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1. Charakterystyka wojewódzkiego rynku pracy
1.1. Podstawowe uwarunkowania kształtowania wojewódzkiego rynku pracy
1.1.1. Uwarunkowania demograficzne
Istotny wpływ na rynek pracy maj zmiany ludno ciowe. Jeden z najwa niejszych
obecnych trendów demograficznych, prowadz cy do zmian struktury wieku pracowników na
rynku pracy, dotyczy struktury wieku ludno ci. Obserwuj c trendy w strukturze wiekowej
ludno ci Wielkopolski na przestrzeni lat 2000-2005 coraz bardziej widoczne jest zmniejszenie
liczby ludno ci w młodszych przedziałach wiekowych i zwi kszenie w starszych, co oznacza,
e b dzie rósł udział na rynku pracy pracowników starszych, natomiast zmniejszy
pracowników młodszych.
Według stanu na koniec czerwca 2005 roku liczba mieszka ców województwa
wielkopolskiego wynosiła 3 368,6 tys. osób i stanowiła 8,8% ogólnej liczby ludno ci kraju.
Liczba ludno ci wzrosła w stosunku do stanu na koniec 2004 roku o 3,2 tys. osób. Niewielki
wzrost liczby ludno ci w granicach 0,1-0,2% rocznie utrzymuje si od paru lat i ma na niego
wpływ przede wszystkim przyrost naturalny, wynosz cy w I półroczu 2005 roku 1,3.
Z analizy struktury ludno ci według płci wynika, e przynajmniej od 5 lat utrzymuje
si przewaga populacji kobiet nad m czyznami. Udział kobiet w ogólnej liczbie ludno ci,
według stanu na koniec czerwca 2005 roku wyniósł 51,5% i od 2000 roku pozostawał na
niezmienionym poziomie. Zmianie nie ulegała te od 2000 r. liczba kobiet przypadaj ca na
100 m czyzn, która kształtowała si na poziomie 106,1%.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat zmalała liczba ludno ci zamieszkałej w miastach, ł cznie
o 9,1 tys. osób, przy czym tempo spadku z roku na rok ulegało zmniejszeniu. Na koniec
półrocza 2005 roku miasta liczyły 1 927,0 tys. mieszka ców, tj. o 0,1% mniej ni na koniec
2004 roku. W zamian rosła liczba mieszka ców wsi, osi gaj c na koniec I półrocza 2005 roku
1 441,6 tys. osób, co oznaczało wzrost w porównaniu z ko cem 2004 roku o 4,2 tys. osób, tj.
0,2%. Na przestrzeni lat 2000-2005 liczba ludno ci wiejskiej zwi kszyła si o 32,4 tys. osób.
Udział liczby ludno ci miejskiej w ogólnej liczbie ludno ci, a wi c wska nik
urbanizacji wyniósł 57,2% i od 2000 roku wykazywał tendencj malej c .
Przedstawione tendencje wiadcz o osłabieniu zjawiska, czy wr cz ladowych jego
rozmiarach, odpływu ludno ci ze wsi do miast, co ma swoje ródło głównie w trudno ciach ze
znalezieniem zatrudnienia, a tak e w wy szym przyro cie naturalnym na wsi, ani eli w
mie cie.
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Analiza struktury wiekowej ludno ci województwa w uj ciu dynamicznym wskazuje,
ze systematycznie wzrastaj

potencjalne zasoby pracy oraz post puje proces starzenia

ludno ci.
W okresie ostatnich lat wzrastał udział ludno ci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym,
kosztem ludno ci w wieku przedprodukcyjnym. Udział ludno ci w wieku produkcyjnym wzrósł
na koniec I półrocza 2005 roku do 64,4%, z 64,1% na koniec 2004 roku. Udział ludno ci w
wieku poprodukcyjnym pozostał na niezmienionym poziomie i wynosił 13,7%. Ludno

w wieku

przedprodukcyjnym stanowiła 21,9%, wobec 22,2% w 2004 roku.
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Wykres 1.2. Ludno
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Dla pełniejszej analizy sytuacji demograficznej województwa obliczono równie
wska niki

tzw.

obci enia

demograficznego,

przedstawiaj ce

relacje

pomi dzy

poszczególnymi grupami wiekowymi.
Wska nik b d cy miar

demograficznej młodo ci, obrazuj cy relacje ludno ci w

wieku przedprodukcyjnym do ludno ci w wieku produkcyjnym wyniósł na koniec I półrocza
2005 roku 34,0% i zmniejszył si w stosunku do ko ca 2004 roku o 0,6 punktu procentowego, a
bior c pod uwag dłu sz perspektyw czasow , tj. koniec 2000 roku zmniejszył si a o 7,7
punktu procentowego.
Wska nik demograficznej staro ci, charakteryzuj cy obci enie ludno ci w wieku
produkcyjnym, ludno ci w wieku poprodukcyjnym wyniósł na koniec I półrocza 2005 roku
21,3% i w porównaniu z rokiem 2004 nie uległ zasadniczej zmianie, zmniejszył si o 0,1
punktu procentowego.
1.1.2. Pracodawcy na rynku pracy
W 2005 roku, po okresie zdecydowanie gorszej koniunktury dla pracodawców
wzrosło

zainteresowanie

przypomnie ,

tworzeniem

nowych

podmiotów

gospodarczych.

Nale y

e w 2004 roku w Wielkopolsce zanotowano w porównaniu z latami

poprzednimi spadek liczby podmiotów gospodarki narodowej. W roku 2005 ten niekorzystny
trend został odwrócony i na koniec III kwartału na terenie województwa w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 337 709 podmiotów, tj. o 3 204 i około 1% wi cej ni na koniec 2004
roku. Zwi kszonemu zainteresowaniu tworzeniem nowych firm sprzyjały po cz ci nowe
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rozwi zania dotycz ce opłacania składek ZUS, a tak e mo liwo ci pozyskiwania rodków na
ich uruchamianie w ramach programów finansowanych z EFS oraz z Funduszu Pracy.
Najwi kszy bezwzgl dny przyrost podmiotów w porównaniu z ko cem 2004 roku, w
aspekcie sekcji EKD, miał miejsce w obsłudze nieruchomo ci i firm, w budownictwie
i po rednictwie finansowym. Spadła natomiast liczba jednostek zarejestrowanych
w sekcjach przemysł oraz transport , gospodarka magazynowa i ł czno .
W strukturze zarejestrowanych podmiotów dominował handel i naprawy – 32%,
a nast pnie obsługa nieruchomo ci i firm – 15,5%, przemysł – 11,7%, budownictwo – 10,8%.
Troch ponad 97% wszystkich jednostek to zakłady zaliczane do sektora prywatnego,
z których 81,5% prowadz

osoby fizyczne. Podmioty według form organizacyjnych

przedstawia poni sze zestawienie.
Tabela 1.1. Podmioty według form organizacyjnych
Wyszczególnienie
Ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
w tym:
przedsi biorstwa
pa stwowe
spółki handlowe
spółki cywilne
spółdzielnie
fundacje
osoby fizyczne

31.12.2004 r.
334 505
9 809
324 696

Stan na

30.09.2005 r.
337 709
9 992
327 717

liczba
3 204
183
3 021

Przyrost

%
101,0
101,9
100,9

141

136

–5

96,4

19 589
24 636
1 863
485
265 844

20 333
24 721
1 857
535
267 276

744
85
–6
50
1 432

103,8
100,3
99,7
110,3
100,5

1.2. Stan i struktura zatrudnienia
1.2.1. Stan, struktura i dynamika zatrudnienia
Przeci tna liczba pracuj cych w sektorze przedsi biorstw w województwie
wielkopolskim w okresie 3 kwartałów 2005 roku wynosiła 509 652 osób i w porównaniu z
ko cem 2004 roku wzrosła o 16 776 osób, tj. o 3,4%.
W ubiegłym roku wzrosło te o 14 465 osób, tj. o 3,0% przeci tne zatrudnienie w
sektorze przedsi biorstw i na koniec wrze nia 2005 roku wynosiło 489 066 osób. Wzrost
przeci tnego zatrudnienia dotyczył wył cznie sektora prywatnego, w którym to sektorze
zwi kszyło si ono o 17 924 osoby, tj. o 4,3%. Zmniejszeniu natomiast o 3 459 osób, tj. o
6,1% uległo zatrudnienie w sektorze publicznym.
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W strukturze zatrudnienia dominował przemysł z 58,3% udziałem zatrudnionych, a
nast pnie handel – 20,9%. Inne rodzaje działalno ci w strukturze zatrudnienia stanowiły poni ej
10% i tak: zatrudnieni w budownictwie stanowili 6,6% ogółu, w obsłudze nieruchomo ci
6,3%, w transporcie 4,0%.
Najwi cej, bo o 6 634 osoby wzrosło zatrudnienie w handlu, a nast pnie w przemy le
o 4 071 osób. Wysoki przyrost zatrudnienia odnotowano w obsłudze nieruchomo ci i firm, bo
a

o 2 116 osób. Zmniejszeniu natomiast uległa przeci tna liczba zatrudnionych w

budownictwie oraz w hotelach i restauracjach.
Z roku na rok umacnia si pozycja sektora prywatnego w kreowaniu zatrudnienia. Jego
udział w zatrudnieniu ogółem w sektorze przedsi biorstw w okresie 3 kwartałów 2005 roku
wyniósł 89,1% i był wy szy ni w 2004 roku o 1,1 punktu procentowego.
Informacje o poziomie zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw, w porównaniu z 2004
rokiem, przedstawia poni sze zestawienie.
Osoby
489 066
53 245
435 821

Ogółem
sektor publiczny
sektor prywatny
w ogółem:
przemysł
budownictwo
handel
hotele i restauracje
transport
obsługa nieruchomo ci

285 047
32 247
102 309
6 146
19 775
30 807

2004 r. = 100
103,0
93,9
104,3
101,4
98,4
106,9
99,5
110,1
107,4

1.2.2. Zatrudnienie za granic
Akcesja Polski do Unii Europejskiej spowodowała wzrost zainteresowania Polaków,
w tym równie Wielkopolan, migracj zarobkow . Główne tego powody to spowolnienie w
ko cu lat 90-tych tempa wzrostu gospodarczego, wysoki poziom bezrobocia oraz brak
perspektyw i rosn ca frustracja ludzi, którzy nie znale li pracy.
Od maja 2004 roku Polacy mog podejmowa prac w Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Szwecji, a na całym obszarze Unii Europejskiej obowi zuje swobodny przepływ usług. Poza
mo liwo ciami indywidualnych wyjazdów w celu poszukiwania pracy, korzystaniem z ofert
pracy pozyskanych przez agencje pracy zagranicznej, b d

agencje pracy tymczasowej,

mieszka cy Wielkopolski mogli za po rednictwem Wojewódzkiego Urz du Pracy korzysta z
ofert pracy przekazywanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz z ofert pracy
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z sieci EURES. Sie ta pozwala na wymian informacji m.in. o wolnych miejscach pracy
pomi dzy publicznymi słu bami zatrudnienia pa stw EOG.
W 2005 roku Wojewódzki Urz d Pracy dysponował 690 ofertami pracy zagranicznej,
w tym 305 z sieci EURES. Na oferty te ubiegało si ł cznie 3 670 osób, z których 972
stanowiły kobiety. Najwi ksze zainteresowanie przedstawionymi ofertami wykazywały osoby
w wieku 18-40 lat – 2 715 osób, a nast pnie w przedziale wiekowym 40-50 lat – 807 osób.
Oferty te były skierowane przede wszystkim do ludzi młodych, przedstawicieli okre lonych
profesji, legitymuj cych si znajomo ci j zyków obcych.
Oferty pochodziły m.in. z takich krajów jak: Irlandia, Wielka Brytania, Hiszpania,
Francja, Niemcy, Grecja, Cypr, Norwegia, Włochy, Szwecja, Dania i dotyczyły głównie
zatrudnienia w takich bran ach jak: budowlana, gastronomiczna, spo ywcza, rolna,
hotelarska, metalowa, transportowa, medyczna.
W 2005 roku kontynuowana była sezonowa migracja zarobkowa do Niemiec oraz
realizowane były umowy o prac w Niemczech jako tzw. pracownik-go . Podstaw prawn
do tego rodzaju migracji dawały umowy mi dzyrz dowe zawarte jeszcze w 1990 roku.
W ramach umów sezonowych z województwa wielkopolskiego wyjechało do Niemiec
32 489 osób, głównie m czyzn – 64,3%, w wi kszo ci zamieszkałych na wsi – 65,6%. Prac
podejmowali głównie ludzie młodzi w przedziale wieku 18-34 lat – 56% ogółu, w przedziale
wieku 35-54 lata – 41,6%.
Do pracy w Niemczech wyje d ali bezrobotni – 9 492 osoby, ale wcale niemała była
te grupa osób pracuj cych – 8 818 osób. Spor liczebnie grup stanowili te rolnicy – 5 616
osób oraz nigdzie nieubezpieczeni – 4 958 osób.
Najwi cej, bo 15 663 osoby zatrudnione były w rolnictwie, a nast pnie w ogrodnictwie –
11 983 osoby, przy uprawie winoro li – 1 468 osób, hotelarstwie i gastronomii – 834 osoby.
Migracja zarobkowa do Niemiec ma charakter wył cznie krótkookresowy, najwy ej
do 3 miesi cy, pracobiorcom nie stawia si specjalnych warunków odno nie kwalifikacji
zawodowych, czy znajomo ci j zyka obcego, st d te ten charakter pracy podejmuj osoby o
relatywnie niskim poziomie wykształcenia.
W 2005 roku Wojewódzki Urz d Pracy zorganizował Mi dzynarodowe Targi Pracy w
Wielkopolsce – Pozna 2005, które odbyły si we wrze niu na terenie Mi dzynarodowych
Targów Pozna skich. Wystawcami byli doradcy EURES z Czech, Danii, Finlandii, Irlandii,
Litwy, Niemiec, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na targach zaoferowano około 1 000
stanowisk pracy, które skierowane były m.in. do murarzy, stolarzy, malarzy, tynkarzy,
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
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betoniarzy, kierowców, spawaczy, recepcjonistek, in ynierów oraz nauczycieli. Targi cieszyły
si bardzo du ym zainteresowaniem i odwiedziło je około 6 tys. osób.
1.2.3. Współpraca z niektórymi partnerami rynku pracy
1.2.3.1. Samorz dy lokalne
Działania Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu w 2005 roku w du ym zakresie
oparte były na współdziałaniu z samorz dami lokalnymi oraz samorz dem województwa.
cisła współpraca z samorz dami powiatowymi wynikała z działalno ci prowadzonej
na rynku pracy i podstawowego celu, jakim jest poprawa sytuacji na rynku pracy.
W ramach współpracy uczestniczono w odbywanych cyklicznie posiedzeniach
Konwentu Starostów, gdzie omawiano m.in. sprawy dotycz ce podziału

rodków na

wspieranie lokalnych programów i uczestnictwo w ró nych realizowanych projektach,
dokonywano oceny bie cej sytuacji na rynku pracy i podejmowanych rodków zaradczych
na rzecz jej poprawy.
Uczestniczono równie

w posiedzeniach Konwentu Dyrektorów Powiatowych

Urz dów Pracy, na których wymieniano pogl dy i do wiadczenia oraz podejmowano ró ne
inicjatywy na rzecz realizacji zada w sferze rynku pracy.
D

c do wzmocnienia współpracy z powiatowymi urz dami pracy, WUP

organizował okresowe narady z dyrektorami urz dów. Podczas narad przekazywano
i omawiano bie ce sprawy z zakresu działania urz dów pracy, zwłaszcza dotycz ce realizacji
programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych oraz udzielano wyja nie

dotycz cych

interpretacji prawa. Organizowane były równie szkolenia dla wybranych grup pracowników
powiatowych urz dów pracy: po redników pracy, doradców zawodowych, asystentów Eures,
zajmuj cych si EFS. Ł cznie w 2005 roku WUP przeprowadził 19 spotka

dla kadry

urz dów powiatowych.
Na zaproszenie lokalnych władz przedstawiciele WUP uczestniczyli w sesjach rad
powiatu b d gminy, gdzie wnoszone były sprawy ze sfery rynku pracy. WUP współpracował
równie z Sejmikiem Województwa Wielkopolskiego i jego komisjami, a przede wszystkim z
Komisj

Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego. Na obradach Sejmiku

pi ciokrotnie poruszane były tematy z zakresu rynku pracy.
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1.2.3.2. Wojewódzka Rada Zatrudnienia
Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka
Województwa w sprawach rynku pracy. W jej skład wchodz członkowie powołani przez
Marszałka w oparciu o kryteria okre lone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy. Do listopada 2005 roku Rada składała si z 45 osób. Od 1 listopada skład rady
został pomniejszony o 25 członków powołanych z powiatowych rad zatrudnienia.
W 2005 roku na posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia dyskutowane były
ró nego rodzaju zagadnienia maj ce znaczenie dla rynku pracy w Województwie
Wielkopolskim. Do najwa niejszych tematów, którymi zajmowali si członkowie WRZ,
nale ały:
− kryteria ustalania dla samorz dów powiatowych kwot rodków Funduszu Pracy na
finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
− opiniowanie tworzenia nowych kierunków nauczania w szkołach województwa,
− kontrola legalno ci zatrudnienia,
− ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy,
− ocena sytuacji absolwentów na rynku pracy,
− analiza sytuacji poszczególnych kategorii bezrobotnych,
− wojewódzkie programy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
− działania na rzecz rynku pracy finansowane z funduszy Unii Europejskiej.
1.2.3.3. Biura Karier
Biura karier s jednostkami działaj cymi na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i
absolwentów szkół wy szych. Celem ich działalno ci jest pomoc tym grupom w
funkcjonowaniu na rynku pracy. Do zada

biur nale y przede wszystkim udost pnianie

informacji o rynku pracy i mo liwo ciach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
pozyskiwanie i udost pnianie ofert pracy i sta y, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, a
tak e prowadzenie po rednictwa pracy.
Biura karier zacz ły powstawa w Polsce w latach dziewi dziesi tych. Od 2002 roku
ich funkcjonowanie, zgodnie z Programem „Pierwsza Praca”, wspierane jest poprzez corocznie
uruchamiany konkurs o granty na rozwój biur. Efektem czterech edycji konkursu jest wyra ne
zwi kszenie liczby jednostek działaj cych na wielkopolskim rynku pracy oraz rozszerzenie
zakresu podejmowanych zada .
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
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W wyniku czwartej edycji konkursu w 2005 roku granty na rozwój otrzymało 10 biur
z województwa wielkopolskiego. Pomoc słu yła rozszerzeniu ich oferty programowej takiej
jak: warsztaty szkoleniowe w zakresie prowadzenia własnej działalno ci gospodarczej i
technik poszukiwania pracy, akcje informacyjne, organizacja targów pracy, przygotowanie na
stronie internetowej materiałów informacyjnych.
Na koniec 2005 roku w Wielkopolsce działało 20 biur karier. Z 19 z nich Wojewódzki
Urz d Pracy w Poznaniu podpisał porozumienia o współpracy. Porozumienia reguluj zasady
współpracy, w ramach której Urz d udziela pomocy merytorycznej w zakresie informacji o
rynku pracy, udost pnia wydawane publikacje, zapewnia szkolenia pracowników oraz
umo liwia pracownikom biur korzystanie z porad radcy prawnego urz du.
W 2005 roku WUP zorganizował dwa szkolenia dla pracowników biur karier. Ich
tematyka obejmowała: sytuacj osób niepełnosprawnych na rynku pracy, podsumowanie
dotychczasowej działalno ci placówek ze szczególnym uwzgl dnieniem „dobrych praktyk”,
sprawy dotycz ce podejmowania działalno ci gospodarczej przez bezrobotnych do 25 roku
ycia.
1.2.3.4. Gminne centra informacji
Gminne centra informacji s
aktywizacj

wyspecjalizowanymi jednostkami wspieraj cymi

ludzi młodych oraz społeczno ci lokalnych. Ich powstanie jest elementem

Programu „Pierwsza Praca”. Tworzone s od 2002 roku przez samorz dy gminne oraz
organizacje pozarz dowe działaj ce statutowo na rzecz przeciwdziałania bezrobociu,
aktywizacji zawodowej oraz rozwoju lokalnego.
Celem działania gminnych centrów informacji jest ułatwienie mieszka com małych
miejscowo ci oraz terenów wiejskich dost pu do nowoczesnych technologii, pomocnych w
uzyskaniu potrzebnych informacji oraz zwi kszaj cych mo liwo ci poszukiwania pracy.
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Rozmieszczenie akademickich biur karier i gminnych centrów informacji
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liczba biur karier
liczba gminnych centrów informacji
215

Centra zapewniaj

mo liwo

dotarcia do kompleksowej informacji, dotycz cej

zwłaszcza: rynku pracy, ofert pracy, metod poszukiwania zatrudnienia, mo liwo ci
kształcenia i szkole , procedur podejmowania własnej działalno ci gospodarczej, mo liwo ci
podj cia wolontariatu, programów pomocowych Unii Europejskiej. Informacje te
udost pniane s w ró nych formach: tradycyjnych i nowoczesnych, w tym za po rednictwem
internetu.
W 2005 roku grant na utworzenie gminnego centrum informacji uzyskało 8
wnioskodawców z obszaru województwa wielkopolskiego. Ogółem w wyniku czterech edycji
konkursów grantowych na koniec 2005 roku w województwie funkcjonowało 85 gminnych
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
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centrów informacji. W 2005 roku przyznano równie granty na rozwój ju istniej cych 16
placówek, co pozwoliło rozwin

zakres ich działalno ci.

1.2.3.5. Model Partnerstwa Lokalnego
Działalno

Programu

Wdra ania

Modelu

Partnerstwa

Lokalnego

została

zainaugurowana w 2002 roku przez Departament Pracy USA oraz polski resort pracy.
Obecnie program obejmuje wszystkie województwa na terenie kraju.
Nadrz dnym celem projektu, opartego na

partnerstwie i współpracy na szczeblu

lokalnym, jest zwi kszenie zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy w społeczno ciach
partnerskich.. Na Model Partnerstwa Lokalnego składaj

si

trzy moduły: Szybkie

Reagowanie, Lokalne O ywienie Gospodarcze oraz Szybki Start.
Zarz d województwa wielkopolskiego uchwał

o przyst pieniu województwa do

„Programu Wdra ania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski w latach 2002-2004”
podj ł w 2004 roku. Wykonanie uchwały powierzono Wojewódzkiemu Urz dowi Pracy w
Poznaniu.
Partnerami Programu w województwie wielkopolskim s : Samorz d Województwa
Wielkopolskiego,
Wielkopolski,

Wielkopolski

Ogólnopolskie

Urz d

Wojewódzki,

Porozumienie

Zwi zków

NSZZ

„Solidarno ”

Zawodowych

Region

Województwa

Wielkopolskiego, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.
Na poziomie lokalnym do programu przyst piło miasto Pozna

oraz powiaty:

chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnie nie ski, gosty ski, grodziski, k pi ski, koni ski,
krotoszy ski, nowotomyski, pleszewski, pozna ski, redzki, turecki, wolszty ski, wrzesi ski,
złotowski, a tak e gmina Ko cielec.
2. Charakterystyka bezrobocia
2.1. Stan i struktura bezrobocia
2.1.1. Ocena zmian w poziomie bezrobocia
W ko cu 2005 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było 211 420
osób bezrobotnych. W porównaniu z 2004 rokiem liczba bezrobotnych zmniejszyła si o blisko
21 tysi cy, czyli o 9%. Spadek liczby bezrobotnych jest notowany trzeci kolejny rok i ma
tendencj rosn c . W 2003 roku liczba bezrobotnych w Wielkopolsce zmniejszyła si o 1 369
osób w stosunku do poprzedniego roku, w 2004 roku spadek ten był znacznie wyra niejszy
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu
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– z rejestrów urz dów pracy ubyło 15,6 tysi ca bezrobotnych, a w 2005 ju 21 tysi cy.
W okresie 2002-2005 liczba bezrobotnych zmniejszyła si wi c o prawie 38 tysi cy, co
stanowi ponad pi tnastoprocentowy spadek.
Wykres 2.1. Bezrobocie w Wielkopolsce w latach 2002-2005
300 000

liczba osób

250 000
200 000
150 000
249 238

247 869

100 000

232 251
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50 000
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liczba bezrobotnych
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trend

Zmniejsza si tak e stopa bezrobocia – na koniec grudnia 2005 osi gn ła ona poziom
14,6% i zmniejszyła si w porównaniu w stosunku do grudnia ubiegłego roku o 1,3 punktu
procentowego.

Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

14

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zada w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku

Stopa bezrobocia w województwie wielkopolski
stan na 31 grudnia 2005 roku

Polska – 17,6%
złotowski

województwo wielkopolskie – 14,6%
pilski
16,7%

czarnkowsko
-trzcianecki
21,7%

chodzieski
22,2%

23,9%
obornicki
18,4%

17,8%

21,4%

15,7%
6,9%
13,0%

20,7%

22,2%

23,2%

18,8%

10,0%
10,6%

24,2%

21,3%

15,2%

11,9%

22,9%
23,2%
17,5%

14,1%
17,4%

11,6%

18,9%
11,6%

8,1%

Mo na oczekiwa , e wieloletni i wyra ny trend spadkowy zostanie utrzymany w
kolejnych latach, jednak e ze wzgl du na coraz mniejsz stop bezrobocia poprawa tego
wska nika mo e by mniej dynamiczna.
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2.1.2. Bezrobocie według sta u pracy, czasu pozostawania bez pracy, wieku i
wykształcenia oraz rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
Bezrobotni według sta u pracy
Odsetek osób bezrobotnych wcze niej nigdy niepracuj cych przekroczył 20%. W
stosunku do poprzedniego roku wska nik ten wzrósł 0,5 punktu procentowego. W grupie
43 171 osób dotychczas niepracuj cych tylko 1/3 to m czy ni. Problem ze znalezieniem
pierwszej pracy dotyczy wi c głównie kobiet, których liczebno

w tej kategorii jest prawie

dwukrotnie wy sza ni m czyzn. Jest to kolejny fakt uwidaczniaj cy gorsz sytuacj kobiet na
rynku pracy. Wska nik udziału bezrobotnych kobiet bez do wiadczenia zawodowego w
ł cznej liczbie bezrobotnych kobiet wyniósł 23,4% i wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o
0,6 punktu procentowego.
Nale y to uzna

za zjawiska niekorzystne i niepokoj ce, mog ce wpływa

przyszło ci na poziom bezrobocia długotrwałego, na mał chłonno

w

rynku pracy i jego

„skostnienie”. Rynek pracy nie absorbuje nowej siły roboczej w sposób oczekiwany przez słu by
zatrudnienia i samych zainteresowanych. Pomimo realnego spadku liczby bezrobotnych w
Wielkopolsce o blisko 9%, liczba osób bezrobotnych wcze niej niepracuj cych spadła tylko o
6,4%, a w ród kobiet zmalała o nieco ponad 2%.
Główn przyczyn tak du ej liczby osób bezrobotnych dotychczas niepracuj cych wydaje
si by brak do wiadczenia zawodowego. Powodem małego zainteresowania pracodawców
młodymi i wykształconymi kobietami mo e by ich domniemana mniejsza dyspozycyjno ,
wynikaj ca z pełnienia obowi zków rodzinnych, opieki i wychowywania dzieci.
Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
Analiza struktury bezrobocia pod k tem czasu pozostawania bez pracy wskazuje na
istotny problem zwi zany z wielko ci grupy osób najdłu ej pozostaj cych bez pracy. Blisko
1/3 wszystkich bezrobotnych to osoby pozostaj ce bez pracy ponad 24 miesi ce. Liczba osób
pozostaj cych bez pracy ponad rok si ga 100 tysi cy, co stanowi ponad 47% ł cznej liczby
bezrobotnych w Wielkopolsce. W przypadku kobiet odsetek bezrobotnych pozostaj cych bez
pracy dłu ej ni 12 miesi cy przekracza 50%. Struktura bezrobotnych ma wi c bardzo du y,
stanowi cy blisko połow

cało ci i ulegaj cy małym wahaniom trzon składaj cy si

z

bezrobotnych pozostaj cych bez pracy przez ponad roczny okres.
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Wykres 2.2. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy
do 1 miesi ca
7,8%
pow. 24 miesi cy
31,7%

1-3 miesi cy
15,8%

3-6 miesi cy
14,3%

12-24 miesi cy
15,5%

6-12 miesi cy
14,9%

Aktywizacja tej grupy jest jednak bardzo utrudniona, ze wzgl du na mał atrakcyjno
rynkow kandydatów z dług przerw w zatrudnieniu. Ich kwalifikacje zawodowe cz sto
zmniejszyły si na tyle istotnie, e dla pracodawców s osobami wymagaj cymi ponownego
przygotowania do pracy. Tak e same osoby bezrobotne, cz sto z nisk samoocen zawodow
maj kłopoty z zaanga owaniem w poszukiwanie pracy. Problem tylko cz ciowo rozwi zuj
działania systemowe aktywizuj ce bezrobotnych w ramach programów Europejskiego
Funduszu Społecznego. Programy te, adresowane do okre lonych kategorii bezrobotnych nie
pozwalaj na cało ciowe obj cie aktywizacj osób pozostaj cych bez pracy w dłu szym
okresie. Jednocze nie cz sto programy maj w przypadku tych osób charakter dora ny.
Ostateczn decyzj o zatrudnieniu osób długotrwale bezrobotnych podejmuj pracodawcy, a
kieruj si oni przesłankami praktycznymi i ekonomicznymi, a nie społecznymi.
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Bezrobotni według wieku
Struktura bezrobocia ze wzgl du na wiek potwierdza wyst powanie problemu
bezrobocia w ród ludzi młodych. W przedziałach osób od 18 do 24 i od 25 do 34 roku ycia
mie ci si blisko 54% wszystkich bezrobotnych w Wielkopolsce. W grupie wiekowej 18-24
lata odsetek bezrobotnych dłu ej ni rok wynosi niespełna 30%, a w grupie 25-34 lata – 45%.
Wykres 2.3. Bezrobotni według wieku

55-59
3,9%

60-64
0,4%

45-54
22,1%

18-24
25,6%

35-44
19,9%
25-34
28,1%

Porównanie tych danych z ubiegłorocznymi pokazuje jednak, e grupa osób w wieku
18-34 lata zmniejszyła si

o ponad 15 tysi cy osób, a jej udział w ogólnej liczbie

bezrobotnych spadł o 1,7%. W ród najstarszych bezrobotnych (powy ej 55 roku ycia),
odsetek osób pozostaj cych bez pracy ponad 12 miesi cy przekracza 2/3. W przedziałach
wiekowych 55-59 i 60-64 lata liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku od ubiegłego roku o
24,6%.

Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

18

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zada w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku

Wykres 2.4. Bezrobotni według wieku i czasu pozostawania bez pracy
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Bezrobotni według wykształcenia
Od kilku lat stopniowo, ale stale wzrasta w Wielkopolsce liczba osób bezrobotnych z
wy szym wykształceniem. Wzrost ten nast puje pomimo wyra nego spadku poziomu
bezrobocia w ogóle. Liczba osób bezrobotnych z wy szym wykształceniem wyniosła w
ko cu 2005 roku 10 099 osób i nieznacznie, o 15 osób, wzrosła w stosunku do ko ca grudnia
2004 roku. Odsetek osób z wykształceniem wy szym w całej populacji bezrobotnych w
Wielkopolsce wyniósł 4,8% i wzrósł o pół punktu procentowego w ostatnim roku i jest to
kolejny rok wzrostu tego wska nika.
Najkorzystniejsze zmiany zaszły w grupie osób z wykształceniem zasadniczym
zawodowym – na koniec ubiegłego roku liczba bezrobotnych zmniejszyła si w porównaniu
do ko ca 2004 roku a o 10,5 tysi ca, co oznacza spadek o 12,3%.
Wyra nie zmalała równie

liczba bezrobotnych z wykształceniem

zawodowym i policealnym, co jest prawdopodobnie efektem działa

rednim

aktywizuj cych ze

strony urz dów pracy (szkolenia i kursy), oraz z wykształceniem gimnazjalnym i ni szym.
Wzrost zanotowano natomiast w grupie bezrobotnych z wykształceniem

rednim

ogólnokształc cym.
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Wykres 2.5. Struktura bezrobocia wg wykształcenia
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Wykres 2.6. Bezrobocie wg wykształcenia w latach 2004-2005
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Dane te nasuwaj nast puj ce wnioski:
ro nie zapotrzebowanie na prac dla wykwalifikowanych, lecz niekoniecznie wysoko
wykształconych osób,
słabnie zapotrzebowanie na prac dla osób z wy szym wykształceniem. Prawdopodobnie
rynek pracy dla takich osób jest ju nasycony lub osoby z wy szym wykształceniem
wybieraj niewła ciwe (nierynkowe) kierunki studiów.
Wydaje si ,

e rozbudzane społecznie potrzeby zdobycia jak najwy szego

wykształcenia nie do ko ca maj pokrycie w zderzeniu z wielkopolskim rynkiem pracy.
Znaczny spadek poziomu bezrobocia w ród osób z wykształceniem zawodowym mo na
powi za z narastaj cym zjawiskiem emigracji zarobkowej. Kraje Unii Europejskiej zgłaszaj
zapotrzebowanie na polskich pracowników główniena stanowiskach ni szego szczebla,
bezpo rednio zwi zanych z wytwarzaniem dóbr lub
Potwierdzeniem tych spostrze e

mo e by

wiadczeniem prostych usług.

analiza ofert pracy pozyskiwanych i

realizowanych w powiatowych urz dach pracy z terenu Wielkopolski i Wojewódzkim
Urz dzie Pracy w Poznaniu.
Bezrobotni według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
Z analizy struktury bezrobotnych pod k tem rodzaju działalno ci u ostatniego
pracodawcy wynika,

e najwi ksz

grup

stanowi

bezrobotni pracuj cy poprzednio w

przemy le (przetwórstwie przemysłowym) i handlu. Du

grup stanowi bezrobotni poprzednio

pracuj cy w pozostałej działalno ci usługowej oraz w budownictwie. Ł cznie z tych czterech
bran wywodzi si ponad 2/3 osób bezrobotnych zarejestrowanych u urz dach pracy z terenu
województwa wielkopolskiego. Jednocze nie przedsi biorstwa z tych samych sekcji
działalno ci gospodarczej najcz ciej dokonywały zwolnie z przyczyn le cych po stronie
zakładu pracy.
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Wykres 2.7. Bezrobotni według rodzaju działalno ci ostatniego miejsca pracy
liczba osób
0

5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 30 000 35 000 40 000 45 000 50 000
47 240

przetwórstwo przemysłowe

43 171

dotychczas niepracuj cy
handel
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7 750
5 649

ochrona zdrowia
transport
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hotele i restauracje
edukacja
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2 575
1 169
632
317
289
41
4

Wymienione wy ej rodzaje działalno ci gospodarczej to dominuj ce w Wielkopolsce
bran e, ich kondycja wpływa na poziom i struktur zatrudnienia w regionie. Blisko 70%
wszystkich ofert pracy pozyskanych przez urz dy pracy w województwie wielkopolskim
pochodzi z czterech omawianych sekcji PKD.
2.1.3. Bezrobocie według zawodów
Zauwa alny jest znaczny udział osób bez zawodu w ł cznej liczbie osób bezrobotnych
– w ko cu 2005 roku stanowiły one 16,8% wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w
powiatowych urz dach pracy województwa wielkopolskiego. Podobnie jak w latach
ubiegłych najwi ksz grup zawodow w ród osób bezrobotnych stanowili sprzedawcy –
20 682 osoby, z czego a 19 057 to kobiety. Pierwsza dziesi tka zawodów z najwy sz liczb
osób bezrobotnych obejmuje te same profesje co w 2004 roku, jednak e w liczbach
bezwzgl dnych we wszystkich tych profesjach nast pił spadek liczby bezrobotnych. Zmiany
w rankingu zawodów generuj cych najwy sze bezrobocie były spowodowane głównie
mniejszym ni w pozostałych zawodach spadkiem liczby bezrobotnych w grupie asystentów
ekonomicznych i pracowników biurowych. Tak e w drugiej dziesi tce zawodów z najwi ksz
liczb bezrobotnych nie pojawiły si nowe zawody.
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Tabela 2.1. Zawody najliczniej wyst puj ce w ród bezrobotnych wg stanu na koniec 2005 roku
liczba bezrobotnych
zarejestrowanych
wzrost/
L.p.
Zawód
na koniec roku
spadek
2004
2005
1. sprzedawca
22 776
20 682
–2 094
asystent ekonomiczny (zawód szkolny: technik
5 700
2. ekonomista)
5 601
–99
3. krawiec
5 823
5 587
–236
4. kucharz
6 369
5 562
–807
5. lusarz
5 865
4 955
–910
6. murarz
5 141
3 991
–1 150
pracownik biurowy (zawód szkolny: technik prac
7. biurowych)
4 109
3 745
–364
8. robotnik pomocniczy w przemy le przetwórczym
4 267
3 703
–564
9. szwaczka
4 070
3 604
–466
10. mechanik samochodów osobowych
4 092
3 430
–662
2.1.4. Sytuacja kobiet na rynku pracy
W ł cznej liczbie ponad 211 tysi cy osób bezrobotnych a 57,7% stanowiły kobiety.
Przewaga bezrobotnych kobiet uwidacznia si we wszystkich grupach osób b d cych w
szczególnej sytuacji na rynku pracy, z wyj tkiem bezrobotnych powy ej 50 roku ycia, gdzie
ponad 54% procentow wi kszo

stanowili m czy ni.

W ród najbardziej niepokoj cych zjawisk na pierwszy plan wysuwa si problem
bezrobocia w ród młodych, wykształconych kobiet. W grupie osób bezrobotnych z wy szym
wykształceniem do 25 roku ycia blisko 75% stanowi kobiety. Nasuwa si wniosek, i
wysokie wykształcenie nie jest czynnikiem poprawiaj cym sytuacj zawodow młodych
kobiet.
Najbardziej niepokoj cym zjawiskiem jest struktura długotrwałego bezrobocia: blisko
62% w tej kategorii stanowi kobiety. Dopełnieniem niekorzystnego obrazu sytuacji kobiet na
rynku pracy s statystyki zwolnie z pracy z przyczyn dotycz cych zakładu pracy. W ród
osób pozostaj cych w rejestrach powiatowych urz dów pracy w wyniku zwolnie z pracy
37% to m czy ni.
Powy sze dane pozwalaj stwierdzi , i pomimo przeci tnie lepszego wykształcenia
kobiety maj wi ksze problemy ze znalezieniem pracy, s cz ciej ni m czy ni zwalniane i
maj znacznie wi ksze od m czyzn problemy z powrotem na rynek pracy.
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Wykres 2.8. Osoby b d ce w szczególnej sytuacji na rynku pracy
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2.1.5. Bezrobocie na terenach wiejskich
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długotrwale
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0,0%
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Mieszka cy wsi stanowili 46% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach
pracy województwa wielkopolskiego. Jednocze nie na wsi zamieszkuje niewiele ponad 41%
wszystkich osób w wieku produkcyjnym. Mo na zauwa y

relatywnie wy szy poziom

bezrobocia na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego. Dysproporcja ta jest
wi ksza w ród kobiet zamieszkuj cych wsie: mimo, e stanowi one niespełna 40% całej
zbiorowo ci kobiet w Wielkopolsce w wieku produkcyjnym, ich udział w grupie
bezrobotnych kobiet wynosi blisko 46%.
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Wykres 2.9. Bezrobotni i ludno
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Wy szy poziom bezrobocia na wsi jest prawdopodobnie uwarunkowany zarówno
wzgl dami ekonomicznymi, geograficzno-logistycznymi, jak i kulturowymi. Osoby
mieszkaj ce na wsi maj mniejsze mo liwo ci podj cia pracy w miejscu zamieszkania, w
swoich poszukiwaniach pracy w innych rejonach cz sto s ograniczone słabo rozwini t
komunikacj masow (autobusy, kolej), a koszty dojazdów własnym rodkiem transportu
mog by zbyt du e z punktu widzenia osób bezrobotnych. Wy szy poziom bezrobocia w ród
kobiet wynika po cz ci z tradycyjnie postrzeganej roli kobiety, pracuj cej w obr bie
gospodarstwa domowego i przydomowego.
2.2. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych oraz działania łagodz ce skutki bezrobocia
2.2.1. Nowe rejestracje i wył czenia z ewidencji bezrobotnych
Pomimo znacz cego spadku bezrobocia zarejestrowanego na koniec 2005 roku, w
ci gu całego minionego roku obserwowano znaczny ruch bezrobotnych wyra aj cy si
wysokim napływem i odpływem z bezrobocia. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w ci gu
2005 roku wynosiła ł cznie 241 428 osób. W tym samym okresie wył czono z ewidencji
262 259 osób.
W porównaniu z rokiem 2004 napływ do bezrobocia był wy szy o 6 172 osoby, natomiast
wył czenia z ewidencji wzrosły o 11 385 osób.
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Wykres 2.10. Napływ i odpływ bezrobotnych w 2005 roku
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W ród nowo zarejestrowanych od stycznia do grudnia 2005 roku po raz pierwszy
zarejestrowało si 26% ogółu, natomiast po raz kolejny 74%. Du a liczba osób rejestruj cych
si po raz kolejny wiadczy o ci gle jeszcze niestabilnym rynku pracy i znacznym udziale
zatrudnienia na czas okre lony, po okresie którego zwalniani pracownicy trafiaj z powrotem
do bezrobocia. S to cz sto osoby ko cz ce uczestnictwa w ró nych organizowanych przez
urz dy pracy programach aktywizuj cych oraz powracaj cy po zatrudnieniu sezonowym,
tak e za granic . Odsetek osób poprzednio pracuj cych wyniósł 73,1%.
Wyra nie zmniejszyła si liczba nowo rejestruj cych si , którzy zostali zwolnieni z przyczyn
dotycz cych zakładu pracy. Zarejestrowanych z tego powodu było w 2005 roku 9 328 osób i
stanowili 3,9% ogółu rejestracji.
Najwi cej rejestruj cych si osób w ród grupy dotychczas pracuj cych było zatrudnionych
w przetwórstwie przemysłowym, handlu, budownictwie, działalno ci usługowej komunalnej
oraz administracji publicznej.
W ogólnej wielko ci napływu do bezrobocia liczn grup , bo 40,9% stanowili ludzie
młodzi do 25 roku ycia, co nale y wi za z zako czeniem przez nich okresu edukacji i
rejestracj

w urz dach pracy. Jeszcze liczniejsz , bo stanowi c

43,6% grup

stanowili

długotrwale bezrobotni. Ta kategoria bezrobotnych korzysta przede wszystkim z mo liwo ci
zatrudnienia okresowego subsydiowanego i co roku stanowi wysoki udział w „ruchu
bezrobotnych”.
Spo ród ponad 260 tys. rzeszy osób wył czonych z ewidencji 48,3%, tj. 126 790 osób
stanowili podejmuj cy prac .
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

26

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zada w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku

Bardzo cz stym powodem wył cze było niepotwierdzenie gotowo ci do pracy. A
80 401 osób, tj. 30,7% nie stawiło si w ustalonych terminach na wezwania powiatowych urz dów
pracy, daj c tym samym podstaw do wykre lenia z ewidencji bezrobotnych.
Do

znaczna liczba osób – 32 043 została wył czona z powodu rozpocz cia szkolenia, sta u

oraz przygotowania zawodowego.
Spo ród osób wył czonych z ewidencji najliczniej reprezentowane były osoby o
statucie długotrwale bezrobotnych – 117 902 osoby. 56 962 osoby zostały wykre lone z
ewidencji z powodu podj cia pracy. Mniej liczn grup – 97 856 osób stanowili ludzie młodzi
do 25 roku ycia. Z grupy tej 41 829 osób podj ło prac .
Wpływ na taki stan rzeczy miała niew tpliwie realizacja programów finansowanych w
ramach Działa 1.2 i 1.3 SPORZL, które to działania skierowane s do ludzi młodych i
długotrwale bezrobotnych.
2.2.2. Oferty pracy
Liczba ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców, wzgl dnie pozyskanych przez
urz dy pracy w ci gu 2005 roku wynosiła 77 490 i w porównaniu z rokiem 2004 zwi kszyła
si o 3%. Wi kszo

ofert dotyczyła pracy niesubsydiowanej – 67,3%, co nale y uzna za

objaw pozytywny, wiadcz cy o zapotrzebowaniu pracodawców na nowych pracowników.
Liczba tych ofert była wi ksza o ponad 6 tysi cy ni w 2004 roku. Liczba ofert pracy
subsydiowanej zmniejszyła si o 3 805 w porównaniu z 2004 rokiem i stanowiła 32,7% ogółu
ofert.
Spo ród ogólnej liczby ofert pracy – 13 244 to miejsca pracy w jednostkach sektora
publicznego. W sektorze tym a o 9,5% zmniejszyła si liczba ofert. Wzrosła natomiast o 6%
liczba ofert z zakładów sektora prywatnego.
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Wykres 2.11. Oferty pracy w 2005 roku
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Zwi kszenie liczby ofert pracy przy równoczesnym zmniejszeniu liczby bezrobotnych
spowodowało popraw wska nika okre laj cego liczb bezrobotnych przypadaj cych na 1
ofert . Wyniósł on 2,85, wobec 3,19 w 2004 roku.
Najwi ksz

liczb

ofert pracy zło yły zakłady zajmuj ce si

przetwórstwem

przemysłowym – 19 235 oraz jednostki handlowe – 14 549, a dalej budownictwo,
administracja, obsługa nieruchomo ci.
Najwi ksze zapotrzebowanie na pracowników wyst powało w zawodach pracownik
biurowy i administracyjny – ponad 8 800 ofert, a nast pnie sprzedawca – ponad 7 300 ofert,
pracownik gospodarczy 3 939, szwaczka – 2 315, murarz – 2 174. Oferty w liczbie
przekraczaj cej ponad 1000 na ka dy zawód dotyczyły m.in. takich zawodów jak: kierowcy,
robotnicy budowlani, magazynierzy, lusarze, stolarze, przedstawiciele handlowi, robotnicy
drogowi, pracownicy ochrony mienia, robotnicy pomocniczy.
2.2.3. Poradnictwo zawodowe
Poradnictwo zawodowe w województwie wielkopolskim w 2005 roku realizowane
było w powiatowych urz dach pracy oraz w Wojewódzkim Urz dzie Pracy w Poznaniu w
ramach działalno ci Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.
Zadania z zakresu poradnictwa zawodowego realizowało 54 doradców zawodowych,
przy czym w Centrach Informacji pracowało pi tnastu z nich. Wszystkie osoby pełni ce te
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obowi zki posiadały wy sze wykształcenie kierunkowe b d

magisterskie pokrewne

kierunkowo.
Działania podejmowane przez doradców zawodowych obejmowały zarówno pomoc
indywidualn , jak i spotkania grupowe dla licz cej 62 528 osób grupy klientów urz dów, o
7 520 (tj. o 13,7%) osób liczniejszej ni w roku poprzednim.
Indywidualnym poradnictwem zawodowym (dłu sze, czasem kilkugodzinne rozmowy
doradcze) w 2005 roku obj to 23 607 osób, z czego 22 737 posiadało status osoby
bezrobotnej. Natomiast krótkiej informacji zawodowej w formie indywidualnej udzielono
21 634 osobom.
Podczas indywidualnych spotka

doradcy pomagali klientom w rozwi zaniu ich

problemów zwi zanych z funkcjonowaniem na rynku pracy, stosuj c ró ne metody i techniki
motywuj ce do aktywnego współdziałania, zgodnie ze standardem ustalonym w tym zakresie
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Doradcy zawodowi posiadaj cy wykształcenie psychologiczne wiadczyli równie usługi w
zakresie diagnostyki psychologicznej osób bezrobotnych pod k tem ich funkcjonowania na
rynku pracy. Ponadto doradcy posiadaj cy licencj

na badanie testami Hollanda

przeprowadzali te testy w ramach pomocy osobom wybieraj cym zawód b d kierunek
przekwalifikowania. Badaniami testowymi obj to ł cznie 3 446 osób.
Obok poradnictwa indywidualnego w urz dach pracy województwa wielkopolskiego
odbywały si

spotkania w ramach poradnictwa i informacji grupowej oraz zaj cia

aktywizacyjne realizowane w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. W 2005
roku z poradnictwa grupowego skorzystało 9 698 osób, a z informacji grupowej 9 015 osób,
natomiast w zaj ciach aktywizacyjnych uczestniczyło 4 580 klientów.
Urz dy

pracy

województwa

wielkopolskiego

zorganizowały

825

spotka

informacyjnych (kilkugodzinnych prelekcji informacyjno-doradczych).
Doradcy zawodowi powiatowych urz dów pracy prezentowali na nich głównie wszystkie
formy pomocy dla osób bezrobotnych, jakimi dysponuj urz dy pracy, przedstawiali aktualn
sytuacj na rynku pracy, omawiali prawa i obowi zki osoby bezrobotnej oraz przekazywali
podstawowe informacje na temat metod i technik poszukiwania pracy. Zach cali równie do
uczestnictwa w realizowanych przez swoje urz dy programach aktywizuj cych. W siedzibach
Centrów Informacji przeprowadzono równie spotkania informacyjno-doradcze maj ce na
celu kształtowanie postaw przedsi biorczych, dla osób zainteresowanych wyjazdem do pracy
za granic oraz przedstawiaj ce ofert usług Centrów.
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Porady grupowe to jednodniowe lub kilkudniowe spotkania warsztatowe, podczas
których – obok działa doradców – przewidziany jest aktywny udział uczestników. Doradcy
zawodowi przeprowadzali warsztaty, wykorzystuj c sprawdzone metody grupowej pracy
doradczej. Stanowiły one dla nich tak e inspiracj do opracowywania własnych programów
autorskich. Zadaniem doradców było przede wszystkim: przyspasabianie uczestników zaj
do przedsi biorczo ci, pomoc w opanowaniu przez nich metod i technik poszukiwania pracy,
powi kszanie ich poczucia własnej warto ci, a tak e rozwijanie umiej tno ci obsługi sprz tu
komputerowego pod k tem przydatno ci w procesie poszukiwania zatrudnienia (praca z
edytorem tekstów, obsługa poczty elektronicznej i internetu).
Istotny element pracy doradczej stanowiły równie zaj cia aktywizacyjne realizowane
w ramach pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Skierowane były one głównie do
uczestników programów aktywizuj cych realizowanych przez powiatowe urz dy pracy ze
rodków funduszy europejskich. Przygotowywały do aktywnego funkcjonowania na rynku
pracy, a tak e zmierzały do zwi kszenia efektywno ci działa ich uczestników zmierzaj cych
do znalezienia pracy b d te do podj cia pracy na własny rachunek.
Doradcy zawodowi, posiadaj cy licencj trenersk Fundacji Inicjatyw SpołecznoEkonomicznych,

w

ramach

zaj

aktywizuj cych

przeprowadzili

tak e

warsztaty

aktywizuj ce pn. „Spadochron” według, przeniesionej na grunt polski, koncepcji R. Bollesa.
Działaniami doradców w zakresie poradnictwa obj ci zostali równie uczniowie szkół.
Ich zakres był nast puj cy:
spotkania informacyjno-doradcze z uczniami szkół ponadpodstawowych,

rednich i

wy szych prowadzone w szkołach lub w siedzibach urz dów,
warsztatowe zaj cia zawodoznawcze dla młodzie y ucz cej si , pomagaj ce w wyborze
zawodu i dalszej cie ki kształcenia,
współpraca z pedagogami szkolnymi w zakresie pomocy uczniom sprawiaj cym trudno ci
pedagogiczne,
w celu ułatwienia młodzie y szkolnej wyboru drogi zawodowej oraz zapewnienia pomocy
w uzyskaniu ofert pracy organizowane były giełdy szkół i zawodów oraz targi pracy.
W urz dach pracy województwa wielkopolskiego realizowane były zało enia
europejskiego modelu doradczego, który zakłada cisł współprac doradców z po rednikami
pracy w zakresie działa zwi zanych z kojarzeniem osób szukaj cych zatrudnienia z ofertami
pracy b d cymi w dyspozycji urz dów. Ponadto w subregionalnych Centrach Informacji i
Planowania Kariery Zawodowych, niezale nie od ofert pracy jakimi dysponowały powiatowe
urz dy pracy, w 2005 roku udost pniono klientom 1 395 pozyskanych przez Centra
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krajowych ofert pracy. Skierowano na nie 2 270 zainteresowanych osób, a prac w wyniku
tego po rednictwa podj ło 327 z nich.
Urz dy pracy informowały o potencjalnych mo liwo ciach podj cia nauki i pracy za
granic korzystaj c w tym zakresie z portalu edukacyjnego PLOTEUS oraz Europejskiego
Portalu Mobilno ci Zawodowej EURES, a tak e rozpowszechniały informacje o oficjalnych
ofertach publicznych słu b zatrudnienia i legalnie działaj cych agencji zatrudnienia.
W zakresie wiadczenia usług z dziedziny poradnictwa zawodowego urz dy pracy
województwa wielkopolskiego aktywnie umacniały współprac z instytucjami wiadcz cymi
usługi o podobnym profilu. W szczególno ci współdziałały z biurami karier, mobilnymi
centrami zawodowymi przy OHP, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, gminnymi
centrami informacji, szkołami oraz z klubami pracy. W 2005 roku w województwie
wielkopolskim funkcjonowało 40 klubów pracy, z których 21 zorganizowanych było przez
powiatowe urz dy pracy, a 19 przez podmioty współpracuj ce z urz dami pracy.
2.2.4. Aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu
W 2005 roku powiatowe urz dy pracy województwa wielkopolskiego w ramach
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu zaktywizowały 45 126 osób bezrobotnych.
Liczba ta wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 2 880 osób, tj. o 6,8%. Od 2002 roku
charakteryzuje j trend wzrostowy.
Poziom, struktur i dynamik aktywizacji bezrobotnych w ramach aktywnych form w
latach 2003-2005 przedstawiono w tabeli 2.2 oraz na wykresie 2.12.
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Tabela 2.2. Aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu w latach 2003-2005
Aktywne formy

Liczba aktywizowanych bezrobotnych w latach

prace interwencyjne

2004
liczba struktura %
6 154
14,6

roboty publiczne

6 407

15,5

5 925

14,0

4 495

10,0

75,9

614

1,5

1 056

2,5

4 022

8,9

380,9

9 309

22,6

12 285

29,1

13 526

30,0

110,1

11 411

27,7

15 247

36,1

18 517

41,0

121,4

4 084

9,9

1 579

3,7

691

1,5

43,8

41 235

100,0

42 246

100,0

45 126

100,0

106,8

udzielone dotacje
i po yczki oraz
refundacje doposa enia /
wyposa enia miejsca
pracy
szkolenia
sta e i przygotowanie
zawodowe w miejscu
pracy
inne prace subsydiowane
ogółem

2005
liczba
struktura %
3 875
8,6

dynamika %
2004=100

2003
liczba
struktura %
9 410
22,8

63,0

Wykres 2.12. Aktywizacja bezrobotnych w ramach aktywnych form przeciwdziałania
bezrobociu w latach 2003-2005
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0

prace
interwencyjne

5 000

bezrobotne poprzez kierowanie na sta

lub

przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie
pracodawców organizowaniem sta ów lub przygotowania zawodowego dla osób szukaj cych
zatrudnienia. W 2003 roku skorzystała z nich co czwarta osoba aktywizowana, w 2004 co
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trzecia, natomiast w 2005 roku obj to ni 18 517 osób bezrobotnych, tj. prawie co drug
osob aktywizowan (41,0%). Liczba osób aktywizowanych w ramach sta y i przygotowania
zawodowego w 2005 roku w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 21%, co poci gn ło
za sob

zbli ony procentowo (25%) przyrost wydatków Funduszu Pracy na t

form

aktywizacji.
Drug z kolei, liczn grup osób aktywizowanych stanowi osoby uczestnicz ce w
szkoleniach. W 2005 roku liczyła ona 13 526 osób (co trzecia osoba aktywizowana), a liczba
ta w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 10%. Natomiast liczba wydatków na ten cel
wzrosła a o 19%, co było wynikiem organizowania wi kszej ilo ci dłu szych, dro szych,
specjalistycznych szkole ni w roku poprzednim.
W analizowanym roku urz dy pracy województwa wielkopolskiego znacz co
zwi kszyły liczb

osób, którym udzieliły pomocy finansowej w rozpocz ciu własnej

działalno ci gospodarczej. Promocji samozatrudnienia w ród bezrobotnych klientów urz dów
po wi cono szczególn

uwag , a ich aktywizacja odbywała si

zarówno w ramach

programów o zasi gu ogólnokrajowym, jak i o wymiarze lokalnym. Efektem był znacz cy
wzrost udziału tej formy w strukturze działa

aktywizacyjnych. Aktywizacja ku

samozatrudnieniu obj ła 4022 osób bezrobotnych czyli grup

ponad trzyipółkrotnie

liczniejsz ni w 2004 roku.
W latach poprzednich zadania fakultatywne zwi zane z łagodzeniem skutków
bezrobocia realizowano głównie poprzez organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych
i robót publicznych. Analiza obecnego wska nika dynamiki tych działa wskazuje na spadek
znaczenia tych form aktywizacji (spadek o 1/4 w wypadku robót publicznych i o 1/3 w
wypadku prac interwencyjnych). Ponadto odsetek uczestników tych form w strukturze działa
aktywizacyjnych spadł w porównaniu z rokiem 2004 o 6 punktów procentowych w przypadku
prac interwencyjnych, a o 4 procent w przypadku robót publicznych.
Interesuj cych spostrze e dostarcza analiza stopnia wykorzystania aktywnych form
przeciwdziałania bezrobocia w aktywizacji osób z najliczniejszych grup szczególnego ryzyka,
tj. osób bezrobotnych do 25 roku ycia, osób bezrobotnych powy ej 50 roku ycia oraz osób
długotrwale bezrobotnych. Informacji na ten temat dostarcza wykres 2.13.
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Wykres 2.13. Aktywizacja osób bezrobotnych z grup szczególnego ryzyka w 2005 roku
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W ramach ogólnej liczby zaktywizowanych osób w omawianych kategoriach
szkoleniami obj to co trzeciego przedstawiciela grup: osoby bezrobotne powy ej 50 roku
ycia i osoby długotrwale bezrobotne oraz co czwart osob z grupy bezrobotnych do 25 roku
ycia. Jest to forma aktywizacji z powodzeniem stosowana w przypadku udzielania pomocy
osobom zaliczaj cym si do wszystkich grup szczególnego ryzyka wymienionych w ustawie
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Sta e s dominuj c form aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku ycia, gdy w
2005 roku skorzystała z niej co druga aktywizowana osoba bezrobotna z tego przedziału
wiekowego.
Dla odmiany stypendium na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy otrzymał co
czwarty przedstawiciel grupy osób długotrwale bezrobotnych obj tych pomoc , natomiast
w ród osób młodych do 25 roku ycia była to forma mniej popularna, wykorzystana tylko
przez co dziesi t tak osob .
Ze wsparcia finansowego przy rozpoczynaniu samodzielnej działalno ci gospodarczej,
czyli z formy aktywizacji wymagaj cej najwi kszego zaanga owania ze strony osób
bezrobotnych, skorzystał stosunkowo niewielki procent ich przedstawicieli (przedział
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procentowy od prawie 5% dla osób bezrobotnych do 25 roku ycia do ponad 8% dla osób
długotrwale bezrobotnych korzystaj cych z pomocy aktywizacyjnej w 2005 roku).

3. Fundusz Pracy i jego wykorzystanie
3.1. Wielko

Funduszu Pracy i struktura jego wydatkowania

Urz dy pracy województwa wielkopolskiego w 2005 roku wydatkowały

rodki

Funduszu Pracy w ł cznej kwocie 434 438,9 tys. zł.
Przeznaczyły je na finansowanie nast puj cych zada :
•

obligatoryjnych – w „bierny” sposób okresowo zabezpieczaj cych materialnie osoby
bezrobotne (zasiłki – 250 882,7 tys. zł.),

•

fakultatywnych – programy na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu
(152 373,9 tys. zł.),

•

stypendiów za okres kontynuowania nauki, dodatków aktywizacyjnych (3 863,3 tys.
zł),

•

przygotowania zawodowego młodocianych (12 399,6 tys. zł)

•

innych zada – m.in. badania i analizy rynku pracy, koszty systemu informatycznego,
informacja zawodowa i poradnictwo, koszty sadowe, egzekucyjne i prowadzenia
rachunków bankowych (14 919,4 tys. zł).
Informacje na temat wydatków z Funduszu Pracy zawarte s

w tabeli 3.1

i zobrazowane wykresem 3.1.
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Tabela 3.1. Wydatkowane z Funduszu Pracy w województwie wielkopolskim
w latach 2004-2005
lata
2004
Wyszczególnienie
Wydatkowane rodki FP ogółem
z tego na:
zasiłki dla bezrobotnych
zasiłki przedemerytalne
wiadczenia przedemerytalne
stypendium za okres kontynuowania
nauki
dodatki aktywizacyjne
przygotowanie zawodowe młodocianych
rodki z FP przeznaczone
na aktywizacj bezrobotnych
pozostałe

w tys. zł
738 123,00

Dynamika
%

2005

struktura
%
w tys. zł
100 434 438,90

struktura
%
100

2004=100
58,9

303 200,5

41,1

250 882,7

57,7

82,7

106 886,3

14,5

0

0

0

173 293,1

23,5

0

0

0

0

0

318,3

0,1

0,0

0

0

3 545,0

0,8

0,0

23 733,5

3,2

12 399,6

2,9

52,2

119 092,9

16,1

152 373,9

35,1

127,9

11 916,7

1,6

14 919,4

3,4

125,2

W porównaniu z rokiem poprzednim nast pił spadek wykorzystania

rodków

Funduszu o 303 684,1 tys. zł, to jest o blisko połow i był wynikiem zmian uregulowa
prawnych dotycz cych wypłat niektórych wiadcze . Przede wszystkim nast piło przej cie
wypłat zasiłków i wiadcze przedemerytalnych przez zakłady ubezpiecze społecznych. Był
to znacz cy wydatek z Funduszu, gdy na realizacj tych zada urz dy pracy przeznaczały w
poprzednich latach ponad 1/3 b d cych w ich dyspozycji rodków finansowych. Kolejnym
powodem spadku wielko ci wydatków Funduszu było zmniejszenie wypłat z tytułu zasiłków
dla bezrobotnych o ponad 50 milionów zł, co wi zało si głównie ze zmniejszeniem si w
2005 roku liczby bezrobotnych.
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Wykres 3.1. Wydatkowane z Funduszu Pracy w województwie wielkopolskim w latach
2004-2005
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W 2005 roku o blisko 30% wzrosły wydatki na realizacj zada fakultatywnych oraz
innych zada .
Systematyczny wzrost wielko ci rodków przeznaczonych na realizacj programów
przeciwdziałania bezrobociu obserwuje si od 2001 roku. Wydatki na ten cel dokonane w
2005 roku były najwy sze z dotychczasowych i stanowiły 35% ogółu rodków pozostaj cych
w dyspozycji urz dów pracy, co pozwoliło wi kszej liczbie bezrobotnych aktywnie
uczestniczy w rynku pracy.
3.2. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
W 2005 roku urz dy pracy województwa wielkopolskiego realizowały programy na
rzecz promocji zatrudnieni, finansowane zarówno ze rodków przyznanych wg kryteriów
uchwalonych przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego przez Ministra Pracy i Polityki
Społecznej, jak i wyasygnowanych z rezerwy samorz du województwa.
Wydatkowano na ten cel ogółem 152 373,9 tys. zł (kwota ta nie obejmuje wydatków
na przygotowanie zawodowe młodocianych w wysoko ci 12 399,6 tys. zł), to jest o 27,9%
wi cej ni w roku poprzednim.
Szczegółowe informacje na temat wielko ci i struktury wydatków na aktywizacj osób
bezrobotnych przedstawiaj tabela 3.2 oraz wykresy 3.2 i 3.3.

Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu

37

Ocena sytuacji na wielkopolskim rynku pracy i realizacji zada w zakresie polityki rynku pracy w 2005 roku

Tabela 3.2. Wydatkowane rodki z Funduszu Pracy w województwie wielkopolskim
w latach 2004-2005

Wyszczególnienie
rodki z FP przeznaczone na aktywizacj
bezrobotnych
z tego na:
przygotowanie zawodowe młodocianych
szkolenia
w tym po yczki szkoleniowe
prace interwencyjne
roboty publiczne
rodki na podj cie działalno ci gosp.
wyposa enie i doposa enie stanowisk pracy
sta e i przygotowanie zawodowe (stypendia i
skł. na ubezp. społ.)
z tego:
stypendia za okres przygotowania
zawodowego
stypendia za okres sta u
pozostałe
wydatki na aktywizacj przypadaj ce
na jedn osob zaktywizowan

1

lata
Dynamika
%
2004
2005
struktura
w tys. zł
%
w tys. zł struktura % 2004=100
142 826,4
100 164 773,5
100
115,4
23 733,5
11 359,3
37,0
17 146,0
23 030,5
5 685,4
1 194,8
49 185,1

16,7
8,0
12,0
16,1
4,0
0,8
34,4

12 399,6
13 525,1
31,3
11 294,1
21 278,9
27 655,0
10 288,9
65 832,1

7,5
8,2
6,9
12,9
16,8
6,2
40,0

52,2
119,1
84,6
65,9
92,4
486,4
861,1
133,8

1,5

21,8

18 509,1
11 491,8

8,0

47 323,0
2 499,8

3,4

3,7

×

1

stosunek wielko ci rodków z FP przeznaczonych na aktywizacj do liczby osób obj tych
aktywizacj
rodki

przeznaczone

na

finansowanie

przygotowania

zawodowego

osób

młodocianych do niedawna stanowiły znacz c pozycj w wydatkach urz dów pracy. Od
drugiej połowy 2005 roku wydatki poniesione z tego tytułu refunduj pracodawcom ochotnicze
hufce pracy, co wpłyn ło na zmniejszenie ich wysoko ci o blisko połow .
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Wykres 3.2.

rodki z FP przeznaczone na aktywizacj bezrobotnych w 2004 roku
pozostałe
8,0%

przygotowanie
zawodowe
młodocianych
16,7%

sta e i przygotowanie
zawodowe
34,4%

szkolenia
8,0%

prace interwencyjne
12,0%

wyposa enie i
doposa enie
stanowisk pracy
0,8%

Wykres 3.3.

roboty publiczne
16,1%
rodki na podj cie
działalno ci gosp.
4,0%

rodki z FP przeznaczone na aktywizacj bezrobotnych w 2005 roku

pozostałe
1,5%

przygotowanie
zawodowe
młodocianych
7,5%
szkolenia
8,2%
prace interwencyjne
6,9%

sta e i przygotowanie
zawodowe
40,0%

roboty publiczne
12,9%

wyposa enie i
doposa enie
stanowisk pracy
6,2%

rodki na podj cie
działalno ci gosp.
16,8%
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Zdecydowanie najwi kszym zainteresowaniem pracodawców cieszyła si współpraca
z urz dami w zakresie uruchamiania sta y i przygotowania zawodowego. Stypendia za okres
sta u i przygotowania zawodowego stanowiły ponad 1/3 ogółu wydatków na aktywizacj
osób bezrobotnych. W porównaniu z 2004 rokiem zanotowano ich wzrost o ponad 30
punktów procentowych.
Blisko

pi ciokrotnie

wzrosły

wydatki

na

promocj

samozatrudnienia,

a o mioipółkrotnie na wyposa enie i doposa enie stanowisk pracy. Wzrost aktywno ci
urz dów pracy w zakresie udzielania wsparcia finansowego przy rozpoczynaniu działalno ci
gospodarczej na własny rachunek był zwi zany z uruchomieniem dodatkowych rodków z
rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonych na aktywizacj w kierunku
samozatrudnienia młodych ludzi, którzy nie podj li jeszcze pierwszej pracy. Powiatowe
urz dy pracy udzielały dotacji osobom zainteresowanym otwarciem małej firmy, które
przedstawiły biznesplan rokuj cy nadzieje na stworzenie stabilnego miejsca pracy i
wypracowanie przyszłych zysków.
Szkolenia równie stanowiły znacz c pozycj w tym zestawieniu – 8,2% rodków
przeznaczonych na aktywizacj . Udział tej formy w strukturze programów rynkowych nie
uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego, ale wielko

wydatków zwi kszyła si o 1/5

w stosunku do ich wielko ci w 2004 roku.
O blisko połow zmniejszyły si wydatki na prace interwencyjne.
Na uwag zasługuje równie kształtowanie si wielko ci wydatków przypadaj cych na
jedn osob zaktywizowan . Wielko

ta wzrosła do 3 651 zł w 2005 roku, wobec 3 381 zł w

roku poprzednim. Wzrost nast pił mimo zwi kszenia si liczby osób obj tych aktywizacj .
Przyczyn

były zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

sankcjonuj ce refundacj

przez urz dy pracy kosztów dodatkowych, zwi zanych z

uruchamianiem programów aktywizuj cych, np. kosztów opieki nad dzieckiem lub osob
zale n w czasie uczestniczenia osoby bezrobotnej w programie aktywizuj cym.

4. Programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych o zasi gu wojewódzkim
Jednym z podstawowych zada

urz dów pracy jest inicjowanie programów

przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. W 2005 roku
Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu uczestniczył zarówno w programach realizowanych w
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skali ogólnokrajowej, jak i opracowywał własne wojewódzkie programy skierowane do grup
znajduj cych si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
Jak w pozostałych cz ciach kraju na terenie Wielkopolski w 2005 roku realizowane
były działania wynikaj ce z kontynuacji programu aktywizacji ludzi młodych „Pierwsza
Praca”. Program, podobnie jak w latach ubiegłych, cieszył si du ym zainteresowaniem
młodych ludzi oraz pracodawców z terenu województwa wielkopolskiego.
Od lipca natomiast wdra any był nowy projekt Ministerstwa Gospodarki i Pracy
„Pierwszy Biznes”, wspieraj cy podejmowanie samozatrudnienia przez młodzie .
W Wielkopolsce realizowano ponadto dwa programy o zasi gu wojewódzkim:
„Rowy” i „Lepsza Droga”. Ich celem było zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych z
terenów wiejskich województwa wielkopolskiego. Wykonanie działa poza efektami w sferze
społecznej przyczyniło si do poprawy infrastruktury melioracyjnej i drogowej województwa.
4.1. Pierwsza Praca
Od 2002 roku na terenie Wielkopolski realizowany jest ogólnokrajowy program
aktywizacji ludzi młodych „Pierwsza Praca”. Jego głównym celem jest zwi kszenie szans na
uzyskanie pierwszego do wiadczenia zawodowego oraz podj cie zatrudnienia przez młodych
ludzi. Adresatami programu s

osoby bezrobotne do 25 roku

ycia oraz bezrobotni

absolwenci szkół wy szych do 27 roku ycia.
W 2005 roku cele programu osi gane były w ramach podprogramów:
Informacja, poradnictwo zawodowe i po rednictwo pracy
Samozatrudnienie
Małe i rednie przedsi biorstwa
Działania wynikaj ce z programów PHARE 2002 i 2003.
Realizacj

zada

wynikaj cych z programu „Pierwsza Praca” zajmowały si

powiatowe urz dy pracy oraz Wojewódzki Urz d Pracy. Ogółem wszystkimi działaniami
obj ły one 65 601 osób, w tym:
instrumentami rynku pracy oraz działaniami w ramach PHARE – 21 359 osób,
informacj , poradnictwem zawodowym i po rednictwem pracy – 44 242 osoby.
Silny segment działa urz dów stanowiły instrumenty rynku pracy nastawione na
zwi kszenie szans młodych ludzi na rynku pracy poprzez umo liwienie im zdobycia
do wiadczenia zawodowego oraz podwy szenie posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Najwi kszym zainteresowaniem cieszyły si

sta e, na które skierowano 10 849 osób.
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Dodatkowo 2 074 osoby skierowano w ramach przygotowania do wykonywania zawodu. W
szkoleniach uczestniczyły 3 502 osoby, a 2 otrzymały po yczki na sfinansowanie kosztów
szkolenia.
Urz dy pracy umo liwiały równie zdobycie pierwszego zatrudnienia. Młodzi ludzie
kierowani byli do prac w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych. Z tych form
aktywizacji skorzystały 1 164 osoby. Ponadto dodatek aktywizacyjny z tytułu podj cia pracy
przyznano 1 057 osobom.
Młodzi bezrobotni zach cani byli równie do podejmowania działalno ci na własny
rachunek. rodki na podj cie działalno ci gospodarczej przyznano 520 osobom.
Liczb osób rozpoczynaj cych w 2005 roku udział w programach aktywizacyjnych w
ramach programu „Pierwsza Praca” przedstawia wykres 4.1.
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Wykres 4.1. Liczba osób obj tych programami rynku pracy w 2005 roku
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Realizacja zada
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pozostałe formy

8
zwrot kosztów, o których
mowa w art.. 45 ustawy

przyznanie rodków na rozp.
działaln. gosp.

225
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refund. kosztów wyposa . i
doposa . stanowiska pracy

406

dodatek aktywizacyjny

prace interwencyjne

szkolenie

przygotowanie do
wykonywania zawodu

0

sta e

758

stypendium w okresie
kontynuowania nauki

2 000

roboty publiczne

liczba osób

8 000

w 2005 roku w du ym zakresie była kontynuacj

działa

rozpocz tych w 2004 roku. W zwi zku z tym liczba aktywizowanych osób w rzeczywisto ci
była wy sza ni przytoczone dane dotycz ce osób przyst puj cych do programu.
Efektywno

wybranych programów rynku pracy przedstawia wykres 4.2
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Wykres 4.2. Efektywno

wybranych programów rynku pracy w 2005 roku
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Podstawowe zało enia programu „Pierwsza Praca” realizowane były nie tylko poprzez
aktywne programy rynku pracy. Urz dy pracy prowadziły równie działania pobudzaj ce
młodzie do aktywno ci i przygotowuj ce j do samodzielnego poruszania si po rynku
pracy. Segment ten realizowany był przez doradców zawodowych i po redników pracy.
Oferowali oni szeroki zakres usług, zarówno w formach grupowych, jak i
indywidualnych. Z indywidualnych spotka z doradc zawodowym skorzystało 16 106 osób.
W

ró nego

rodzaju

spotkaniach

grupowych

uczestniczyło

ł cznie

21 421

osób.

Zorganizowano dla nich:
860 spotka w ramach „Samodzielno

w poszukiwaniu pierwszej pracy”,

478 spotka w ramach informacji zawodowej,
598 spotka w ramach poradnictwa grupowego,
242 warsztaty dotycz ce indywidualnych planów działania,
zaj cia aktywizacyjne oraz szkolenia w klubie pracy .
Urz dy pracy nawi zywały równie kontakty z zakładami pracy w celu umo liwienia
młodym ludziom bezpo rednich rozmów z pracodawcami. W ich wyniku zorganizowano 590
giełd pracy, w których uczestniczyło 4 806 osób.
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Program „Pierwsza Praca” wspierany był dodatkowo mo liwo ciami dostarczanymi
przez program PHARE 2002 i 2003. W projektach podejmowanych w jego ramach
zaktywizowano ogółem 92 osoby.
4.2. Pierwsza Praca – Pierwszy Biznes
W lipcu 2005 roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy uruchomiło Program „Pierwszy
Biznes”. Stanowi on element programu „Pierwsza Praca” maj cy na celu wzmocnienie
działa

na rzecz samozatrudnienia młodych ludzi. Jego zadaniem jest pomoc młodym

bezrobotnym

w

rozpocz ciu

własnej

działalno ci

gospodarczej

oraz

promocja

przedsi biorczo ci w ród tej kategorii osób.
Do programu przyst piło 28 powiatów z terenu Wielkopolski. Na realizacj zada
województwo otrzymało z Ministerstwa 4 064,9 tys. zł z rezerwy Funduszu Pracy, co stanowi
15,5% ogółu rodków przeznaczonych na ten cel w kraju.
Uruchomienie programu „Pierwszy Biznes” zostało poprzedzone intensywn
kampani promocyjn w województwie. Zorganizowano 317 spotka informacyjnych dla
młodych ludzi, a w stolicach subregionów odbył si cykl konferencji na ten temat. WUP
zorganizował dla pracowników powiatowych urz dów pracy szkolenie „Administracyjnoprawne aspekty prowadzenia działalno ci gospodarczej”.
Do udziału w programie urz dy pracy zakwalifikowały ł cznie 487 osób bezrobotnych
zainteresowanych zało eniem własnej firmy. Program oferował im kompleksowe działania:
szkolenia teoretyczne, doradztwo, szkolenia praktyczne oraz wsparcie finansowe w formie
dotacji na podj cie działalno ci gospodarczej, a tak e udział w sta ach.
Na szkolenia teoretyczne zostało skierowanych 411 osób, 4 osoby skierowano do
odbycia sta u. Doradztwem obj to 189 osób, a w warsztatach szkoleniowych uczestniczyło
31 osób.
W ramach programu powiatowe urz dy pracy przyznały 324 dotacje na rozpocz cie
własnej działalno ci gospodarczej. Z udziałem dotacji podj to 103 rodzaje działalno ci, z
czego najwi cej rodków przeznaczono na: sklepy odzie owe, działalno

usługow , usługi

ogólnobudowlane oraz warsztaty samochodowe.
Ogółem na osi gniecie tych efektów wydatkowano 3 826,6 tys. zł z przydzielonej kwoty.
Niewykorzystane rodki przeznaczono na aktywizacj osób bezrobotnych powy ej 25 roku
ycia.
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4.3. Rowy
W 2005 roku na terenie województwa wielkopolskiego wzorem lat ubiegłych
realizowany był program aktywizacji osób bezrobotnych „Rowy”. Kontynuacja działa
zwi zana była z pozytywn ocen ubiegłorocznych rezultatów przez Sejmik Województwa
Wielkopolskiego.
Głównymi celami programu były aktywizacja zawodowa osób zagro onych
wykluczeniem społecznym oraz poprawa stanu infrastruktury melioracyjnej w województwie.
Partnerami w realizacji zada
Melioracji i Urz dze

byli: Wojewódzki Urz d Pracy, Wielkopolski Zarz d

Wodnych w Poznaniu, samorz dy lokalne, spółki wodne oraz

samorz dy gminne.
Na program składały si dwa projekty: „Rowy – melioracje podstawowe” oraz jego
uzupełnienie „Rowy – melioracje szczegółowe”. Zakres prac konserwacyjnych w 2005 roku
po raz pierwszy został rozszerzony o prace na urz dzeniach melioracji szczegółowych w
zwi zku z du ym zainteresowaniem samorz dów lokalnych.
Działania przeprowadzone w ramach programów finansowane były ze

rodków

pochodz cych z rezerwy Funduszu Pracy pozostaj cej w dyspozycji Samorz du
Województwa Wielkopolskiego. Ogółem na wdro enie obu inicjatyw wydatkowano 7 386,6
tys. zł, w tym na prace w zakresie melioracji podstawowej 7 041,1 tys. zł i melioracji
szczegółowej 345,5 tys. zł.
Okre lenie grup ryzyka oraz rekrutacj

uczestników przeprowadziły powiatowe

urz dy pracy. Zgodnie z zało eniami w projekcie uczestniczyły osoby pozostaj ce bez pracy
powy ej 12 miesi cy, zamieszkuj ce tereny wiejskie i o wysokim zagro eniu bezrobociem z
obszaru województwa wielkopolskiego. Zakwalifikowane osoby kierowane były do prac w
ramach robót publicznych. Ogółem przy realizacji zada zaktywizowanych zostało 1 371
osób.
Program „Rowy – melioracje podstawowe 2005” realizowany był w okresie od 5 maja do
31 pa dziernika 2005 roku. Obejmował on prace zwi zane z melioracj podstawow , czyli
konserwacj wałów przeciwpowodziowych i konserwacj kanałów. Przeprowadzono je na
terenie 31 powiatów województwa wielkopolskiego. W ramach projektu wykonano roboty
konserwacyjne na 2 898,503 km rzek i kanałów (41% ich stanu ewidencyjnego), a tak e
461,55 km wałów przeciwpowodziowych (60,4% ich stanu ewidencyjnego).
Do wykonania tych zada zaanga owanych zostało 1 291 osób bezrobotnych. Około
12% z ogólnej liczby, tj. 142 osoby uzyskały zatrudnienie po zako czeniu programu.
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Program „Rowy – melioracje szczegółowe” realizowano od 1 czerwca do 31
pa dziernika 2005 roku. Zasi g projektu obejmował 3 powiaty charakteryzuj ce si
szczególnie wysokim odsetkiem osób długotrwale bezrobotnych: powiat kolski, powiat
wrzesi ski oraz powiat złotowski. Zadania wykonywało 80 osób, z czego 28 uzyskało
zatrudnienie po programie.
Realizacja obu segmentów programu „Rowy” przyniosła wymierne korzy ci. Poza
efektami zatrudnieniowymi na obszarach wiejskich, wykonanie zada

przyczyniło si do

poprawy funkcjonowania urz dze melioracyjnych w województwie. Znaczne korzy ci odniosły
samorz dy gminne, które miały mo liwo

przeprowadzenia niezb dnych prac w zakresie

gospodarki wodnej.
4.4. Lepsza droga
Zgodnie z decyzj

Samorz du Województwa Wielkopolskiego, w 2005 roku na

obszarze województwa kontynuowany był równie program aktywizacji zawodowej „Lepsza
droga”.
Program opracowany został przez Wojewódzki Urz d Pracy w Poznaniu, przy
współpracy z Wielkopolskim Zarz dem Dróg Wojewódzkich. Pozostałymi partnerami w
projekcie były powiatowe urz dy pracy oraz samorz dy gminne.
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Liczba osób zaktywizowanych w ramach wojewódzkich programów
ROWY i LEPSZA DROGA
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Program miał na celu aktywizacj zawodow osób bezrobotnych znajduj cych si w
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy oraz popraw

infrastruktury drogowej w

województwie wielkopolskim.
Na realizacj

zada

wynikaj cych z projektu „Lepsza Droga” Samorz d

Województwa pozyskał rodki Funduszu Pracy pochodz ce z rezerwy Ministra Gospodarki i
Pracy. Ogółem na ten cel w województwie wydatkowano 532,4 tys. zł.
W ramach tych rodków zaktywizowanych zostało 155 osób. Uczestnikami były
wybrane przez powiatowe urz dy pracy osoby długotrwale bezrobotne zamieszkuj ce tereny
wiejskie województwa wielkopolskiego.
Program wdra any był w okresie od 1 lipca do 28 pa dziernika 2005 roku. Obejmował
swoim zasi giem 18 powiatów wielkopolskich wybranych przez Wielkopolski Zarz d Dróg
Wojewódzkich w oparciu o ocen

stanu dróg: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki,
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gnie nie ski, kaliski, kolski, koni ski, ko cia ski, nowotomyski, ostrowski, pleszewski,
słupecki, szamotulski, redzki, turecki, w growiecki, wolszty ski, wrzesi ski i złotowski.
Na wyznaczonym obszarze uczestnicy programu w ramach robót publicznych
przeprowadzili prace maj ce na celu popraw

bezpiecze stwa ruchu drogowego,

porz dkowanie pasa drogowego, popraw estetyki dróg wojewódzkich, a tak e utrzymanie
obiektów in ynieryjnych, jak mosty i przepusty. W tym celu wykonano m.in.:
wycinki około 300 000 m3 krzewów,
umocnienia około 5 100 m2 poboczy,
uporz dkowania około 600 km pasa drogowego,
ustawienia 1 500 znaków i pachołków,
wykoszenia około 250 000 m2 traw.
Jako

wykonania uzyskała pozytywn

ocen

Wielkopolskiego Zarz du Dróg

Wojewódzkich. Program został oceniony dodatnio równie

przez innych partnerów ze

wzgl du na osi gni te rezultaty w sferze społecznej oraz na popraw bezpiecze stwa ruchu
drogowego w powiatach wielkopolskich.

5. Realizacja programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
W roku 2005 kontynuowana była, zapocz tkowana rok wcze niej, realizacja
programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc płyn ca z tego
Funduszu pozwala na szybkie reagowanie na aktualn sytuacj na rynku pracy, poprzez
tworzenie programów jak najlepiej do niej dopasowanych i skierowanie ich do osób, które
same nie s

w stanie zmieni

swojej sytuacji

yciowej lub potrzebuj

wsparcia w

dostosowaniu do zmieniaj cej si sytuacji na rynku pracy.
Wojewódzki Urz d Pracy był beneficjentem ko cowym, co oznacza, e pełnił funkcj
Instytucji Wdra aj cej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów
Ludzkich dla Działa 1.2 i 1.3, a tak e w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego dla Działa 2.1, 2.3 i 2.4.
5.1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Realizowane zadania w ramach tego programu dotyczyły wsparcia ludzi młodych –
Działanie 1.2 oraz zwalczania długotrwałego bezrobocia – Działanie 1.3.
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Celem Działania 1.2 było przede wszystkim wsparcie młodzie y oraz absolwentów szkół,
poprzez ułatwienie im zatrudnienia, a tak e ułatwianie i zach canie do samozatrudnienia. W
ramach Działania 1.3 koncentrowano si

głównie na zmniejszeniu liczby bezrobotnych

pozostaj cych bez pracy dłu ej ni 12 miesi cy oraz ograniczaniu przyczyn bezrobocia i
podnoszeniu
koncentrowało

kwalifikacji
si

na

zawodowych.

Wsparcie

udzielane

realizacji zindywidualizowanych

osobom

bezrobotnym

programów szkoleniowych,

wspieraniu samozatrudnienia oraz pomocy w zakładaniu działalno ci gospodarczej, a tak e
prowadzeniu działa doradczych i szkoleniowych.
Powiatowe urz dy pracy z terenu woj. wielkopolskiego sporz dziły wnioski
„posiłkowe” o dofinansowanie realizacji projektu dla Działa

1.2 i 1.3 schemat a), na

podstawie których Wojewódzki Urz d Pracy stworzył w 2005 roku dwa projekty:
„Młodzi na start” w ramach Działania 1.2,
„Powrót na rynek pracy” w ramach Działania 1.3.
Wnioski były składane w odpowiedzi na ogłoszony konkurs. Na te dwa Działania
zło ono 116 wniosków. Zawarto ł cznie na ich realizacj 64 umowy na ogóln kwot
46 920.093 zł.
W ramach schematu b) Działanie 1.2 Promocja aktywno ci zawodowej młodzie y
oraz Działanie 1.3 Wsparcie otoczenia społecznego osób bezrobotnych, Wojewódzki Urz d
Pracy jako instytucja wdra aj ca, w ramach ogłoszonego konkursu przyjmował projekty
składane przez ró nych uprawnionych projektodawców. Ł cznie na obydwa działania
podpisanych zostało 13 umów, na kwot 3 305 097 zł.
5.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
W ramach tego programu Wojewódzki Urz d Pracy był Beneficjentem Ko cowym dla
Działa : 2.1 Rozwój umiej tno ci

powi zany z potrzebami regionalnego rynku pracy i

mo liwo ci kształcenia ustawicznego w regionie, 2.3 Reorientacja zawodowa osób
odchodz cych z rolnictwa, 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagro onych procesami
restrukturyzacyjnymi.
Celem Działania 2.1 jest zwi kszenie mobilno ci zawodowej mieszka ców i ich
zdolno ci w zakresie dostosowania umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych do wymogów
regionalnego rynku pracy. Na realizacj zada w ramach tego Działania zło onych zostało
107 wniosków. Podpisanych zostało 20 umów na kwot 22 960 424 zł.
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Działanie 2.3, którego ogólnym celem jest dostosowywanie osób do funkcjonowania w
zmieniaj cych si

warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do

wykorzystania szans zwi zanych z

powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach

wiejskich, poprzez stworzenie warunków ułatwiaj cych osobom zatrudnionym w rolnictwie
znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym. Na Działanie to do Wojewódzkiego Urz du
Pracy wpłyn ło 26 wniosków. Podpisano 11 umów na kwot 13 527 792 zł.
Na Działanie 2.4 słu ce reorientacji zawodowej osób zagro onych procesami
restrukturyzacyjnymi wpłyn ło 35 wniosków. Zawarto 16 umów na kwot 18 839 030 zł.
Ł cznie dla wszystkich wymienionych wy ej Działa podpisano 47 umów na ogóln
warto

55 327 246 zł., a rodki w woj. wielkopolskim zostały wyczerpane.

6. Podsumowanie i wnioski
1. Jedno z istotnych zagadnie

z punktu widzenia rynku pracy stanowi obserwowane

zmiany w strukturze ludno ci według wieku, generalnie okre lane jako proces starzenia
si ludno ci. Zmiany te, polegaj ce na zmniejszaj cym si odsetku ludno ci w wieku
przedprodukcyjnym i wzro cie odsetka ludno ci w wieku produkcyjnym, dotycz cego
głównie wzrostu udziału starszych grup wiekowych, mog

spowodowa

powa ny

problem z punktu widzenia rynku pracy, na którym to wzrasta b dzie zatrudnienie ludzi
starszych. Zwi kszaj cy si udział starszych pracowników na rynku pracy wymaga
b dzie doskonalenia ich umiej tno ci, szkolenia i zdobywania nowych kwalifikacji.
Jednocze nie konieczne b dzie poło enie nacisku na aktywizacj

osób nie do

zmotywowanych i aktywnie poszukuj cych pracy, np. kobiet.
2. W 2005 roku na rynku pracy pojawiło si wi cej ni w latach poprzednich podmiotów
gospodarczych, co mo na po cz ci powi za

z pewnymi udogodnieniami, głównie

finansowymi dla tworz cych nowe miejsca pracy. Tym samym wzrosła liczba
pracuj cych i zatrudnionych w sektorze przedsi biorstw. Najwi kszy przyrost firm
zanotowano w bran ach dot d marginalnie wyst puj cych na rynku, a mianowicie w
obsłudze nieruchomo ci i firm oraz po rednictwie finansowym, co mo e pozytywnie
wiadczy o dokonuj cych si zmianach w gospodarce i wzro cie zapotrzebowania na
usługi.
3. Rok 2005 był kolejnym rokiem znacz cego spadku bezrobocia – o prawie 9% i obni enia
stopy bezrobocia do 14,6, z jednoczesnym utrzymaniem si
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bezrobocia na terenach wiejskich, co było uwarunkowane niedostateczn poda
pracy na wsi oraz mał

mobilno ci

miejsc

osób tam mieszkaj cych. Silniejszy spadek

bezrobocia obserwowany był w ród m czyzn – o 14,3%, ani eli w ród kobiet – spadek o
4,6%.
4. Sytuacja kobiet na wielkopolskim rynku pracy była trudna i z roku na rok ulegała
pogorszeniu. W ł cznej liczbie bezrobotnych, kobiety stanowiły w 2005 roku a 57,7% i
w porównaniu z rokiem poprzednim odsetek bezrobotnych kobiet zwi kszył si o 2,6
punktu procentowego, a w stosunku do 2003 roku o 4,4 punktu procentowego. Kobiety
mimo przeci tnie lepszego wykształcenia miały wi ksze problemy z podj ciem pracy i
wej ciem z powrotem na rynek pracy, cz ciej ni m czy ni były te zwalniane z pracy.
5. Wy sza ni przed rokiem była liczba oferowanych przez zakłady pracy miejsc pracy. W
dyspozycji urz dów pozostawało o 3% ofert pracy wi cej ni w 2004 roku. W ogólnej liczbie
ofert zdecydowan

wi kszo

stanowiły oferty pracy niesubsydiowanej, co nale y

odnotowa jako zjawisko pozytywne.
6. Pomimo znacz cego spadku bezrobocia rok 2005 charakteryzował si
płynno ci

bezrobocia maj c

do

wysok

swoje odbicie w wysokiej liczbie bezrobotnych

napływaj cych i odpływaj cych z bezrobocia. Na podkre lenie zasługuje fakt, e spo ród
wył czonych z ewidencji, prawie 50 % stanowili podejmuj cy prac .
7. W roku 2005 wyra nie zauwa alne na rynku pracy było zainteresowanie pracodawców
pracownikami wykwalifikowanymi, co nie było równoznaczne z zainteresowaniem
poziomem posiadanego przez nich wykształcenia, o czym wiadczyła utrzymuj ca si
ponad 10-tysi czna rzesza bezrobotnych z wykształceniem wy szym.
8. Rok 2005 był kolejnym rokiem dostosowywania metod pracy słu b doradczych do
standardów

europejskich,

co

owocowało

zwi kszaniem

si

profesjonalizmu

i

efektywno ci tych działa . Na szczególne podkre lenie zasługuj :
poszerzenie si zakresu działa doradczych o udzielanie kompetentnych informacji o
mo liwo ciach – zarówno edukacyjnych, jak i zawodowych – jakie stworzyła akcesja
Polski do Unii Europejskiej,
pogł biaj ce si współdziałanie słu b doradczych ze słu bami po rednictwa pracy,
szczególnie w zakresie kojarzenia najodpowiedniejszych kandydatów z
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pracy b d cymi w dyspozycji urz dów pracy, a tym samym przyczynianie si do
umacniania w ród pracodawców wizerunku

urz du pracy jako do wiadczonego i

solidnego partnera w procesie doboru kadr pracowniczych,
stałe podnoszenie jako ci metod pracy poradniczej z klientami, mi dzy innymi
poprzez opracowywanie nowych, autorskich programów zaj

grupowych, lepiej

dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz obj cie wi kszej grupy
klientów profesjonalnym poradnictwem indywidualnym wykorzystuj cym diagnostyk
psychologiczn oraz narz dzia testowe w celu optymalnego wyboru zawodu b d
kierunku przekwalifikowania,
ci głe zacie nianie współpracy z partnerami na rynku pracy w zakresie
przeprowadzania inicjatyw o charakterze doradczym o stale podwy szaj cym si
poziomie merytorycznym i coraz sprawniejszych organizacyjnie (giełdy zawodów i
szkół, targi pracy).
9. W 2005 roku liczba osób bezrobotnych zaktywizowanych w ramach stosowanych przez
urz dy pracy aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu wzrosła w stosunku do roku
poprzedniego o ponad 2,5 tysi ca osób, a działaniami aktywizacyjnymi obj to rednio co
pi tego klienta.
10. Najliczniejsza grupa osób (co druga osoba aktywizowana) otrzymała pomoc w postaci
stypendium za odbywany sta lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Wzrost
znaczenia tego rodzaju wsparcia wi e si

z równoczesnym znacznym spadkiem

wykorzystania w aktywizowaniu osób bezrobotnych prac interwencyjnych i robót
publicznych, do niedawna wiod cych form aktywizacji. Formy te s obecnie uruchamiane
przede wszystkim w celu aktywizacji osób bezrobotnych powy ej 50 roku ycia, cz sto
długotrwale bezrobotnych.
11.

Szkolenia od lat s najbardziej uniwersalnym sposobem ułatwiania osobom bezrobotnym
zaistnienia na rynku pracy. Zarówno przysposabiaj do zawodu, powi kszaj umiej tno ci
bezrobotnych, jak i daj mo liwo

uzyskania wymaganych przez pracodawców licencji,

certyfikatów i wiadectw kwalifikacyjnych. W 2005 roku obj to nimi bezrobotnych
reprezentuj cych wszystkie grupy szczególnego ryzyka, a skala stosowania tego narz dzia
aktywizacji znacz co wzrosła, gdy szkolenie odbyła co trzecia osoba aktywizowana.
Szkolenia stanowiły jeden z głównych elementów konstruowanych przez urz dy pracy
programów aktywizacyjnych wykorzystuj cych rodki funduszy europejskich.
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12.

Trzyipółkrotnie wi ksza ni

w roku poprzednim liczba osób podj ła decyzj

o

rozpocz ciu pracy na własny rachunek i otrzymała na ten cel znacz ce wsparcie ze
rodków Funduszu Pracy. Mimo znacz cego wzrostu liczby osób bezrobotnych
zaktywizowanych tym sposobem, pomoc tego rodzaju obj ta była tylko co pi tnasta osoba
aktywizowana. Rozpocz cie własnej działalno ci gospodarczej jest obarczone ryzykiem
niewspółmiernie wy szym ni

uczestnictwo w pozostałych formach aktywizacji, co

powoduje, e decyduj si na nie tylko osoby najaktywniejsze, wierz ce w swoje siły,
zdeterminowane i zaanga owane.
13.

Deklarowana przez resort pracy polityka w zakresie wykorzystania rodków z Funduszu
Pracy, charakteryzuj ca si odchodzeniem od wydatków na „pasywne” formy pomocy
bezrobotnym na rzecz form „aktywnych”, znajduje odbicie w poziomie i strukturze
wydatków urz dów pracy województwa wielkopolskiego. Wzrasta wielko

wydatków na

aktywizacj osób bezrobotnych, a spada na realizacj obligatoryjnych zada Funduszu
(wypłata zasiłków). Ro nie wielko
strukturze wykorzystania

wydatków na wsparcie samozatrudnienia. W

rodków na programy aktywizuj ce dominuj

wydatki na

stypendia za okres sta u i przygotowania zawodowego, udzielane młodym osobom
bezrobotnym wkraczaj cym na rynek pracy.
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