programu Phare Spójno

Społeczno-Gospodarcza Rozwój Zasobów

Ludzkich 2001, która realizuje program na terenie województwa wielkopolskiego – jest to
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A w konsorcjum z Danish School of Public Administration
(Dania), West Midlands Enterprise Limited (Wielka Brytania)oraz Fr ckowiak i WspólnicyKonsulting Sp. z o. o. (Polska).
Natomiast z dniem 1 pa dziernika 2003 roku rozpocz ł si proces faktycznej realizacji
programu. Pierwszym krokiem było przeprowadzenie analizy dotycz cej rynku pracy
w województwie oraz przygotowanie raportów – wst pnego i miesi cznego – z realizacji
programu.
Liczba beneficjentów, która zostanie obj ta czterema działaniami, wynosi ł cznie
1580 osób. rodki dla Wielkopolski na realizacj projektu, to 1.415.000 € ( rodki Phare)
+ rodki własne 471.000 € - razem 1.886.000 €
Działanie 1 (1.120 osób) - ma na celu łagodzenie negatywnych skutków bezrobocia
poprzez praktyki zawodowe, szkolenia, poradnictwo zawodowe – jest skierowane
do absolwentów, osób niepełnosprawnych, osób z terenów wiejskich, osób zagro onych
utrat

pracy z restrukturyzowanych sektorów i kobiet powy ej 35 roku

ycia – rodki

przeznaczone na jego realizacj wynosz 1.068.718 €.
Przewiduje si ,

e około 30% osób bior cych udział w projekcie znajdzie stałe

zatrudnienie po zako czeniu realizacji Programu.
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Działanie 2 (280 osób) - ma na celu promocj
rozpoczynaj cych działalno

gospodarcz

przedsi biorczo ci dla osób

poprzez szkolenia z podstaw przedsi biorczo ci

i indywidualne doradztwo dla nowo utworzonych firm - jest skierowane do bezrobotnych
terenów wiejskich (promocja agroturystyki), absolwentów i osób z restrukturyzowanych
przedsi biorstw.
Działanie 3 (100 osób) – zwi zane jest z promocj potencjału adaptacyjnego małych
i rednich przedsi biorstw poprzez szkolenia maj ce na celu podwy szanie kwalifikacji kadry
M P – jest skierowane do pracowników M P, dyrektorów i wła cicieli przedsi biorstw.
Działanie 4 (80 osób) – słu y powi kszeniu kompetencji regionalnych i lokalnych
partnerów w zakresie promocji lokalnego partnerstwa na rzecz rynku pracy poprzez szkolenia
doradztwo jak równie konferencje - jest skierowane do władz lokalnych oraz partnerów
społecznych.
Program pozwoli uczestnikom projektu po zako czeniu jego realizacji zwi kszy
swoje szanse zatrudnienia dzi ki zdobytej wiedzy na temat rynku pracy oraz funkcjonowania
gospodarki w podej ciu do procesu zatrudnienia.

EURES
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu przygotowuje si

tak e do uczestnictwa

w Programie EURES. EURES to jednolity system wymiany informacji o wolnych miejscach
pracy w Unii Europejskiej, system współpracy publicznych słu b zatrudnienia pa stw
znajduj cych si w Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. pa stw członkowskich Unii
Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.
System mi dzynarodowego po rednictwa pracy stworzony został w celu umo liwienia
praktycznego wdro enia postanowie

Traktatu o Wspólnocie Europejskiej dotycz cych

swobodnego przepływu pracowników. Partnerami w ramach EURES s Publiczne Słu by
Zatrudnienia, Zwi zki Zawodowe oraz organizacje pracodawców. Partnerstwo koordynowane
jest przez Komisj .
Zadaniem EURES jest udzielanie informacji i doradztwo w zakresie mo liwo ci
pracy, zamieszkania i warunków zatrudnienia na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, pomoc dla pracodawców w zakresie rekrutacji pracowników z innych krajów
oraz udzielanie indywidualnej pomocy i doradztwo pracownikom i pracodawcom z regionów
przygranicznych.
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Informacje, które mo na otrzyma od doradców EURES, dotycz ustawodawstwa
socjalnego oraz podatków, edukacji i słu by zdrowia, mo liwo ci szkole , wzajemnego
uznawania kwalifikacji zawodowych oraz kosztów utrzymania i zakwaterowania w innych
pa stwach. Doradcy

wiadcz

ponadto usługi adresowane do pracodawców. Usługi te

obejmuj przede wszystkim informacje na temat rynków pracy oraz dost pno ci siły roboczej
w krajach UE (EURES wiadczy usługi zwi zane z rekrutacj

i informacj

na rzecz

pracodawców pragn cych rekrutowa pracowników w innych krajach UE), doradztwo i
pomoc w kwestiach rekrutacji obcokrajowców, oraz dystrybucj wolnych miejsc pracy w
krajach, z których pracodawca pragnie rekrutowa pracowników.
Zainteresowani mog

ponadto otrzyma

dane dotycz ce instytucji, gdzie mo na

otrzyma bardziej szczegółowe informacje.

Propagowanie idei przyst pienia do Unii Europejskiej
Udział pracowników Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu w spotkaniach
obywatelskich poprzedzaj cych referendum akcesyjne do Unii Europejskiej
Spotkania

obywatelskie

wielkopolskiego, a obsług

organizowane

merytoryczn

były

przez

gminy

województwa

zabezpieczało Biuro Integracji Europejskiej

Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego. W spotkaniach, w których gminy zgłosiły
tematyk rynku pracy, w charakterze ekspertów udział brali pracownicy Wojewódzkiego
Urz du Pracy w Poznaniu i jego O rodków Zamiejscowych. Spotkania i dyskusje odbyły
si w mi dzy innymi w Nowym Tomy lu, Luboniu, Puszczykowie, Przem cie, Bojanowie,
Po cu, Gostyniu, Grzegorzewie. Pracownicy Urz du wyst powali, odpowiadali na pytania
uczestników spotka

i uczestniczyli w dyskusjach zwi zanych z nast puj c

tematyk :

Europejska Strategia Zatrudnienia i jej realizacja w ramach polityki rynku pracy, wymiana
informacji o wolnych miejscach pracy w Unii Europejskiej, bezrobocie, funkcjonowanie
małych i rednich przedsi biorstw, perspektywy yciowe ludzi młodych, standardy unijne
w zakresie edukacji, rynku pracy, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i socjalnej,
uwarunkowania

procesu

integracji

europejskiej,

rozwój

infrastruktury

i

drobnej

przedsi biorczo ci, korzy ci i zagro enia wynikaj ce z przyst pienia Polski do Unii
Europejskiej, fundusze strukturalne dla rolników oraz małych i rednich przedsi biorstw,
polityka regionalna i fundusze strukturalne.
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Działalno

Punktu Informacji o Unii Europejskiej

1 kwietnia 2003 roku na mocy porozumienia Biura Integracji Europejskiej
Wielkopolskiego Urz du Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu
rozpocz ł działalno

Punkt Informacji o Unii Europejskiej.

Głównym zadaniem Punktu było umo liwienie szerokim rzeszom społeczno ci
lokalnej dost pu do wiedzy na temat Unii Europejskiej, jej działania i struktur, procesu
integracji i przygotowania do sprawnego działania w ramach członkostwa w zjednoczonej
Europie. Popularyzacja wiedzy o Unii Europejskiej, zasadach stowarzyszania, kulturze
i gospodarce, wspólnej polityce społecznej przyczyniły si
i

niew tpliwie do rzetelnego

wiadomego udziału wszystkich Wielkopolan w referendum akcesyjnym. Osoby

zainteresowane mogły otrzyma równie informacje na temat rynków pracy w UE, w tym
ofert pracy w pa stwach członkowskich oraz sta y i praktyk w instytucjach unijnych, a tak e
mo liwo ci pozyskiwania rodków z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych oraz innych
programów pomocowych.
Punkt dysponował materiałami i broszurami informacyjnymi i dydaktycznymi
udost pnianymi nieodpłatnie w zale no ci od zapotrzebowania. Po referendum akcesyjnym
Punkt został przeniesiony do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu, gdzie
kontynuowana jest jego działalno .

Współpraca z partnerami rynku pracy
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu współpracuje z wieloma instytucjami oraz
partnerami społecznymi i mediami w zakresie działa na rynku pracy i promowania polityki
prozatrudnieniowej w województwie. Nale y tu przede wszystkim wskaza

na

cisł

współprac z Izb Rzemie lnicz oraz Kuratorium O wiaty w celu opracowania „Wykazu
zawodów, za które mo e by

dokonywana refundacja wynagrodze

młodocianych

pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego”. Partnerami s równie
szkoły wy sze z terenu województwa współpracuj ce z Wojewódzkim Urz dem Pracy
w Poznaniu w celu promocji idei przedsi biorczo ci w ród studentów i absolwentów.
Współpraca z Biurami Karier ma za zadanie koordynacj tworzenia nowych biur karier,
pomoc merytoryczn oraz szkolenia pracowników biur, a tak e przygotowanie publikacji
i materiałów na temat rynku pracy.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu współpracuje tak e z organizacjami
pozarz dowymi w zakresie realizowania polityki prozatrudnieniowej w województwie

50

wielkopolskim. Nale

do nich Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”, Fundacja „Bieda”,

a tak e „Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan”.
Współpraca „Barki” z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz
z Wojewódzkim Urz dem Pracy w Poznaniu pozwalaj

podejmowa

wiele działa

aktywizuj cych dla podopiecznych tej organizacji .
Równie istotna jest współpraca z Fundacj „Bieda”. Działania podejmowane przez
Fundacj

„Bieda”

i

Wojewódzki

Urz d

Pracy

w

Poznaniu

przyczyniaj

si do polepszenia sytuacji na wielkopolskim rynku pracy oraz ograniczania marginalizacji,
zwłaszcza grup osób, które nara one s na najwi ksze ryzyko wykluczenia z rynku pracy.
Za bardzo istotne uzna mo na zorganizowanie przez Fundacj przy współudziale
m. in. Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu w sierpniu 2003 r., konferencji po wi conej
Strategii zatrudnienia w województwie wielkopolskim na lata 2004 – 2006.
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu tak e pozytywnie zaopiniował przedstawiony
przez

Fundacj

„Bieda”

„Gminny

Projekt

Readaptacji

Społecznej,

Zawodowej

i Gospodarczej”.
Współpraca nawi zana została tak e ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan
w zakresie tworzenia Gminnych Centrów Informacji.
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MIGRACJA ZAROBKOWA
Sezonowe zatrudnienie za granic
Dominuj c

form

zatrudnienia za granic

mieszka ców z terenu działania

Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu oraz jego Oddziałów Zamiejscowych
w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile jest praca sezonowa w Niemczech podejmowana na okres
od 1 do 9 miesi cy na skutek zawierania bezpo rednich umów obywateli polskich
z pracodawcami zagranicznymi (tzw. umowy imienne). Pracownik w ci gu tego okresu mo e
by

zatrudniony wi cej ni

u jednego pracodawcy. Zatrudnienie sezonowe nie jest

limitowane. Liczba zatrudnionych uzale niona jest od zapotrzebowania niemieckich
pracodawców.
W 2003 r. do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu wpłyn ło ł cznie
33.250 umów na prac sezonow w Niemczech. Z podanej liczby 1.198 umów dotyczyło
podj cia pracy w 2004 r. Umowy podpisały 30.722 osoby, z tego 909 osób rozpocznie prac
w 2004 r.
•

najwi kszy udział procentowy w migracji zarobkowej mieszka ców województwa
wielkopolskiego

w 2003 r. miały osoby zamieszkałe w regionie koni skim

(miasto + powiat) – stanowiły one 23% wszystkich wyje d aj cych – 7.082 osoby;
•

zdecydowanie wi ksz grup , bo a 21.065 osób (tj. 68,5% ogółu odbieraj cych
umowy) stanowili m czy ni, a tylko 9.657 kobiet zdecydowało si na podj cie pracy
za granic (tj. 31,4%);

•

19.693 osoby wyje d aj ce do pracy to mieszka cy wsi, było to 64,1% ogółu,
11.029 osób to mieszka cy miast i miasteczek (35,9% ogółu);

•

najwi ksz

grup

osób podejmuj cych prac

sezonow

stanowiły osoby mi dzy

25 a 34 rokiem ycia – 10.810 osób (tj.35,1% ogółu), drug co do wielko ci grup
stanowiły osoby w wieku 35 do 44 lat – 8.158 osób (26,5%), liczba osób
podejmuj cych prac

w przedziale wiekowym mi dzy 45 a 54 lata wyniosła

4.536 osób (tj. 14,7%), w ród młodzie y od 18 do 24 roku ycia na podj cie pracy
zdecydowało si 6.630 osób (21,5% ogółu), a tylko 2% to osoby powy ej 55 roku
ycia (588 osób);
•

osoby odbieraj ce umowy miały zosta zatrudnione przede wszystkim w rolnictwie
(przy uprawie chmielu, zbiorze warzyw i owoców, w gospodarstwach rolnych,
pieczarkarniach) – 18.436 osób (tj. 60%), ogrodnictwie – 7.639 osób (24,8%), przy
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uprawie winoro li – 1.618 osób (5,2%), w le nictwie – 681 osób (2,2%), w bran y
hotelarsko–gastronomicznej – 687 osób (2,2%), wystawienniczo – kiermaszowej –
646 osób (2,1%), w przetwórstwie warzyw i owoców – 579 osób (1,8%),
przy wyrabianiu stroików wi tecznych pracowa miało 214 osób (0,7%), w tartakach
– 120 osób (0,4%), jako pomoc przy hodowli zwierz t – 40 osób (0,1%), w wesołych
miasteczkach – 36 osób (0,1%), w fabryce nawozów – 11 osób (0,03%), na fermach
kurzych – 9 osób (0,02%), jako kierowca – 4 osoby (0,01%), w stolarstwie – 1 osoba
(0,003%), pszczelarstwie – 1 osoba (0,003%);
•

bardzo du

grup wyje d aj cych do pracy sezonowej stanowiły osoby pracuj ce

w kraju – 9.101, na ogół wykorzystuj oni w tym celu urlopy wypoczynkowe cz sto
ł czone z bezpłatnymi; na podj cie pracy zdecydowała si

tak e du a liczba

bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 5.840, rolników – 4.875, stosunkowo du

liczb

osób 3.747 stanowi bezrobotni wypełniaj cy kategori „nigdzie nie ubezpieczeni”,
czyli osoby nie pracuj ce, nie zarejestrowane w urz dzie pracy, nie pobieraj ce
adnych wiadcze , gospodynie domowe;
•

4.000 osób wyje d aj cych to osoby maj ce prawo do zasiłku ;

•

na wyjazd w celach zarobkowych decyduj

si

tak e renci ci – 747 osób

i emeryci – 330 osób;
•

do

du

liczb

osób podejmuj cych prac

za granic

stanowi

uczniowie

i studenci – 1.387 osób;
•

624 osoby

zawiesiły działalno

gospodarcz

by podj

zatrudnienie sezonowe

u pracodawcy zagranicznego;
•

niewielki udział w migracji zarobkowej stanowiły osoby pobieraj ce zasiłek
lub wiadczenie przedemerytalne – 71 osób.
Reasumuj c mo na stwierdzi , i

praca za granic

jest nadal atrakcyjn

form

zatrudnienia dla wielu Polaków, st d te zainteresowanie ni wzrasta z roku na rok. Mimo, i
nie

wszystkie

osoby

podejmuj ce

sezonowe

zatrudnienie

w

Niemczech

to osoby bezrobotne, odci enie rynku pracy jest na pewno odczuwalne.
Wpływ na to zjawisko ma trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy oraz wzrastaj ce
koszty utrzymania rodziny.
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Zatrudnienie za granic obywateli polskich w 2003 roku
Nabory kandydatów na oferty pracodawców zagranicznych
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach zawartych umów
mi dzyrz dowych dotycz cych zasad i warunków zatrudniania obywateli polskich
w poszczególnych pa stwach, przekazało do Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu
szereg ofert pracy za granic . Pracodawcy byli zainteresowani zatrudnieniem pracowników
w konkretnych zawodach, np. kucharz, lekarz, piel gniarka, frezer, rolnik, ogrodnik
itp. ze znajomo ci j zyka obcego na okres do 18 miesi cy, a tak e pracowników do prac nie
wymagaj cych kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka obcego. Osoby wykształcone
w konkretnym zawodzie, ze sta em pracy i znajomo ci j zyka obcego, były poszukiwane
do pracy przede wszystkim przez pracodawców niemieckich i francuskich. Zgłaszane przez
pracodawców oferty dotyczyły bran y rolniczej, hotelarskiej, gastronomicznej i medycznej.
Najwi kszym zainteresowaniem w ród osób poszukuj cych pracy za granic w wyuczonym
zawodzie cieszyła si bran a hotelarska i gastronomiczna, szczególnie w ród ludzi młodych,
którzy stosunkowo niedawno uko czyli szkoły. Nie wszystkie jednak osoby zainteresowane
prac

za granic w swoim zawodzie maj mo liwo

w zatrudnieniu wynikaj

takiego zatrudnienia. Ograniczenia

z umów mi dzyrz dowych dotycz cych zasad i warunków

zatrudniania obywateli polskich, a dotycz m.in. granicy wiekowej, która np. we Francji
wynosi 35 lat, Szwajcarii 30 lat, a w Niemczech 40 lat. Przepisy zawarte w ww. umowach
mi dzyrz dowych s

ci le przestrzegane przez instytucje poszczególnych pa stw, które

zajmuj si wydawaniem zezwole na prac obywatelom polskim. Zdecydowanie łatwiej
ze wzgl dów proceduralnych jest podj

prac na okres do 6 miesi cy, przy pracach nie

wymagaj cych kwalifikacji zawodowych i znajomo ci j zyka obcego; s to prace w bran y
rolniczej, np. przy zbiorze owoców itp. Zapotrzebowanie na takich pracowników w 2003 roku
w porównaniu do 2002 roku zdecydowanie wzrosło. Wpłyn ły na to nabory do Hiszpanii
na zbiór truskawek i cytrusów. Do tych prac werbowane były przede wszystkim kobiety
z terenów wiejskich o najwy szej stopie bezrobocia w województwie wielkopolskim.

Analiza zagospodarowania ofert pracodawców
i zgód na podj cie pracy przez obywateli polskich

zagranicznych,

ilo

zezwole

W 2003 r. zostały przeprowadzone nabory na 83 oferty pracy zgłoszone przez
pracodawców zagranicznych. Ogółem o prac ubiegało si 976 osób, z czego do ko ca
grudnia zgod na podj cie pracy (zarówno na 6 miesi cy i do 18 miesi cy) uzyskało
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648 osób. Najwi cej kandydatów ubiegało si o prac w bran y rolniczej – 809 osób (w tym
do Hiszpanii na okres do 6 miesi cy przy zbiorze truskawek – 42 osoby, zgod na prac
uzyskało 526 osób) a najmniej w bran y widowiskowo-rozrywkowej – tylko 17 osób. Osoby
poszukuj ce pracy pochodziły w wi kszo ci z terenów wiejskich – 831 osób i były to przede
wszystkim kobiety – 789. rednia wieku kandydatów ubiegaj cych si o prac za granic
wynosiła powy ej 24 lat – 547 osób. O zatrudnienie ubiegały si

przede wszystkim osoby

bezrobotne – 853 osoby, najmniejsz grup stanowiły osoby posiadaj ce prac w kraju
– 23 osoby.
Sytuacja dotycz ca zatrudnienia w ramach ofert pracodawców zagranicznych
w 2003 r. w całym województwie wielkopolskim z podziałem na subregiony przedstawiała
si nast puj co:
Województwo
Wielkopolskie

Pozna

976

820

46

648

561

29

Kandydaci
*
Zezwolenia

SUBREGIONY
Piła
Kalisz

Leszno

Konin

54

38

18

23

29

6

*(liczba zezwole na prac jest aktualizowana na bie co w miar ich napływu).

Indywidualne zgody/zezwolenia na zatrudnienie za granic w charakterze pracownika-go cia
i sta ysty
Obywatele polscy mog

równie

ubiega

si

o prac

w wyuczonym b d

wykonywanym zawodzie na okres do 18 miesi cy, w przypadku znalezienia pracodawcy
za granic , który wyra a ch

zatrudnienia kandydata.

Ogółem w 2003 r. zostało przyj tych 76 wniosków, z czego do ko ca roku uzyskano
65 zgód na prac , 3 osoby zło yły rezygnacj , a w 3 przypadkach wpłyn ły odmowy wydania
zgody na prac .
Składane

przez

kandydatów

wnioski

dotyczyły

przed

wszystkim

pracy

w bran y – 24 wnioski o prac , najwi cej w zawodach pozostałych, np. stolarz, elektryk,
lusarz, spawacz – 34 wnioski, a najmniej wniosków odnotowano w bran ach: le nictwo
i medycyna – po 3 wnioski. Kandydaci składaj cy wnioski pochodzili przede wszystkim
z terenów wiejskich – 42 osoby i byli to w wi kszo ci m czy ni – 63. Najwi cej wniosków
wpłyn ło od osób powy ej 24 roku

ycia – 37 wniosków oraz takich, które posiadały

ubezpieczenie, np. z tytułu prowadzenia działalno ci gospodarczej, renty, ubezpieczenia
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rolniczego itp. – 29 osób; osoby bezrobotne zło yły 28 wniosków. Pozostałe 19 wniosków
dotyczyło osób pracuj cych w kraju na podstawie umów o prac .
Sytuacja dotycz ca zatrudnienia indywidualnego za granic

w 2003r. w całym

województwie wielkopolskim z podziałem na subregiony przedstawiała si nast puj co:

Kandydaci
*
Zezwolenia

Województwo
Wielkopolskie

SUBREGIONY
Piła
Kalisz

Pozna

76

19

9

65

12

7

Leszno

Konin

21

7

20

0

4

16

*(liczba zezwole na prac jest aktualizowana na bie co w miar ich napływu).

Rekrutacja studentów do pracy w Niemczech okres wakacji
Zgodnie z porozumieniem Ministrów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki
Federalnej Niemiec z 8 grudnia 1990 r. dotycz cym m.in. zatrudnienia studentów w okresie
wakacji, studenci polscy co roku maj mo liwo

ubiegania si o formularz kwalifikacyjny

do pracy. W 2003 r. ogółem wydano 140 formularzy dla studentów, które Wojewódzki
Urz d Pracy w Poznaniu otrzymał z Ministerstwa Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej.
Na podstawie wydanych w 2002r. 180 formularzy zatrudnienie w Niemczech
w okresie wakacji 2003r. otrzymało 97 studentów z Wielkopolski.
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SŁU BA ZAST PCZA
W 2003 roku 1358 osób otrzymało orzeczenia kieruj ce do słu by zast pczej – jest to
jeden z najwi kszych poborów na przełomie lat 1988–2003 w kraju.
Mimo,

e w województwie wielkopolskim 658 pracodawców posiada decyzje

uprawniaj ce do zatrudniania poborowych w ramach słu by zast pczej (w 2003 roku
87 podmiotów wyst piło o zgod na zatrudnianie) i do pracy w jej ramach skierowano
724 poborowych (o 3,7 % wi cej ni w roku 2002), to liczba oczekuj cych na skierowanie
jest nadal wysoka.
Według stanu na dzie 31.12.2003 r. na skierowanie do słu by zast pczej oczekiwało
2468 poborowych, natomiast słu b odbywało 1262 - co stanowi 33,8% ogółu.
Tak znaczna dysproporcja mi dzy liczb

odbywaj cych słu b

i oczekuj cych

na skierowanie w znacznej mierze wi e si z tym, e Ustawa o powszechnym obowi zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej znacznie ogranicza kr g podmiotów, w których mo e by
odbywana słu ba zast pcza. W wyniku post puj cych przekształce

własno ciowych

w gospodarce, ponad 90% to jednostki sektora prywatnego, które zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami nie mog by miejscem odbywania słu by zast pczej. Z kolei słaba kondycja
finansowa podmiotów, które zgodnie z ustaw mogłyby przyj

poborowych powoduje,

e taka forma pozyskania pracowników – mimo e atrakcyjna – cz sto okazuje si zbyt
kosztowna ze wzgl dów ekonomicznych
Wojewódzki Urz d Pracy sukcesywnie i na bie co stara si

pozyska

nowych

pracodawców poprzez zamieszczanie informacji na temat słu by zast pczej w mediach oraz
kierowanie pism zach caj cych bezpo rednio do jednostek, którym ustawa zezwala na
korzystanie z takiej formy zatrudniania. Dla wielu młodych ludzi jest to pierwsza praca, która
niejednokrotnie daje mo liwo

uzyskania do wiadczenia i kwalifikacji zawodowych tak

bardzo potrzebnych na rynku pracy. Zdarza si ,

e po zako czeniu słu by zast pczej

poborowego, który wykazał si dobrymi wynikami w czasie jej odbywania pracodawca
przyjmuje do pracy na czas nieokre lony.
Z dniem 1 stycznia 2004 roku weszła w ycie Ustawa o słu bie zast pczej z dnia
28 listopada 2003 r., która zmieniła zasady dotycz ce zast pczej słu by wojskowej i
przekazała cało

spraw z ni zwi zanych samorz dom województwa, w imieniu których

t problematyk zajmuj si wojewódzkie urz dy pracy.
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Słu ba zast pcza w 2003 roku

Pozna

Liczba pracodawców, która wyst piła
do MPiPS o zezwolenie na
54
zatrudnianie poborowych
Poborowi, którzy otrzymali orzeczenia
PKP i WKP kieruj ce do słu by
1093
zast pczej
Poborowi skierowani do odbycia
słu by zast pczej
Poborowi odbywaj cy słu b zast pcz
według stanu na dzie 31.12.2003 r.
Poborowi, którzy zako czyli słu b
zast pcz po odbyciu 21 miesi cy i 9
miesi cy
Poborowi oczekuj cy na skierowanie
do słu by zast pczej według stanu na
dzie 31.12.2003r.
Liczba wniosków skierowanych do
Wojewódzkiej Komisji Poborowej o
uchylenie orzecze kieruj cych do
słu by zast pczej.
Wizytacje przeprowadzone przez
urz d w zakładach pracy
zatrudniaj cych poborowych słu by
zast pczej

Razem

Kalisz Konin

Leszno

Piła

1

15

9

8

87

104

91

65

1358

27

43

26

724

5

626

2

1106

15

31

68

42

1262

549

3

9

33

20

614

1717

15

300

299

137

2468

72

-

-

-

2

74

12

2

4

4

12

34
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CHARAKTERYSTYKA TENDENCJI NA WIELKOPOLSKIM RYNKU
PRACY W 2003 ROKU
Stopa bezrobocia, liczba bezrobotnych – korzystna tendencja dla Wielkopolski
Na koniec roku 2003 stopa bezrobocia wyniosła 17,3%, dzi ki czemu województwo
wielkopolskie znalazło si na czwartym miejscu w ród województw o najni szej stopie.
W stosunku do roku 2002 dla województwa wielkopolskiego nast pił co prawda wzrost stopy
bezrobocia o 0,1 punktu procentowego – wówczas Wielkopolska była na trzecim miejscu
w ród województw o najni szej stopie bezrobocia – ale bezwzgl dna liczba osób
bezrobotnych spadła o 1369 osób, co stanowi 0,5%. Przyczyn wzrostu stopy bezrobocia
(przy zmniejszeniu liczby bezrobotnych w ko cu roku 2003) było zmniejszenie
w tym samym okresie liczby osób czynnych zawodowo o około 16 tysi cy w stosunku do
roku 2002.
Rok 2003 był przełomowy dla wielkopolskiego rynku pracy. Był on – po raz pierwszy
od 1998 r. – lepszy dla rynku pracy od poprzedniego. Odnotowano minimalny spadek
bezrobocia, a w grudniu było mniej zarejestrowanych bezrobotnych ni w tym samym czasie,
w roku poprzednim.
Pod koniec roku 2003 liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach pracy była
ni sza o 0,5% ni w tym samym okresie 2002 roku. Nie jest to du y spadek, ale po raz
pierwszy od kilku lat mamy do czynienia z korzystn

tendencj

dla województwa

wielkopolskiego. Dla porównania w roku 2000 liczba zarejestrowanych bezrobotnych
w Wielkopolsce wzrosła o 28687 osób (tj. 17,4% ), w 2001 roku o 43942 osoby (o 22,7%),
a w 2002 roku o 11970 osób (tj. 5%).
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Liczba bezrobotnych ogółem w województwie wielkopolskim w latach 1998-2003
dane z ko ca roku
wyszczególnienie
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Stopa bezrobocia
liczba bezrobotnych
ogółem
Ilo ciowy wzrost /
spadek bezrobotnych
ogółem do roku
poprzedniego
Procentowy wzrost /
spadek bezrobotnych
ogółem do roku
poprzedniego

8,0

10,5

12,5

16,6

17,2

17,3

121 491

164 639

193 326

237 268

249 238

247 869

-

43 148

28 687

43 942

11 970

-1 369

-

35,5

17,4

22,7

5,0

-0,5

Spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urz dach pracy
województwa wielkopolskiego jest wynikiem zmiany postaw tych osób, wi kszej mobilno ci,
jak równie wi kszej gotowo ci do podj cia pracy. Zmniejszeniu uległa liczba du ej grupy
osób bezrobotnych w wieku 18 – 24 lata. Spowodowane jest to wzrostem wiadomo ci
młodych ludzi o konieczno ci kształcenia ustawicznego i zdobywania nowych kwalifikacji
i umiej tno ci. Ponad połowa młodzie y podejmowała dalsz nauk . Popraw na rynku pracy
w ród młodych ludzi mog zagwarantowa funkcjonuj ce w ramach Programu „Pierwsza
Praca” Szkolne O rodki Kariery, pełni ce funkcj doradcz , edukuj ce młodych ludzi z
zakresu poruszania si na wymagaj cym rynku pracy.
Zmniejszenie liczby bezrobotnych odnotowany na koniec roku 2003 w stosunku do
poprzedniego roku spowodowany jest du

liczb ofert pracy, wzrostem podj

pracy oraz

zwi kszeniem liczby osób obj tych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu

Zwi kszenie liczby ofert pracy w stosunku do roku 2002
Wi ksza liczba ofert pracy to głównie efekt wzrostu liczby miejsc pracy
subsydiowanej. Przyczyn był znacz cy wzrost limitów rodków przeznaczonych na aktywne
formy przeciwdziałania bezrobociu. O ile w 2002 roku na ten cel wydatkowano 39746,9 tys.
zł., to w roku 2003 wydatki te wyniosły 111918,0 tys. zł. oznacza to, e wydatki na programy
aktywizacji zawodowej w województwie wielkopolskim wzrosły o ponad 180%.
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Wzrost podj

pracy w stosunku do roku 2002

W roku 2003 w stosunku do roku 2002 zauwa alna była znaczna poprawa je eli
chodzi o podj cia pracy przez osoby bezrobotne. Prac podj ło 118621 osób, czyli o 11,5%
wi cej ni w 2002 roku. Wpływ na t sytuacj miało o ywienie gospodarcze w naszym kraju
oraz aktywizacja bezrobotnych w ramach pracy subsydiowanej, co było mo liwe dzi ki
zwi kszeniom limitu rodków Funduszu Pracy. z tej formy zatrudnienia skorzystało 20515
osób, z czego prawie 46% (9410 osób) zostało skierowanych do prac interwencyjnych.
Najmniejszym zainteresowaniem, bo tylko 3% (614 osób) cieszyły si po yczki na własna
działalno

gospodarcz lub utworzenie dodatkowego miejsca pracy. Do robót publicznych

skierowano 6407 osób (31%), z umów absolwenckich skorzystało 2976 osób (15%), a z prac
subsydiowanych skorzystało 1108 osób (5%).
Zwi kszenie liczby osób obj tych aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
W roku 2003 w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu obj to 41235
osób, co w stosunku do roku 2002 było liczb wi ksz o 102,4%. Tak znaczny wzrost był
mo liwy dzi ki zwi kszeniom rodków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu. Najbardziej popularne okazały si sta e absolwenckie, 11411
skierowanych osób, co stanowi 27,7% ogółu osób skierowanych i o 77% osób wi cej ni w
roku 2002. najmniej osób, bo tylko 614 skorzystało z po yczek (1,5%). Na szkolenia w roku
2003 skierowano 9309 osób, czyli o 77,8% wi cej ni w roku 2002. rok 2003 przyniósł
wzrost we wszystkich rodzajach prac subsydiowanych w stosunku do roku 2002. Najwi kszy
dotyczył robót publicznych o 281% i prac interwencyjnych o 153%.

Zmniejszenie liczby zarejestrowanych absolwentów
Na koniec 2003 roku odnotowany został procentowy spadek liczby zarejestrowanych
bezrobotnych absolwentów o 9,3% w stosunku do roku 2002, przy

jednoczesnym

zmniejszeniu ich odsetka w udziale bezrobotnych ogółem o 0,5%. Zwłaszcza w ród osób
z wykształceniem policealnym i zasadniczym zawodowym ł cznie nast pił spadek o 34,4%.
Niepokoj cym zjawiskiem jest wzrost liczby bezrobotnych absolwentów z wykształceniem
wy szym. wiadczy to o tym, e z jednej strony coraz wi cej młodzie y zdobywa wy sze
wykształcenie, a z drugiej, e rynek pracy zaczyna powoli nasyca si osobami posiadaj cymi
takie wykształcenie.
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Do spadku bezrobocia w roku 2003 w ród absolwentów w stosunku do roku 2002 przyczynił
si wzrost liczby ch tnych do pracy. Młodzi ludzie s silniej zmotywowani, maj mniejsze
wymagania i nie s nastawieni tak roszczeniowo jak wcze niejsze roczniki. Wzrasta ci gle
liczba

absolwentów

zdobywaj cych

do wiadczenia

zawodowe.

Rz dowy

Program

Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” oraz tworzenie przy wy szych
uczelniach Biur Promocji Zawodowej Studentów i Absolwentów jako priorytetowe działania
zmniejszaj ce bezrobocie w ród absolwentów, w istotny sposób przyczyniaj si do poprawy
sytuacji młodych ludzi na rynku pracy. Placówki te słu c informacj , rad i pomoc w
skutecznym przej ciu z okresu nauki do etapu pozyskiwania zatrudnienia, mobilizuj

i

ułatwiaj bardziej efektywne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy.
Spadek odsetka bezrobotnych z prawem do zasiłku
Zmiana polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu minionych latach
zaowocowała spadkiem liczby osób zarejestrowanych jako bezrobotne z prawem do zasiłku.
W porównaniu do roku 1999, czyli na przestrzeni 5 lat odnotowano spadek odsetka liczby
osób bezrobotnych posiadaj cych prawo do zasiłku z 24,3% w roku 1999 do 17,4% w roku
2003, czyli o 6,9%. Natomiast w stosunku do roku 2002 odsetek ten zmalał o 1,1%. Zmiany
te zostały spowodowane zaostrzeniem przepisów dotycz cych przyznawania zasiłków oraz
nakierowaniem działa

na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a zwłaszcza

programy aktywizuj ce.

Sytuacja osób długotrwale bezrobotnych (powy ej 12 miesi cy)
W 2003 r. nadal zauwa alna jest tendencja wyst puj ca równie w latach poprzednich,
a polegaj ca na systematycznym wzro cie odsetka osób długotrwale bezrobotnych (w roku
2003 odsetek ten wyniósł 49,9%, w roku 2002 kształtował si on na poziomie 47,9%).
Jest to zjawisko niepokoj ce, jako

e osoby bezrobotne od dłu szego czasu

s znacznie gorzej postrzegane przez potencjalnych pracodawców, dlatego te trudniej jest
im znale

zatrudnienie.

Konieczne jest w zwi zku z tym podejmowanie szczególnie wzmo onych działa
– zwłaszcza w formie programów wojewódzkich i programów specjalnych – których celem
byłaby aktywizacja zawodowa tej wła nie grupy bezrobotnych. Znacz c rol w tym zakresie
mog równie odegra kluby pracy i gminne centra informacji, słu c bezpo redni pomoc
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i rad , niezwykle wa ne jest bowiem, aby nie dopuszcza do wykluczenia społecznego osób
długotrwale bezrobotnych, które s szczególnie nara one na tego typu zagro enie.
Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy
W roku 2003 po raz pierwszy od 1999 r. odnotowano wzrost odsetka kobiet
w populacji bezrobotnych (w roku 2002 wyniósł on 52,1%, natomiast w 2003 r. kształtował
si na poziomie 53,3%). Wynika z tego, ze kobietom nadal trudno jest zdoby zatrudnienie.
Przyczyn tego zjawiska s z jednej strony trudno ci w powrocie na rynek pacy po przerwie
spowodowanej opiek

nad dzieckiem i wci

utrzymuj ca si

niech

do zatrudniania kobiet, z drugiej strony natomiast niewystarczaj ca ilo

pracodawców

rozwi za prawnych

i instytucjonalnych ułatwiaj cych kobietom podj ciem zatrudnienia.
Konieczna jest w zwi zku z tym intensyfikacja działa maj cych na celu aktywizacj
zawodow kobiet, zwłaszcza e kobiety zasadniczo ch tniej ni m czy ni korzystaj z form
pomocy zawodowej.

Wzrost liczby osób bezrobotnych niepełnosprawnych
Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych na koniec grudnia 2003 roku była
o 16% wi ksza ni w ko cu grudnia 2002 r. Przyczyn jest przede wszystkim spadek liczby
ofert pracy dla tej grupy osób, spowodowany zmianami w ustawodawstwie dotycz cym osób
niepełnosprawnych (pocz wszy od 2004 roku zamiast zwrotu podatku VAT wprowadzona
została zasada dofinansowania bezpo rednio do etatu pracuj cej osoby niepełnosprawnej, bez
wzgl du na to, czy osoba ta pracuje na chronionym czy otwartym rynku pracy). Aktywno ci
niepełnosprawnych na rynku pracy przeszkadza niestabilno
w przepisach sprawiły,

e zarówno potencjalni pracodawcy jak te

przepisów. Zmiany
bezrobotne osoby

niepełnosprawne bardzo cz sto nie dysponuj wystarczaj c wiedz o dost pnych formach
pomocy. W zwi zku z powy szym nale y zintensyfikowa działania, których efektem b dzie
wzrost

wiadomo ci w tym zakresie bezrobotnych osób niepełnosprawnych oraz

ich potencjalnych pracodawców.
Istotn rol odgrywa równie fakt, e niepełnosprawni bezrobotni posiadaj niskie
wykształcenie (w ko cu grudnia 2003 roku 78% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych
stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym lub niepełnym
podstawowym) i tak s postrzegani przez pracodawców.
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Reasumuj c, sytuacja na rynku pracy w Wielkopolsce w roku 2003 uległa w stosunku
do 2002 r. poprawie (malej ca liczba zarejestrowanych bezrobotnych).
Wpłyn ł na to głównie fakt uruchomienia po raz pierwszy od lat znacznie wy szych
rodków finansowych b d cych w gestii samorz du wojewódzkiego na aktywne
przeciwdziałanie bezrobociu, które – co nale y podkre li – zostały wydatkowane w sposób
efektywny i wła ciwy.
Wej cie Polski do Unii Europejskiej stwarza województwu mo liwo
dodatkowych – znacznych kwot na rozwój zasobów ludzkich,
Europejskiego

Funduszu

Społecznego.

wielkopolskiego daje r kojmi , i

Działalno

zarówno

urz dów

pozyskania

finansowanych z
pracy

województwa

rodki krajowe jak i wpływaj ce z Unii

Europejskiej pozwol na dynamiczne zwi kszenie działa na wielkopolskim rynku pracy.
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