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I.

POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE PILSKIM
1. Zmiana poziomu bezrobocia.
Na koniec czerwca 2005 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile
zarejestrowane były 9.854 osoby bezrobotne, czyli o 714 osób, tj. o 6,8% mniej aniżeli
na koniec 2004 roku (10.568 osób) oraz o 1.408 osób, tj. o 12,5% mniej aniżeli na
koniec czerwca 2004 roku.
W porównaniu z końcem grudnia 2004 roku liczba bezrobotnych była wyższa
w m. i gm. Ujście o 7,6%. W pozostałych 8 jednostkach administracyjnych liczba
bezrobotnych była niższa i tak w: m. i gm. Łobżenica – o 11,0%, m. i gm. Wyrzysk –
o 10,2%, gm. Szydłowo – o 8,8%, gm. Białośliwie – o 8,2%, m. Piła – o 6,6%, m i gm.
Wysoka – o 6,6%, gm. Kaczory – o 3,2% oraz gm. Miasteczko Krajeńskie – o 1,7%.
Poziom bezrobocia na koniec poszczególnych miesięcy 2005 roku oraz
jego dynamikę do poprzedniego miesiąca dla powiatu, województwa i kraju przedstawia
poniższe zestawienie:
Liczba bezrobotnych
Wyszczególnienie
w powiecie
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

11.016
10.890
10.810
10.241
9.872
9.854

powiat
104,2
98,9
99,3
94,7
96,4
99,8

Dynamika
%
woj. wielkop.
103,4
100,0
98,8
96,5
96,2
99,4

kraj
103,2
100,0
98,6
96,9
96,9
98,6

Powyższe zestawienie pozwala zauważyć, że dynamika zmian poziomu
bezrobocia na koniec poszczególnych miesięcy 2005 roku w odniesieniu do powiatu,
województwa i kraju wykazywała podobne tendencje. W powiecie od lutego br.
następował stopniowy spadek poziomu bezrobocia, w kraju i województwie
wielkopolskim proces ten rozpoczął się w marcu 2005r.
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Na poziom bezrobocia ma wpływ liczba rejestrujących się osób „napływ” oraz liczba osób bezrobotnych wyrejestrowanych - „odpływ”. Przedstawione
zestawienie prezentuje „napływ” i „odpływ” bezrobotnych w końcu każdego
z miesięcy analizowanego okresu oraz ich dynamikę do poprzedniego miesiąca dla
powiatu, województwa i kraju:
„napływ”
miesiąc

osób
bezrobotnych
w powiecie

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec

1.403
905
921
724
785
1.011

„odpływ”
osób
bezrobotnych
w powiecie
955
1.031
1.001
1.293
1.154
1.029

powiat
napływ odpływ
119,7
64,5
101,8
78,6
108,4
128,8

88,5
108,0
97,1
129,2
89,2
89,2

Dynamika %
woj. wielkop.
napływ odpływ
104,3
76,5
95,2
90,1
96,9
137,3

83,5
114,1
111,3
117,3
99,2
93,6

kraj
napływ odpływ
108,6
73,9
94,7
96,0
97,0
130,6

91,7
113,0
115,0
119,2
96,5
101,7

W ciągu 6 miesięcy 2005 roku w PUP zarejestrowało się 5.749 osób,
tj. o 15,0% więcej aniżeli w analogicznym okresie roku poprzedniego (4.999), przy
czym po raz kolejny 4.339 osób, a po raz pierwszy 1.410 osób. Średniomiesięcznie
rejestrowało się 958 osób, tj. o 125 osób więcej aniżeli w analogicznym okresie roku
2004.
Wybrane kategorie osób nowo zarejestrowanych w powiecie,
województwie wielkopolskim i kraju przedstawia poniższe zestawienie:
Powiat

kobiety

liczba
osób
2.349

% do ogółu
nowo zarejstr.
47,0

liczba
osób
3.011

% do ogółu
nowo zarejstr.
52,4

Wielkopolska
I kwartał
2005r.
% do ogółu
nowo zarejstr.
48,8

mężczyźni

2.650

53,0

2.738

47,6

51,2

54,2

3.799

76,0

4.251

73,9

73,6

70,6

47

0,9

158

2,7

4,1

2,6

103

2,1

141

2,5

2,6

2,8

1.576

31,5

1.829

31,8

40,8

36,6

Nowo
zarejestrowani

poprzednio
pracujący
zwolnieni z
przyczyn dot.
zakładu pracy
niepełnosprawni
mieszkańcy wsi

I kwartał 2004r.

I kwartał 2005r.

Kraj
I kwartał
2005r.
% do ogółu
nowo zarejstr.
45,8

Najwięcej osób bezrobotnych zarejestrowano w I półroczu 2005 roku
z miasta Piły – 3.220 osób (w I półroczu. 2004r. – 2.900 osób) oraz miasta i gminy
Wyrzysk – 582 osoby (w I półroczu 2004r. – 504 osoby).
W analizowanym okresie wyrejestrowano z ewidencji bezrobotnych
6.463 osoby, tj. o 26,8% więcej niż w analogicznym okresie roku 2004 – 5.095 osób.
Najwięcej wyłączono osób z miasta Piły – 3.553 osoby(w I półroczu 2004r. – 2.810
osób) oraz z m. i gm. Wyrzysk – 722 osoby ( w I półroczu 2004 roku – 544 osoby).
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Przyczyny wyłączeń osób bezrobotnych z ewidencji przedstawia poniższa tabela:
Powiat

Przyczyny
wyłączeń

I półrocze. 2004r.

Wielkopolska

Kraj

I półrocze
2005r.

I półrocze
2005r.

I półrocze. 2005r.

liczba
osób

% do ogółu
wyłączeń

liczba
osób

% do ogółu
wyłączeń

% do ogółu
wyłączeń

% do ogółu
wyłączeń

podjęcia pracy:

2.900

56,9

3.314

51,3

51,6

47,9

- niesubsydiowanej

2.426

47,6

3.117

48,2

46,1

41,2

- subsydiowanej

474

9,3

197

3,1

5,5

6,6

- niepotwierdzenie
gotowości do
podjęcia pracy

1.722

33,8

2.370

36,7

30,1

32,5

Najwięcej wyłączeń z ewidencji było z powodu podjęcia pracy. W
powiecie pilskim wskaźnik wyłączeń z tytułu podjęcia pracy do ogółu wyłączeń w I
półroczu 2005 roku wyniósł 51,3% i był wyższy od uzyskanego w kraju o 3,4 punktu
procentowego oraz o 0,3 punktu procentowego niższy od uzyskanego w województwie
wielkopolskim.
W powiecie wskaźnik wyłączeń z tytułu niepotwierdzenia gotowości
do podjęcia pracy w I półroczu 2005r. był wyższy o 2,9 punktu procentowego niż
w analogicznym okresie 2004 roku. W porównaniu z analogicznym okresem wskaźniki
w kraju i województwie wielkopolskim ukształtowały się na poziomie niższym
odpowiednio o: 4,2 i 6,6 punktu procentowego.
Stosunek liczby osób wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy do liczby
osób nowo zarejestrowanych w analizowanym okresie określa możliwości rynku pracy do
absorpcji występującej na nim nadwyżki siły roboczej. Płynność rynku pracy obrazuje
poniższe zestawienie:
Wskaźniki płynności rynku pracy dla:
- powiatu pilskiego,
- województwa wielkopolskiego,
- kraju.

I półrocze
2004r.
50,8
61,0
57,2

I półrocze
2005.r.
57,6
57,8
54,3

Porównując wskaźniki płynności rynku pracy w powiecie pilskim za
I półrocze 2004 i 2005 rok należy zauważyć, że znacznej poprawie uległy relacje między
liczbą osób tracących pracę, a liczbą osób pozyskujących zatrudnienie (wzrost o 6,8
punktu procentowego). Wskaźnik ten dla powiatu pilskiego wynosił w I półroczu 2005r. –
57,6% i był wyższy o 3,3 punktu procentowego niż w kraju oraz niższy o 0,2 punktu
procentowego niż w województwie wielkopolskim.
Poziom bezrobocia, jego dynamikę i strukturę na koniec I kwartału 2004 i 2005r.
przedstawia tablica 1 oraz wykres 1, natomiast poziom bezrobocia w jednostkach
administracyjnych – tablica 2. Dane dotyczące napływu i odpływu bezrobocia
przedstawiają tablice 4 i 5.
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2. Stopa bezrobocia oraz wskaźnik bezrobocia rejestrowanego.
Na koniec czerwca 2005 roku stopa bezrobocia w powiecie pilskim
ukształtowała się na poziomie 17,6%, w województwie wielkopolskim – 15,3%,
a w kraju 18,0%.
W porównaniu z końcem czerwca 2004 roku stopa bezrobocia była w:
−

powiecie pilskim – niższa o 2,0 punktu procentowego,

−

woj. wielkopolskim – niższa o 1,5 punktu procentowego,

−

kraju – niższa o 1,5 punktu procentowego.

Powiat pilski uplasował się na 19 miejscu (na 31 powiatów) w województwie
wielkopolskim wśród powiatów pod względem poziomu stopy bezrobocia (licząc od
najwyższej). W województwie wielkopolskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano
w powiecie konińskim – 25,4% oraz wągrowieckim – 25,1%, najniższą zaś w powiecie
kępińskim – 8,9% oraz poznańskim 9,3%. W ościennych powiatach wynosiła: złotowski
– 25,0%, chodzieskim – 23,3%, trzcianecko –czarnkowskim – 23,1%.
Stopę bezrobocia w powiecie pilskim, województwie wielkopolskim oraz kraju,
w okresie czerwiec 2004 – czerwiec 2005r. przedstawia wykres 2, natomiast stopę
bezrobocia w poszczególnych województwach na koniec czerwca 2005 roku – tablica 3.
Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy stosunek liczby
bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym) dla powiatu i jednostek
administracyjnych na koniec czerwca 2004 i 2005 roku przedstawiał się następująco:
Lp.

Wyszczególnienie

30.06.2004r.

30.06.2005r.

1.

m.. Piła

11,0

9,5

2.

m. i gm. Wyrzysk

16,7

14,2

3.

m. i gm. Wysoka

16,6

16,0

4.

m. i gm. Łobżenica

17,6

14,9

5.

m. i gm. Ujście

12,4

10,6

6.

gm. Kaczory

11,9

11,0

7.

gm. Szydłowo

19,1

16,4

8.

gm. Białośliwie

11,6

11,4

9.

gm. Miasteczko Krajeńskie

13,0

12,6

POWIAT

12,9

11,3

Dla powiatu pilskiego wskaźnik bezrobocia rejestrowanego
w I półroczu 2005 r. zmalał o 1,6 punktu procentowego w porównaniu z analogicznym
okresem roku 2004r. Do gmin o najwyższym wskaźniku bezrobocia rejestrowanego
należała gmina Szydłowo – 16,4% oraz m. i gm. Wysoka – 16,0%. Najniższy wskaźnik
zanotowano zaś w: mieście Piła – 9,5% i m. i gm. Ujście – 10,6%,.

7

II.

ZMIANY W STRUKTURZE BEZROBOCIA
1. Bezrobocie kobiet
Na koniec czerwca 2005 roku w powiecie pilskim wśród
zarejestrowanych osób dominowały kobiety – 5.854 osoby, które stanowiły 59,8%
ogółu bezrobotnych (na koniec czerwca 2004r. odpowiednio: 6.351 osób i 56,6%).
Najwyższy odsetek bezrobotnych kobiet odnotowany został w: m. i gm. Wysoka –
62,8% i m. i gm. Ujście – 62,0%. Najniższy zaś w: gm. Kaczory – 55,1% oraz gm.
Miasteczko Krajeńskie – 56,1%.
W końcu czerwca 2005r. kobiety stanowiły też znaczny odsetek wśród osób długotrwale
bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch
lat) - 62,2%, wśród nowych rejestracji - 52,4%, wyłączonych z ewidencji - 47,9%,
wyłączeń z tytułu podjęcia pracy - 48,3%.
W województwie wielkopolskim kobiety na koniec czerwca 2005r.
stanowiły 57,6%, w kraju zaś 53,4% ogółu zarejestrowanych. W ciągu 6 miesięcy
2005r. zarejestrowało się w województwie wielkopolskim - 54.659 kobiet - 48,8%
nowych rejestracji, a w kraju 583.613 kobiet - 45,8% nowych rejestracji.

2. Bezrobocie młodzieży
Bezrobotni w wieku do 25 lat stanowili w powiecie pilskim na koniec
czerwca 2005r. - 22,6% ogółu bezrobotnych (2.228 osób). W ciągu 6 miesięcy 2005
roku zarejestrowały się 2.073 osoby w wieku do 25 lat, co stanowiło 36,1% ogółu
zarejestrowanych. Z ewidencji zaś wyłączono 1.983 młodych osób, czyli 30,7% ogółu
wyrejestrowanych. Wyłączenia dotyczyły przede wszystkim: podjęć pracy – 908 osób
oraz niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – 748 osób, tj. odpowiednio: 45,8%
i 37,7%.
Na koniec czerwca 2005r. w województwie wielkopolskim młodzież stanowiła - 24,7%
ogółu zarejestrowanych, w kraju zaś - 21,3%.

3. Bezrobocie mieszkańców wsi
Liczba osób bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie w powiecie
pilskim wynosiła na dzień 30.06.2005 roku - 3.734 osoby, czyli 37,9% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych (na 30.06.2004r. – 4.222 osoby, 37,6%). Populacja tej
grupy bezrobotnych w ciągu roku wzrosła o 0,2 punktu procentowego.
Na koniec czerwca 2005r. w województwie wielkopolskim zarejestrowanych było
98.034 bezrobotnych mieszkańców wsi, tj. 44,8% ogółu zarejestrowanych, w kraju
odpowiednio: 1.174.240 osób i 41,5%.
W powiecie pilskim wśród bezrobotnych mieszkańców wsi przeważały
kobiety, które stanowiły - 58,9% ogółu tej grupy bezrobotnych oraz osoby bez prawa do
zasiłku, które stanowiły - 88,5%.
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W ciągu 6 miesięcy 2005r. zarejestrowało się w powiecie pilskim 1.829
mieszkańców wsi, tj. 31,8% nowo zarejestrowanych. W ciągu 6 miesięcy 2005r.
mieszkańcy wsi w województwie wielkopolskim stanowili 40,8% nowych rejestracji,
a w kraju 36,6%.
Szczegółowe informacje o bezrobotnych zamieszkałych na wsi przedstawia tablica 7.
4. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Spośród ogółu bezrobotnych zarejestrowanych na dzień 30 czerwca
2005r. – 334 osoby zwolnione zostały z przyczyn dotyczących zakładu pracy
(3,4% zarejestrowanych). Liczba bezrobotnych w tej grupie w stosunku do stanu
z końca czerwca 2004 roku zmalała o 38 osób, tj. o 10,2%.
Dla porównania w końcu czerwca br. z przyczyn dotyczących zakładu pracy
zarejestrowanych było w województwie wielkopolskim 13.411 osób, tj. 6,1% ogółu
bezrobotnych, w kraju zaś - 129.018 osób, tj. 4,6%.
W ciągu 6 miesięcy 2005 roku zarejestrowało się 158 osób
zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, a w analogicznym okresie 2004
roku - 47 osób, co stanowiło odpowiednio: 2,7% i 0,9% ogółu zarejestrowanych.
W I półroczu 2005 roku w województwie wielkopolskim zarejestrowały się z tej samej
przyczyny 4.632 osoby, tj. 4,1% ogółu zarejestrowanych, a w kraju 33.197 osób,
tj. 2,6%.
Według stanu na koniec czerwca 2005 roku najwięcej osób
bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy pochodziło
z zakładów pracy sklasyfikowanych według sekcji PKD:
- przetwórstwo przemysłowe
- 125 osób
- pozostała działalność usługowa, komunalna,
53 osoby
społeczna, indywidualna
-

-

handel hurtowy i detaliczny, naprawy sprzętu
mechanicznego, motocykli oraz art. przeznaczenia
do użytku domowego
budownictwo
obsługa nieruchomości, wynajem, nauka i usługi
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
ochrona zdrowia i opieka społeczna
transport, gospodarka magazynowa i łączność
rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo
edukacja
hotele i restauracje

-

45 osób

-

20 osób

-

15 osób

-

15
13
11
11
9

osób
osób
osób
osób
osób
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W I półroczu 2005 roku zwolnienie 459 pracowników z przyczyn
dotyczących zakładu pracy zgłosiły firmy:
- 400
− Zakład Rolniczo – Przemysłowy „FARMUTIL” HS w Śmiłowie
− EKOLOG – INVEST w upadłości w Pile

-

46

− Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zasobu Własności Skarbu
Państwa w Pile

-

13

Analiza zarejestrowanych na dzień 30 czerwca 2005 roku osób pod
względem ostatniego miejsca zatrudnienia wykazała, że najwięcej osób zostało
zwolnionych z następujących zakładów:
1. Philips Lighting Poland S.A. w Pile
- 203
-

90

3.

Zakład Rolniczo – Przemysłowy „FARMUTIL”
HS w Śmiłowie
PILGRAF Sp. z o.o. w Pile

-

79

4.

Intersource Sp. z o.o. w Warszawie siedziba w Poznaniu

-

51

5.

RANDSTAD Sp. z o.o w Warszawie biuro lokalne w Pile

-

42

6.

PMB sp. z o.o. w Pile

-

40

7.

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „ZETPEZET” w Pile

-

23

8.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TECHBUT” Jan Kozera w Pile

-

21

9.

„Winkowski” Sp. z o.o. w Pile

-

20

10. SOCIETAS Sp. z o.o. Pobórka Wielka

-

19

11. EKOLOG – SPOMASZ Sp. z o.o w Pile

-

19

12. Szpital Specjalistyczne w Pile

-

18

13. Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Reklamowe „TONGRAF” w Pile

-

17

14. Goliat – Janusz Polaszek w Pile

-

17

15. Przedsiębiorstwo Budowlane PBR S.A. w Wyrzysku

-

17

16. Huta Szkła Ujście S.A w Ujściu

-

15

2.

5. Bezrobocie osób uprawnionych do otrzymywania zasiłku
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku na koniec czerwca 2005
roku wynosiła 1.315 osób, stanowiąc 13,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
W stosunku do analogicznego okresu roku 2004 było to mniej o 1.051 osób (w końcu
czerwca 2004 roku prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało 2.366 osób, co
stanowiło 21,0% ogółu bezrobotnych). Na koniec czerwca 2005 roku najwyższy odsetek
osób uprawnionych do zasiłku występował w: gminie Kaczory – 19,8%, mieście Pile –
15,8%. Natomiast najniższy w: m. i g. Łobżenica – 7,9% oraz m. i g. Wyrzysk – 8,7%.
Informacje o bezrobotnych z prawem do zasiłku zawarte są w tablicy 6.
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6. Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia
Według stanu na koniec czerwca 2005r. najliczniejszą grupę wśród
bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie pilskim stanowiły osoby młode w wieku
od 25 do 34 lat – 2.741 osób i w wieku od 18 do 24 lat – 2.430 osób. Łącznie to 5.171
osób, czyli 52,5% ogółu bezrobotnych. Najmniej liczną była grupa osób w wieku 60 lat
i więcej – 34 osoby, tj. 0,3% oraz w wieku 55 – 59 lat – 327 osób, tj. 3,3%.
W województwie wielkopolskim na koniec czerwca 2005 roku dominowały również
osoby młode w wieku od 18 do 34 lat – 118.802 osoby, tj. 54,3% ogółu
zarejestrowanych, w kraju odpowiednio: 1.444.890 osób i 51,1%.
Większość osób bezrobotnych w powiecie pilskim charakteryzowała
się niskim poziomem wykształcenia:
- zasadniczym zawodowym – 3.534 osoby, tj. 35,9% ogółu zarejestrowanych osób
bezrobotnych (na 30.06.2004r. – 4.185 osób, tj. 37,2%),
- podstawowym i gimnazjalnym – 3.113 osób, tj. 31,6% (na koniec czerwca 2004r. –
3.497 osób, tj. 31,0%),
Wskaźniki na podobnym poziomie charakteryzowały rynki
wielkopolskiego oraz kraju (stan na koniec czerwca 2005 r.), gdzie:
- wykształcenie zasadnicze zawodowe posiadało:

województwa

− 35,3% ogółu zarejestrowanych
w województwie,
− 32,9% ogółu zarejestrowanych
w kraju,

- wykształceniem podstawowym i niepełnym − 30,9% ogółu zarejestrowanych
podstawowym legitymowało się:
w województwie,
− 32,6% ogółu zarejestrowanych
w kraju.
Według stanu na koniec czerwca 2005 roku w powiecie pilskim
najmniej było zarejestrowanych osób z wykształceniem wyższym – 391. Grupa ta
stanowiła 4,0% ogółu zarejestrowanych. W stosunku do końca czerwca 2004 roku
liczba ta zmniejszyła się o 36 osób.
Na koniec czerwca br. w województwie wielkopolskim osoby bezrobotne z wykształceniem
wyższym stanowiły 4,3% ogółu zarejestrowanych, natomiast w kraju – 4,9%
Informacje o wieku zarejestrowanych bezrobotnych prezentuje tabela 8 i wykres 3,
natomiast dane dotyczące poziomu wykształcenia tabela 9 oraz wykres 6.
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7. Bezrobotni według stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy
Według kryterium posiadanego stażu pracy najliczniejszą grupę
stanowiły osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat, stanowili oni w liczbie 2.083
osób 21,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu pilskiego na 30.06.2005r.
(na 30.06.2004r. odpowiednio 2.489 osób i 22,1%). Najmniej liczną grupę stanowiły
osoby mające powyżej 30 lat stażu pracy – 157 osób, tj. 1,6%
W województwie wielkopolskim i kraju najliczniejszą grupę według tego kryterium
stanowiły również osoby od 1 roku do 5 lat stażu pracy. Stanowiły one odpowiednio:
20,8% i 19,0%.
Na koniec czerwca 2005 r. w powiecie pilskim najliczniejszą grupę
bezrobotnych pod względem czasu pozostawania bez pracy stanowiły osoby
niepracujące od co najmniej 24 miesięcy – 3.117 osób, tj. 31,6% ogółu bezrobotnych,
a najmniej liczną przez okres do 1 miesiąca – 942 osoby, tj. 9,6% ogółu.
Pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy zarejestrowanych było 4.716 osób,
tj. 47,9% ogółu zarejestrowanych (na koniec czerwca 2004 roku - 5.348 osób, tj.47,5%).
Wśród bezrobotnych pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy najwięcej było osób
w przedziale wiekowym 45 – 54 lata, które w liczbie 1.437 osób stanowiły 30,5% tej
kategorii osób. W grupie tej najwięcej było osób posiadających staż pracy w przedziale
od 10 do 20 lat – 1.083 osób, tj. 23,0%, a najmniej ze stażem powyżej 30 lat – 61 osób,
tj. 1,3%.
Szczegółowe informacje o osobach bezrobotnych w powiecie pilskim wg stażu pracy
i czasu pozostawania bez pracy przedstawiają tablice: 10 i 11 oraz wykresy: 4 i 5.
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III. AKTYWNE DZIAŁANIA ŁAGODZĄCE SKUTKI BEZROBOCIA
W I KWARTALE 2005 ROKU.
1. Pośrednictwo pracy
Pośrednicy pracy zatrudnieni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile
w I półroczu 2005r. zwizytowali łącznie 637 zakładów pracy. Nawiązali po raz
pierwszy współpracę z 55 zakładami pracy.
W ciągu I półrocza 2005r. Urząd dysponował 1.012 ofertami pracy.
Spośród ogólnej liczby ofert – 361 to miejsca pracy w jednostkach sektora
publicznego, 42 to miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, a 189 dla osób w
okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki.
Dynamikę zmian w dysponowaniu przez Urząd ofertami pracy w I półroczu 2004r.
i 2005r. przedstawia poniższe zestawienie:
I półrocze
2004

Oferty pracy

I półrocze
2005

dynamika
%

-

subsydiowanej

638

644

100,9

-

w jednostkach sektora publicznego

369

361

97,8

-

dla osób do 12 miesięcy od dnia
ukończenia szkoły

207

189

91,3

-

dla osób niepełnosprawnych

82

42

51,2

W poszczególnych miesiącach 2004r. sytuacja w porównaniu z analogicznymi
okresami roku poprzedniego przedstawiała się następująco:
Okres

Liczba ofert pracy
w I półroczu 2005r.

Spadek /wzrost w porównaniu
z I półroczem 2004 roku
Oferty

Dynamika %

1.012

-140

87,8

96

-81

54,2

luty

170

+22

114,9

marzec

134

-130

50,8

kwiecień

191

-133

59,0

maj

188

+71

160,7

czerwiec

233

+111

191,0

Ogółem:
z tego: styczeń

Ilość ofert pracy w okresie od czerwca 2004 do czerwca 2005 roku przedstawia wykres 7.
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Analiza pochodzenia ofert, którymi w omawianym okresie dysponował
Urząd pozwala na stwierdzenie, iż najwięcej ofert pochodziło z następujących sekcji PKD:
ilość ofert
% do ogółu
205
20,3
− administracja
− przetwórstwo przemysłowe
− pozostała działalność usługowa,
komunalna, społeczna, indywidualna
− handel hurt. i detal. naprawy pojazdów
mechanicznych, motocykli oraz art.
przeznaczonych do użytku domowego
− hotele i restauracje
− budownictwo
− obsługa nieruchomości, wynajem, nauka
i usługi związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej
− ochrona zdrowia i opieka społeczna
− edukacja

158
150

15,6
14,8

132

13,0

82
66
50

8,1
6,5
4,9

43
41

4,2
4,1

Zawody, na które istniało w omawianym okresie największe zapotrzebowanie to:
Liczba ofert
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pracownik biurowy
robotnik gospodarczy
sprzedawca
pracownik restauracji
dozorca
pomoc kuchenna
sprzątaczka
magazynier
ekonomista
handlowiec (zawód szkolny: technik
handlowiec
introligator poligraficzny
opiekun w domu opieki społecznej
rzeźnik wędliniarz
kucharz
pracownik ochrony mienia i osób
ogrodnik terenów zieloni
stolarz
ślusarz
kierowca samochodu ciężarowego
księgowy

% do ogółu ofert

176
96
94
40
33
32
28
28
19

17,4
9,5
9,3
4,0
3,3
3,2
2,8
2,8
1,9

17

1,7

16
15
15
14
14
13
13
11
10
10

1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,3
1,1
1,0
1,0
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W okresie od stycznia do końca czerwca 2005r. łącznie pracę podjęło
3.314 osób bezrobotnych, (w analogicznym okresie 2004r. – 2.900 osób), z tego:
- pracę niesubsydiowaną
w tym pracę sezonową
- pracę subsydiowaną
z tego:
1. prace interwencyjne
2. roboty publiczne
3. podjęcie działalności gospodarczej
4. w ramach refundacji kosztów
zatrudnienia bezrobotnego
5. inna (zatrudnienie osób
niepełnosprawnych ze środków
PFRON)

- 3.117
226
197

-

tj. 94,1%
tj. 6,8%
tj. 5,9%

-

74

-

tj. 2,2%

-

63

-

tj. 1,9%

-

23

-

tj. 0,7%

-

18

-

tj. 0,5%

-

19

-

tj. 0,6%

2. Szkolenia
W I półroczu 2005 roku na przyuczenie do zawodu lub przekwalifikowanie
skierowano ogółem 9 osób, tj. o 5 osób mniej niż w analogicznym okresie 2004 roku.
W analizowanym okresie szkolenie ukończyło 10 osób, w tym 2 osoby skierowane
w 2004 roku. Zawarto 8 umów trójstronnych, kierując na szkolenia osoby bezrobotne na
indywidualne wnioski.
Najwięcej osób na szkolenia skierowano z miasta Piły – 6 oraz po 1 osobie z:
miasta i gminy Łobżenica, miasta i gminy Wyrzysk oraz gminy Kaczory.
Z zaplanowanych do realizacji na 2005 rok szkoleń grupowych:
– spawanie stali metodą MAG i aluminium metodą TIG,
– operator koparko-ładowarki,
– obsługa komputera w stopniu zaawansowanym (WORD, EXCEL, Internet,
przykładowe programy użytkowe),
– komputer w sklepie i hurtowni wraz z obsługą kas fiskalnych,
– język niemiecki w stopniu średniozaawansowanym,
– język angielski w stopniu średniozaawansowanym,
– drwal – operator pilarki,
– przewóz materiałów niebezpiecznych,
– kierowca wózka jezdniowego,
– wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
– podstawy oraz dokumentowanie systemu HACCP,
– jak założyć i prowadzić własną firmę,
– uprawnienia elektroenergetyczne,
– szkolenie pedagogiczno-językowe,
– archiwista I i II stopnia,
w I półroczu br. nie zorganizowano żadnego z uwagi na trwające procedury wyboru
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jednostek szkolących zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
Trwają natomiast zapisy osób bezrobotnych na planowane szkolenia, które będą
finansowane ze środków Funduszu Pracy, PFRON, bądź współfinansowane środkami
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach SPO RZL, Działanie 1.2 „Perspektywy
dla młodzieży” i Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia”.
3.

Poradnictwo zawodowe

W I półroczu 2005 roku z usług doradców zawodowych skorzystało 928 osób,
z tego z:
– indywidualnych porad doradczych
- 111 bezrobotnych,
– grupowego poradnictwa zawodowego
- 184 bezrobotnych,

– indywidualnych informacji zawodowych
– grupowych informacji zawodowych

- 488 bezrobotnych,
- 145 bezrobotnych.

W spotkaniach realizowanych w ramach poradnictwa grupowego uczestniczyły
następujące kategorie osób bezrobotnych:
- osoby, które utraciły pracę na skutek zwolnienia grupowego
- 109 osób,
- osoby długotrwale bezrobotne
- 30 osób,
- osoby do 25 roku życia
- 45 osób.
Informacja grupowa natomiast adresowana była do osób:
- młodych do 25 roku życia
- które utraciły pracę na skutek zwolnienia grupowego
- długotrwale bezrobotnych
- zamieszkałych na terenie miasta i gminy Łobżenica
- zamieszkałych na terenie gminy Kaczory
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia
- samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 7 lat
- zarejestrowanych do 6 miesięcy

- 26 osób,
- 6 osób,
- 39 osób,
- 12 osób,
- 29 osób,
- 5 osób,
- 4 osoby,
- 3 osoby.

Zorganizowano również 3 spotkania z młodzieżą ostatnich klas gimnazjum,
w których uczestniczyło 87 uczniów oraz 3 spotkania z młodzieżą szkół
ponadgimnazjalnych, na których obecnych było 79 uczniów.
W półroczu 2005r. zajęcia w ramach programu „Marketingowe podejście do
rynku pracy” ukończyło 22 bezrobotnych, natomiast warsztaty „Młodzi szansą rozwoju”
– 31 osób.
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4. Tworzenie nowych miejsc pracy w ramach jednorazowych środków na podjęcie
działalności gospodarczej i refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

W I półroczu 2005r. zawarto 19 umów przyznających osobom bezrobotnym
środki na podjęcie działalności gospodarczej.
Rodzaje działalności, na które przyznano środki to:
- produkcyjna

- 1 produkcja i sprzedaż wyrobów z drewna

- usługowa

- 10 (pośrednictwo kredytowe i doradztwo finansowe, obsługa
inwestycji,
usługi
geodezyjne,
kosmetyczne,
ubezpieczeniowe, usługi internetowe, serwis samochodowy,
montaż CO),

- handlowa

- 8 (handel złomem i odpadami, handel sprzętem grzejnym
i technicznym, odzieżą, bielizną, artykułami spożywczymi).

W w/w okresie 23 osoby wyłączono z ewidencji z powodu podjęcia działalności
gospodarczej.
W I półroczu 2005r. w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia
stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego zawarto 11 umów na utworzenie
17 miejsc pracy.
Refundowane stanowiska pracy to:
- sprzedawca,
- sprzedawca-akwizytor,
- fryzjer,
- sprzątaczka,
- specjalista ds. rozliczeń,
- magazynier,
- stolarz-lakiernik.
Na w/w stanowiska pracy skierowano 18 osób bezrobotnych, w tym jedną na
dopełnienie okresu zatrudnienia.
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5. Realizacja programów rynkowych w ramach środków FP i EFS
Wydatki z Funduszu Pracy za 6 miesięcy 2005r. wyniosły łącznie 9.271,1 tys. zł
i były niższe od wydatków w analogicznym okresie 2004r. o 10.672,2 tys. zł, tj. o 46,5%
Odnotowany spadek w wydatkach z FP ogółem spowodowany był głównie zmianą w
przepisach prawnych dotyczącą zasad przyznawania i wypłacania zasiłków
przedemerytalnych oraz świadczeń przedemerytalnych. W I kwartale br. niższa też była
w porównaniu z I kw. ubr. kwota wypłaconych zasiłków dla osób bezrobotnych.
Wydatki z Funduszu Pracy w układzie rodzajowym oraz ich dynamika
i struktura przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie

Wydatki
w I półroczu
2005r.
w tys. zł

Wydatki
w I półroczu
2004r..
w tys. zł

Dynamika %
2004r.=100

Struktura %
2005r.

1.

2.

3.

4.

5.

9.271,1

19.943,3

46,5

100,0

7.062,1

9.587,4

73,7

76,2

- zasiłki podstawowe (100%)

2.596,9

3.558,9

73,0

28,0

- zasiłki obniżone (80%)

1.058,1

1.440,1

73,5

11,4

- zasiłki podwyższone (120%)

1.618,4

2.455,6

65,9

17,5

- składki na ubezpieczenie społeczne

1.788,7

2.132,8

83,9

19,3

0

4.609,1

0

0

4,2

4.099,1

0,1

0

1.703,9

1.227,6

138,8

18,4

5. Przygotowanie zawodowe
młodocianych

283,7

295,2

96,1

3,1

6. Pozostałe wydatki

217,2

124,9

173,9

2,3

Wydatki ogółem
z tego na:
1. zasiłki dla bezrobotnych
z tego:

2. Zasiłki przedemerytalne
3. Świadczenia przedemerytalne
4. Aktywne formy przeciwdziałaniu
bezrobociu
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Limit środków FP (wg algorytmu) na realizację zadań w 2005r. w zakresie
programów na rzecz aktywnego przeciwdziałania bezrobociu oraz refundację
wynagrodzeń i składek pracowników młodocianych przyznany został decyzją Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 08.03.2005r. w kwocie:
- 4.194,2 tys. zł - na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu oraz refundację
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
młodocianych,
- 630,7 tys. zł - na inne wydatki fakultatywne.
Po otrzymaniu pozytywnej opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia na kolejnym
posiedzeniu w dniu 27.06.2005r. limit w kwocie 4.194,2 tys. zł podzielony został
następująco:
-3.794,6 tys. zł –na realizację programów przeciwdziałania bezrobociu,
-399,6 tys. zł- na refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
pracowników młodocianych.
Dodatkowo limit środków na aktywne formy został zwiększony o następujące
środki:
• przyznane z rezerwy Marszałka Województwa Wielkopolskiego:
- 162,6 tys. zł – na realizację wojewódzkiego programu „Rowy” oraz
- 255,3 tys. zł – na kontynuowane w 2005r. projekty współfinansowane z EFS,
z tego:
- 96,1 tys. zł – na projekt „Młodzi na starcie”,
- 159,2 tys. zł – na projekt „Powrót na rynek pracy”.
• przyznane na realizację dwu opracowanych i zgłoszonych w kwietniu 2005r. na
konkurs projektów współfinansowanych z EFS:
- 460,0 tys. zł – „Pierwszy krok”,
- 344,6 tys. zł – „Odszukaj swoją drogę”.
Łącznie w okresie I półrocza pozyskano 5.416,7 tys. zł na aktywne formy
przeciwdziałania bezrobociu i refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników.
W okresie I półrocza 2005r. w ramach środków FP i EFS zaktywizowano zawodowo
635 osób ( w I półroczu 2004r. – 578 osób), z tego skierowano do programów:
- prace interwencyjne
- 74 osoby,
- roboty publiczne
- 63 osoby,
- staże
- 215 osób,
- przygotowanie zawodowe
- 233 osoby,
- szkolenia
- 9 osób,
- refundacje wyposażenia i doposażenia miejsc pracy
- 18 osób
oraz wyłączono z ewidencji 23 osoby z powodu podjęcia działalności gospodarczej
w wyniku udzielenia jednorazowych środków na jej uruchomienie.
Liczba osób uczestniczących w programach rynkowych wyniosła w I półroczu
br. ogółem 1.183 osoby (w tym 548 - skierowane w 2004r. i kontynuujące programy
w 2005r.), tj. o 301 osób więcej niż w I półroczu 2004r.
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W analizowanym okresie złożono na konkurs dwa projekty w ramach SPO RZL:
- w ramach Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży – projekt „Pierwszy krok”,
- w ramach Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia –
projekt „Odszukaj swoją drogę”.
W związku z przyznaniem środków na ich realizację, zaktywizowanych zostanie
ogółem 389 osób, z tego:
- 206 ludzi młodych do 25 roku życia,
- 183 osób bezrobotnych w wieku powyżej 25 roku życia.
W ramach projektu „Pierwszy krok” 70 osób odbędzie staż, 40 przygotowanie
zawodowe, 96 skierowanych zostanie na szkolenia, a 10 osób przeszkolonych otrzyma
dotacje na podjęcie własnej działalności gospodarczej.
W ramach projektu „Odszukaj swoją drogę” 118 osób odbędzie przygotowanie
zawodowe i 65 skierowanych zostanie na szkolenia. Również 10 osób przeszkolonych
otrzyma dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.
W realizowanych projektach uczestniczyło w
ogółem z tego w:
− kontynuowanych z roku ubiegłego:
− „Młodzi na starcie”
− „Powrót na rynek pracy” − nowo rozpoczynanych w 2005r.:
− „Pierwszy krok”
− Odszukaj swoją drogę”
-

I półroczu br. 165 osób bezrobotnych

66 osób,
65 osób,
25 osób,
9 osób

Ponadto w I półroczu br. przystąpiono do realizacji wojewódzkiego programu
„Rowy”, w ramach którego do pracy skierowano 27 osób.
W objętym analizą okresie kontynuowano również prace w celu przystąpienia do
realizacji zagranicznego stażu edukacyjnego we Włoszech w ramach projektu:
„Działalność turystyczna w środowisku wiejskim” dofinansowanego z unijnego
Programu Leonardo da Vinci. W dniu 26 czerwca br. podpisano z tytułu stażu umowę
z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci, w ramach której staż ma odbyć
10 osób bezrobotnych.
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INNE DZIAŁANIA URZĘDU
W okresie od stycznia do czerwca 2005r.:
1. Współpracowano z organami samorządu powiatowego oraz władzami samorządów
lokalnych informując o sytuacji na lokalnym rynku pracy, o występujących na nim
problemach i działaniach Urzędu.
2. Opracowano następujące materiały statystyczno – analityczne:
• Informacje o bezrobociu na powiatowym rynku pracy w 2004r. oraz
w I kwartale 2005r.
• Informację o bezrobociu na terenie Miasta i Gminy Ujście w 2004 roku oraz
w styczniu 2005r.,
• comiesięczne biuletyny informacyjne o sytuacji na rynku pracy,
3. Opracowano ponadto:
• „Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych
i nadwyżkowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile”.
• Raport końcowy umożliwiający dokonanie oceny rezultatów dofinansowanego
z unijnych środków Programu Leonardo da Vinci projektu „Nowoczesne
ogrodnictwo na pilskiej wsi Cztery P”. Raport przesłano do Krajowej Agencji
Programu Leonardo da Vinci w Warszawie.
4.

Dyrektor PUP uczestniczył m. in. w:
•
•
•
•

5.

sesji Rady Powiatu oraz Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, na których
przedstawił „Informację o bezrobociu na powiatowym rynku pracy w 2004
roku,
posiedzeniach Zarządu Powiatu w Pile, na których przedstawił informacje
o bezrobociu na powiatowym rynku pracy w 2004 roku,
sesjach Rady Miejskiej w Ujściu oraz w Rady Miejskiej w Wyrzysku,
na którym przedstawiono aktualną informację o bezrobociu w powiecie
i na lokalnych rynkach pracy,
debacie na temat strategii rozwoju oświaty w Powiecie Pilskim.

Przedstawiciele Urzędu uczestniczyli w:
• I Pilskich Targach Edukacyjnych, na których udostępniono zainteresowanym
informację o usługach świadczonych przez Urząd oraz udzielano informacji
o rynku pracy,
• 2 spotkaniach z pracownikami będącymi w okresie wypowiedzenia umów
o pracę. W spotkaniach z pracownikami Telekomunikacji Polskiej S.A. w Pile
oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu
Państwa w Pile uczestniczyło łącznie 49 osób,
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6.

Zorganizowano 2 posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia, na których
przedstawiono, m. in.:
•

aktualną sytuację na powiatowym rynku pracy,

•

realizację środków FP w 2004r. oraz propozycje podziału limitu środków FP
w 2005r. na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu,

•

propozycję podziału limitu oraz przesunięć środków FP w 2005r.

•

kryteria dotyczące przyznawania: dodatku aktywizacyjnego, refundacji kosztów
opieki nad dzieckiem lub osobą zależną, stypendium z tytułu kontynuowania
nauki, pożyczek szkoleniowych, środków na podejmowanie działalności
gospodarczej, zwrotu kosztów dojazdu i zakwaterowania, refundacji kosztów
wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
refundacji kosztów szkoleń oraz wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie
społeczne od refundowanych wynagrodzeń, organizacji stażu i przygotowania
zawodowego oraz organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych,

•

ramowy planu szkoleń grupowych dla osób bezrobotnych na 2005r.,

•

proponowane kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku
szkolnym 2005/2006r.,

7.

14 maja br. zorganizowano kolejną edycję „Drzwi Otwarte Urzędu Pracy”,
głównie w celu przybliżenia usług Urzędu. Klienci mieli możliwość pozyskania
również informacji o formach pomocy społecznej, z zakresu prawa pracy oraz
o świadczeniach ZUS.

8.

Zorganizowano 17 spotkań rekrutacyjnych dla kandydatów do pracy w 15
zakładach pracy. W spotkaniach tych uczestniczyły łącznie 422 osoby, a pracę
znalazło 131 osób.

9.

Współuczestniczono w zorganizowaniu 11 maja br. spotkania konsultacyjnego
z pracodawcami powiatu pilskiego, przygotowując następujące materiały
merytoryczne:
1). informację o sytuacji na rynku pracy w Wielkopolsce i w powiecie pilskim, ze
szczególnym uwzględnieniem popytu i podaży na kwalifikowaną kadrę.
2). możliwości wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy
krajowych i zagranicznych w zakresie: „Fundusz Pracy i Europejski Fundusz
Społeczny – instrumenty aktywnej polityki rynku pracy.”

