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1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA 
 

Według stanu na 31 grudnia 2001 r. liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu 
wynosiła 7150 osoby, w tym 3857 kobiet. W porównaniu do 
analogicznego okresu 2000 r. liczba ta zwiększyła się o 1027 osób. 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych 

gminach powiatu kołobrzeskiego kształtowała się następująco: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
I kwartał 

2001 
II kwartał 

2001 
III kwartał 

2001 
IV kwartał 

2001 

Ogółem 6750 5877 6176 7150 

M. Kołobrzeg 3630 3162 3273 3770 

Gminy, w tym: 3120 2715 2903 3380 

G. Dygowo 492 459 515 570 

G. Gościno 634 572 579 646 

G. Rymań 541 527 521 561 

G. Siemyśl 321 305 320 375 

G. Ustronie M. 301 214 251 329 

G. Kołobrzeg 831 638 717 899 
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2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 
 
2.1.  Bezrobotni z prawem do zasiłku 

 
 
W dniu 31 grudnia 2001 r. w powiecie kołobrzeskim 

zarejestrowanych było 1849 bezrobotnych (w tym 892 kobiety) z 
prawem do zasiłku. Liczba ta w porównaniu do analogicznego okresu 
2000 r. zwiększyła się o 202 osoby. 

Bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2001 r. przedstawia 
poniŜsze zestawienie: 
 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Ogółem Kobiety 
% z prawem 
 do zasiłku Wyszczególnienie 

 
XII/00 XII/01 XII/00 XII/01 XII/00 XII/01 

Ogółem 1647 1849 828 892 27 26 

M. Kołobrzeg 935 1050 522 565 29 28 

Gminy, w tym: 712 799 306 327 25 24 

G. Dygowo 112 151 48 65 27 26 

G. Gościno 115 133 51 50 21 21 

G. Rymań 94 94 34 22 18 17 

G. Siemyśl 86 90 32 30 26 24 

G. Ustronie M. 98 97 53 49 35 29 

G. Kołobrzeg 207 234 88 111 27 26 

 
 
MoŜemy zauwaŜyć spadek udziału bezrobotnych z prawem 

do zasiłku.  Od grudnia 2000 r. liczba bezrobotnych uprawnionych 
do świadczeń zmniejszyła się o 1 %. Największy procentowy spadek 
wystąpił w gm. Ustronie Morskie (- 6 %) oraz w gm. Siemyśl (- 2 %).  
Najmniejsza liczba osób bez prawa do świadczeń występuje na 
terenie gminy Rymań (17 %). 
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2.2. Kobiety 
 

W końcu grudnia 2001 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kołobrzegu zarejestrowanych było 3857 kobiet (54 % ogółu 
bezrobotnych). W porównaniu do analogicznego okresu 2000 r. liczba 
kobiet zwiększyła się o 424. 

 
Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

w poszczególnych gminach przedstawiał się następująco: 
 
 

Ogółem Kobiety %  
Wyszczególnienie 

XII/00 XII/01 XII/00 XII/01 XII/00 XII/01 

Ogółem 6123 7150 3433 3857 56 54 

M. Kołobrzeg 3248 3770 1872 2075 58 55 

Gminy, w tym: 2875 3380 1561 1782 54 53 

G. Dygowo 419 570 220 292 53 51 

G. Gościno 546 646 297 338 54 52 

G. Rymań 535 561 307 299 57 53 

G. Siemyśl 335 375 180 201 54 54 

G. Ustronie M. 277 329 163 187 59 57 

G. Kołobrzeg 763 899 394 465 52 52 

 
 

Bezrobotne kobiety są grupą szczególnie zagroŜoną na rynku 
pracy. Wzrostowi aktywności zawodowej kobiet towarzyszą liczne 
bariery utrudniające realizację aspiracji zawodowych. W porównaniu 
do 2000 r., mimo wzrostu liczby zarejestrowanych osób 
bezrobotnych, nastąpił spadek udziału procentowego kobiet niemal 
we wszystkich gminach. Największy spadek wystąpił w gm. Rymań  
(- 4%), w gm. Ustronie Morskie (- 2%) oraz w gm. Gościno (- 2%) i 
gm. Dygowo (- 2 %).  
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Wyjątkowo niekorzystna jest sytuacja kobiet zamieszkałych 
na wsi (46%), gdyŜ duŜa ich część nie posiada kwalifikacji 
zawodowych. Ponadto kobiety przewaŜają min. wśród: 
- bezrobotnych zwolnionych grupowo (59%),  
- absolwentów (60%), 
- bezrobotnych w wieku mobilnym (56%), 
- osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (74%), 
- bezrobotnych bez staŜu pracy (56%), 
- osób zarejestrowanych powyŜej 24 miesięcy (69%). 

 
 

2.3. Wiek bezrobotnych 
 

Liczbę bezrobotnych w podziale wiekowym w końcu grudnia 
2001 r. przedstawia poniŜsze zestawienie: 

 

Wiek 
grudzień 

2000 
grudzień 

2001 
wzrost + 
spadek - 

15 - 17 0 1 +    1 

18 - 24 1780 1929 + 149 

25 - 34 1501 1806 + 305 

35 - 44 1450 1645 + 195 

45 - 54 1228 1562 + 334 

55 - 59 129 169 +  40 

60  lat i więcej 35 38 +    3 

 
W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

udział procentowy poszczególnych grup wiekowych kształtował się 
następująco: 
- 15 – 17 lat -   0,1 % 
- 18 – 24 - 27,0 % 
- 25 – 34  - 25,2 % 
- 35 – 44 - 23,0 % 
- 45 – 54 - 21,8 % 
- 55 – 59  -   2,4 % 
- 60 lat i więcej -   0,5 %. 
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Nastąpił wzrost liczby bezrobotnych we wszystkich 
kategoriach wiekowych, największy wzrost odnotowano w grupach: 
25 – 34 (+ 305) oraz 45 – 54 (+ 334). Bezrobotni w wieku mobilnym 
(18 – 44) stanowią bardzo liczną grupę (75,2 %).  

W bardzo trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy jest 
młodzieŜ (18 – 24 lat), grupa ta jest najliczniejsza wśród 
zarejestrowanych bezrobotnych (27,0%). 

 
 

2.4. Poziom wykształcenia  
 

Bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie 
kołobrzeskim przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Wykształcenie 
grudzień 

2000 
grudzień 

2001 
wzrost + 
spadek - 

wyŜsze 171 226 +  55 

policealne i średnie 
zawodowe 

1420 1629 + 209 

średnie ogólnokształcące 366 421 +  55 

zasadnicze zawodowe 2255 2735 + 480 

podstawowe i inne 1911 2139 + 228 

 
W 2001 r. udział procentowy bezrobotnych z podziałem na 

poziom wykształcenia przedstawiał się następująco: 
 

Wykształcenie 
I 

kwartał 
II 

kwartał 
III 

kwartał 
IV 

kwartał 

wyŜsze 3 % 3 % 3 % 3% 

policealne i średnie 
zawodowe 

22 % 21 % 22 % 23% 

średnie ogólnokształcące 6 % 6 % 6 % 6% 

zasadnicze zawodowe 38 % 38 % 38 % 38% 

podstawowe i inne 31 % 32 % 31 %  30% 
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W najlepszej sytuacji na rynku pracy są osoby posiadające 
wykształcenie wyŜsze i grupa ta jest najmniej liczna (3 %). 
Największe problemy w uzyskaniu zatrudnienia mają osoby z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (38 %) oraz  podstawowym 
(30 %). 

Najbardziej stabilna jest grupa bezrobotnych z 
wykształceniem średnim ogólnokształcącym oraz zasadniczym 
zawodowym – udział procentowy  tych grup w ciągu roku nie uległ 
zmianie. 

 
W grudniu 2001 r., wśród osób pozostających bez pracy, 

dominowały następujące grupy zawodowe: kucharz (261), kelner 
(176), sprzedawca (663), murarz (207),  ślusarz (178), mechanik 
samochodowy (159), przetwórca ryb (262), technik Ŝywienia (110), 
ekonomista (208), pielęgniarka (108), referent administracyjno – 
biurowy (101), cukiernik (127), piekarz (105), krawiec (112), robotnik 
gospodarczy (190), robotnik budowlany (135). 
 
 
2.5. StaŜ pracy 

 
W grudniu 2001 r. liczba bezrobotnych według staŜu pracy 

kształtowała się następująco: 
 

StaŜ pracy 
grudzień 

2000 
grudzień 

2001 
wzrost + 
spadek - 

do 1 roku 1890 2496 + 606 

1 – 5 lat 680 693 +  13 

5 – 10 lat 462 486 +  24 

10 – 20 lat 746 777 +  31 

20 – 30 lat 508 609 + 101 

30 lat i więcej 29 47 +  18 

bez staŜu 1808 2042 + 234 
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W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
udział procentowy poszczególnych grup staŜowych wynosił: 
- do 1 roku 34,9 % 
- 1-5   9,7 % 
- 5-10   6,8 % 
- 10-20 10,9 % 
- 20-30   8,5 % 
- 30 i więcej   0,7 % 
- bez staŜu 28,5 %. 

W porównaniu do 2000 r. wzrosła liczba bezrobotnych we 
wszystkich grupach staŜowych. Największy wzrost wystąpił w grupie 
bezrobotnych ze staŜem pracy do 1 roku (+ 606) oraz bez staŜu pracy 
(+ 234). 

 
 

2.6. Czas pozostawania bez pracy 

 
Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez 

pracy kształtowała się następująco: 
 

Czas pozostawania bez 
pracy 

grudzień 
2000 

grudzień 
2001 

wzrost + 
spadek - 

do 1 miesiąca 401 540 + 139 

1 – 3 miesięcy 1298 1457 + 159 

3 – 6 miesięcy 1223 1268 +  45 

6 – 12 miesięcy 1008 1261 + 253 

12 – 24 miesięcy 1372 1369 -   3 

powyŜej 24 m-cy 821 1255 + 434 
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W dniu 31 grudnia 2001 r. w powiecie kołobrzeskim 
bezrobotni pozostający bez pracy stanowili: 
- do 1 miesiąca   7,6 % 
- od 1 do 3 m-cy 20,4 % 
- od 3 do 6 m-cy          17,7 % 
- od 6 do 12 m-cy 17,6 % 
- od 12 do 24 m-cy 19,1 % 
- powyŜej 24 m-cy  17,6%. 

W porównaniu do 2000 r. spadkiem charakteryzuje się 
jedynie grupa bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 
miesięcy (- 3). W pozostałych grupach nastąpił wzrost liczby 
bezrobotnych, największy wśród osób pozostających bez pracy od 6 
do 12 miesięcy (+ 253) oraz powyŜej 24 miesięcy (+ 434). 

 
 

2.7. Absolwenci 
 

W grudniu 2001 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kołobrzegu wśród zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 
377 absolwentów  (w tym 226 kobiet) szkół ponadpodstawowych. 
Osoby te stanowiły 6 % ogółu bezrobotnych.  

Liczbę absolwentów z podziałem na poziom wykształcenia 
przedstawia poniŜsze zestawienie: 

 

Wykształcenie 
I kwartał 

2001 
II kwartał 

2001 
III kwartał 

2001 
IV kwartał 

2001 

wyŜsze 32 16 29 51 

policealne i średnie 
zawodowe 

143 30 65 119 

średnie 
ogólnokształcące 

36 11 21 40 

zasadnicze zawodowe 142 39 106 129 

inne 8 11 25 38 
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Liczba kobiet stanowiła 60 %  ogółu absolwentów. 
Dnia 31 grudnia 2001 r. zakończył się I etap programu 

ABSOLWENT 2001, którego załoŜeniem jest aktywna współpraca z 
absolwentami, polegająca na świadczeniu usług w zakresie 
pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego. I etap programu 
obejmował okres od 1 lipca 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. 

W okresie: styczeń – grudzień 2001 r. pracę podjęło 212 
absolwentów, w tym 135 kobiety. Pracę niesubsydiowaną podjęło 
143 osób, co stanowi 67%.  

 
Dla absolwentów, którzy mieli trudności z otrzymaniem 

zatrudnienia, Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu oferował 
uczestnictwo w programach subsydiowanych ze środków Funduszu 
Pracy. Zarówno pracodawcy jak i absolwenci zainteresowani są 
korzystaniem z tych programów. W 2001 roku: 
- na szkolenie skierowano 14 osób, 
- zatrudnienie w ramach refundacji wynagrodzenia otrzymało 91 

osób, 
- w ramach robót publicznych zatrudniona została 1 osoba, 
- do pracy interwencyjnej skierowano 1 osobę 
- staŜ rozpoczęło 80 osób, 
- udział w programach specjalnych wzięło 5 osób. 
Efektywność zatrudnienia absolwentów po zakończeniu staŜu 
wyniosła 15 %, po refundacji – 76 %, a po szkoleniu – 7 %.  

 
Ponadto zorganizowane zostały spotkania warsztatowe z 

absolwentami, ich tematyka obejmowała min. metody aktywnego 
poszukiwania pracy, samopoznanie (ćwiczenia dotyczące poznania 
swoich umiejętności, zalet, słabych i mocnych stron, predyspozycji 
zawodowych), nabycie umiejętności autoprezentacji, przygotowanie 
do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, ćwiczenia przygotowujące 
do napisania Ŝyciorysu, podania o pracę, listu motywacyjnego itp., 
elementy komunikacji interpersonalnej, analizę sytuacji na lokalnym 
rynku pracy. W warsztatach uczestniczyło  18 absolwentów. 

 

2.8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
 

W końcu grudnia 2001 r. zarejestrowane były 203 osoby (w 
tym 119 kobiet) zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
Osoby te stanowiły 3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z 
prawem do zasiłku było 31 osób. 
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W powiecie kołobrzeskim w 2001 r. zwolnienia grupowe 
zgłosiło 20 zakładów pracy: 

 

Nazwa zakładu pracy Ilość osób 

Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska 
w Kołobrzegu 

10 

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska  
w Kołobrzegu 

105 

HRT w Kołobrzegu 20 

Cukiernicza Spółdzielnia Pracy 
w Kołobrzegu 

99 

GOLD FISH w Grzybowie 7 

Jednostka Wojskowa 1673 w Kołobrzegu 92 

Jednostka Wojskowa 1052 w Kołobrzegu 8 

BIG BANK GDAŃSKI S.A.  15% 

Oddział śandarmerii Wojskowej 
w Kołobrzegu 

1 

Przedsiębiorstwo InŜynierii Wodnej HYDROMEL 
w Kołobrzegu 

15 

CEFARM – SZCZECIN S.A. 
apteka w Gościnie 

2 

P.W. TRAK BUD w Byszewie 45 

Jednostka Wojskowa 2916 w Jarominie 2 

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Dygowie 7 

PBK o/Kołobrzeg 9 

SPRM BAŁTYK  w Kołobrzegu 63 

Jednostka Wojskowa 2117 65 

PRIBeK w Koszalinie 2 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa w Kołobrzegu 11 

Pomorskie Zakłady Mięsne  6  

RAZEM 569+ 15% 
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Największą liczbę pracowników zwolniła Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska w Kołobrzegu (105 osób), Cukiernicza 
Spółdzielnia Pracy MARONA w Kołobrzegu (99 osób) oraz Jednostka 
Wojskowa 1673 w Kołobrzegu (92 osoby). 

Głównym powodem zwolnień grupowych była zła kondycja 
ekonomiczna oraz upadłość lub likwidacja zakładu pracy. 

Obok działań słuŜących łagodzeniu zwolnień grupowych, 
pośrednicy Powiatowego Urzędu Pracy w Kołobrzegu przeprowadzają 
takŜe rozmowy z pracownikami przewidzianymi do zwolnień, 
informując o moŜliwościach na lokalnym rynku pracy. 

 
 

3. POŚREDNICTWO PRACY 
 
3.1. Oferty pracy 

 
W okresie: styczeń – grudzień 2001 r. do Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kołobrzegu wpłynęły 1673 oferty pracy,  z tego:  
- dla absolwentów                    -     112 
- dla osób niepełnosprawnych -       39 
- z sektora publicznego  -     234. 

 
Zgłoszenia ofert w poszczególnych miesiącach przedstawiały 

się następująco:  
styczeń   -   99     
luty          - 117   
marzec      -   67 
kwiecień   - 134   
maj           - 293   
czerwiec   - 307 
lipiec        - 128 
sierpień    - 128 
wrzesień    - 154 
październik  -   64 
listopad     - 102 
grudzień    -   80 

 
Dominowały wolne miejsca pracy dla: referentów 

administracyjno – biurowych,  kasjerów, sprzedawców, pracowników 
budowlanych, pomocy kuchennych, robotników gospodarczych, 
kucharzy, kelnerów, sprzątaczek, recepcjonistów.  
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Średnio w grudniu 2001 r. na jedną ofertę pracy przypadało 89 
osób bezrobotnych; w analogicznym okresie 2000 r. na jedną ofertę 
przypadało 59 bezrobotnych. 
 
 
3.2. Skierowania do pracy   
 

W 2001 r. w powiecie kołobrzeskim pracę podjęło 2757 
bezrobotnych, z czego: 
- pracę interwencyjną     -  168 osób, 
- roboty publiczne        -    11 osób, 
- pracę sezonową          -  825 osób 
- pracę niesubsydiowaną  - 2507 osób . 

Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę zmniejszyła się o 168 
osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2000 r. 

 
W ciągu dwunastu miesięcy gotowości do pracy  nie 

potwierdziło 1935 osób bezrobotnych. 
 
 
3.3. Prace interwencyjne 
 

W okresie: styczeń – grudzień 2001 r. pracę interwencyjną 
podjęło 168 osób bezrobotnych, z czego: 
- M. Kołobrzeg -  25 
- G. Dygowo -  22 
- G. Gościno -  28 
- G. Rymań -  21 
- G. Siemyśl -  11 
- G. Ustronie M. -  23 
- G. Kołobrzeg  -  38. 

 
Pracownicy interwencyjni zatrudniani byli na takich 

stanowiskach jak: cukiernik, referent administracyjno – biurowy, 
robotnik gospodarczy, sprzątaczka, robotnik budowlany, kelner, 
pokojowa, sprzedawca, magazynier, kierowca, pomoc kuchenna, 
referent finansowy, fryzjer, malarz, ślusarz, nauczyciel nauczania 
początkowego, mechanik. 

Po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnionych zostało 
41 osób (24 %), w tym na czas nieokreślony – 6 osób. 

W ramach programu specjalnego pracę interwencyjną podjęły 
4 osoby. 
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3.4. Roboty publiczne 
 

W 2001 r. w powiecie kołobrzeskim w ramach robót 
publicznych zatrudnionych zostało 11 osób, z czego: 
- M. Kołobrzeg  - 8 
- G. Dygowo - 3. 

 
Pracownicy publiczni to między innymi: inspektor, referent 

administracyjno – biurowy, sprzątaczka, pośrednik pracy, 
sekretarka, robotnik gospodarczy. 
 
 
3.5. Poradnictwo zawodowe 
 

Bezrobotni mający trudności w poszukiwaniu pracy mogli 
skorzystać z porad doradcy zawodowego. DuŜa rola doradcy 
widoczna jest przede wszystkim w rozmowach z takimi grupami 
bezrobotnych jak osoby bez kwalifikacji, osoby posiadające 
kwalifikacje nie znajdujące zapotrzebowania na lokalnym rynku oraz 
osoby z przeciwwskazaniami do wykonywania pracy w swoim 
zawodzie.  W oparciu o rozmowę doradca zawodowy ustala dalszy 
kierunek zawodowy bezrobotnego (np. kieruje na szkolenie).  

W  2001 r. doradca zawodowy: 
- udzielił porad 328 osobom, 
- zorganizował spotkania grupowe dla 60 osób, 
- udzielił indywidualnych informacji zawodowych 550 bezrobotnym. 

 
Grupa klientów doradcy zawodowego jest zróŜnicowana,  w 

2001 r. przewaŜali jednak bezrobotni z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym oraz średnim ogólnokształcącym. W kategorii czasu 
pozostawania bez pracy dominowali bezrobotni pozostający bez 
zatrudnienia powyŜej 12 miesięcy. 

W wyniku porad pracę podjęły 32 osoby,  na szkolenie 
skierowanych zostało 190 osób. 

 
 

3.6. Przekwalifikowanie, szkolenie 
 

W 2001 r. w powiecie kołobrzeskim na szkolenie zostało 
skierowanych 190 osób bezrobotnych. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zorganizował 
następujące kursy: 
- kurs na licencję I st. pracown. ochrony, 
- kurs komputerowy (dla osób niepełnosprawnych), 
- obsługa komputera z fakturowaniem, kasą fiskalną i min. 

sanitarnym + j. niemiecki, 
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
- barman – kelner + podstawy j. niemieckiego, 
- robotnik ogólnobudowlany z podstawami j. niemieckiego – 

branŜowego, z moŜliwością uzyskania tytułu czeladnika, 
- kurs dla pokojowych z podstawami j. niemieckiego 

branŜowego, 
- obsługa urządzeń biurowych z podstawami j. niemieckiego, 
- elektryk z uprawnieniami do 1 kV + podstawy j. niemieckiego 

branŜowego, 
- „okno na świat” – program specjalny – montaŜ okien PCV + 

ślus. alumin., 
- agroturystyka z elementami agrobiznesu + podstawy j. 

niemieckiego, 
- komputery w technice księgowej – indywidualny, 
- obsługa komputera z komputeryzacją prac biurowych i 

elementami księgowości + kasa fiskalna  (dla osób 
niepełnosprawnych), 

- ABC biznesu – program specjalny, 
W szkoleniach brało udział 21 osób niepełnosprawnych, 

zakończyło 19 osób. 
Szkolenia ukończyły 183 osoby, a pracę po szkoleniu podjęło 

35 osób (19%). W związku z tym, Ŝe duŜo szkoleń zakończyło się w 
miesiącach jesienno – zimowych,  właściwą efektywność będzie 
moŜna zbadać dopiero w 2002 r. 
 
3.7. Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych 
 

W końcu grudnia 2001 r. zarejestrowanych było 149 osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło 2 % ogółu bezrobotnych.  

W stosunku do analogicznego okresu 2000 r. liczba 
niepełnosprawnych zwiększyła się o 23 osoby. 

Urząd pracy, uwzględniając utrudnioną sytuację osób 
niepełnosprawnych na rynku pracy,  w szczególny sposób stara się 
znaleźć zatrudnienie bezrobotnym w tej grupie. W okresie: styczeń – 
grudzień 2001 r. pracę podjęło 29 osób niepełnosprawnych 
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4. OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO POSZUKUJĄCE PRACY 
 

W końcu grudnia 2001 r. zarejestrowane były 103 osoby (w 
tym 63 kobiety) poszukujące pracy. Liczba ta zwiększyła się o 4 
osoby w porównaniu do analogicznego okresu 2000 r. 

 
5. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO  I 

ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO 
 

W dniu 31 grudnia 2001 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kołobrzegu zarejestrowane były: 
- 672 osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego, 
- 106 osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego. 
Liczba ta zwiększyła się o: 
- 144 osoby uprawnione do zasiłku przedemerytalnego, 
- 48 osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego 
w porównaniu do analogicznego okresu 2000 r. 
 
 
6. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ I ZGÓD NA ZATRUDNIENIE 

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 
 

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce wypełnia lukę, jaka 
powstaje w wyniku niedopasowania popytu i podaŜy. Dzięki 
moŜliwości zatrudnienia obcokrajowców pracodawcy mają moŜliwość 
rozwoju swojego przedsiębiorstwa oraz zwiększają konkurencyjność 
na danym rynku pracy. 

Cudzoziemcy są dopuszczani do pracy na zasadach ochrony 
polskiego rynku pracy, moŜliwości lokalnych rynków pracy i 
gospodarki narodowej, zatrudnienia uzupełniającego nie zaś 
wypierającego polskich pracowników. 
 

Na terenie powiatu kołobrzeskiego podstawowym kryterium 
branym pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie zezwoleń na 
zatrudnianie cudzoziemców jest sytuacja na lokalnym rynku pracy, 
gdyŜ cudzoziemcy nie mogą stanowić konkurencji dla rodzimych 
pracowników a ich zatrudnienie powinno mieć charakter 
uzupełniający. 

 
W 2001 r. w powiecie kołobrzeskim wydano 17 wniosków o 

zezwolenie na zatrudnienie, w wyniku czego udzielono 16 zezwoleń 
na zatrudnienie cudzoziemców. 
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Ponadto udzielonych zostało 9 zgód dla cudzoziemców 
pochodzących z: Ukrainy (3), Kazachstanu (1), Mongolii (3), USA (1), 
Dania (1). 

Cudzoziemcy zostali zatrudnieni na takich stanowiskach jak: 
nauczyciel j. angielskiego,  nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel j. 
ukraińskiego, referent ds. marketingu, terapeuta, dyrektor hotelu, 
masaŜysta, sprzedawca, specjalista ds. remontów kutrów rybackich. 

 
 

7. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA 
 

Przeprowadzone kontrole legalności zatrudnienia obejmują 
zarówno pracodawców, jednoosobowych przedsiębiorców jak równieŜ 
inne instytucje oraz osoby fizyczne. Ustawa o zatrudnieniu i 
przeciwdziałaniu bezrobociu daje szerokie uprawnienia 
kontrolującym. Osoby poddane weryfikacji są zobligowane do 
udostępniania wszelkiej dostępnej dokumentacji oraz udzielania 
wyjaśnień dotyczących zakresu kontroli. 

 
W okresie od 01.01.2001 do 31.12.2001 przeprowadzono 

łącznie 106 kontroli, z czego: 
- w 12 jednostkach kontrolowanych stwierdzono uchybienia w 

przestrzeganiu przepisów ustawy, wobec czego sporządzono 12 
protokołów z kontroli, 

- 87 notatek z kontroli (brak uchybień), 
- 7 notatki słuŜbowe (brak moŜliwości przeprowadzenia kontroli). 

 
W 2001 r.  skierowano 12 wniosków do Kolegium ds. 

Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym  w Kołobrzegu o ukaranie osób 
naruszających przepisy ustawy, w tym: 
- 3 wnioski skierowane na pracodawców, dotyczące naruszenia art. 

12 ust. 5 ustawy (zatrudnienie osoby bezrobotnej bez 
poinformowania właściwego urzędu pracy), 

- 4 wnioski na pracodawców za naruszenie art. 66 pkt. 1 i 2 
(niedopełnienie obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy w 
przepisowym terminie oraz zgłaszanie nieprawdziwych danych 
mających wpływ na wymiar składki na Fundusz Pracy), 

- 2 wnioski na pracodawców za naruszenie art. 64 ust. 1 ustawy 
(zatrudnienie 5 cudzoziemców nie posiadających karty stałego 
pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej bez 
zezwolenia lub zgody Starosty Kołobrzeskiego), 
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- 3 wniosek na pracobiorcę za naruszenie art. 26 ustawy (nie 
powiadomienie urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia w terminie 5 
dni). 

 
Ponadto stwierdzono jeden przypadek zatrudnienia osoby 

bezrobotnej z prawem do zasiłku (efektem był zwrot nienaleŜnie 
pobranego zasiłku na łączną kwotę 268,40 zł). 

 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w 

Kołobrzegu ukarało: 
- pracodawców na łączną kwotę 400 zł,  
- pracobiorców na kwotę 300 zł. 
- 4 sprawy są w trakcie rozpatrywania przez sąd. 

 
 
8.  POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY 
 

Wydatki z Funduszu Pracy w okresie: styczeń – grudzień 
2001r. wyniosły 18.268.148 zł. Kwota zasiłków dla bezrobotnych 
wyniosła 15.967.817 zł i stanowiła 87,41  %  wydatków z Funduszu 
Pracy. 

 
Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: 

- prace interwencyjne                                               - 282.173 zł 
- roboty publiczne                                                     -  63.536 zł 
- aktywizacja zawodowa absolwentów                       - 434.984 zł 
   - w tym: refundacja   - 231.729 zł 
                staŜ    - 203.255 zł 
- przekwalifikowanie, szkolenie                                -  231.241 zł. 

 
Ogółem limit na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 

2001 r. został wykorzystany w 90,51 %. W związku z tym, Ŝe nie 
wszyscy pracodawcy złoŜyli wnioski o refundację wynagrodzenia do 
31 grudnia, limit nie został wykorzystany w 100%. 
 
 

 
7. PODSUMOWANIE 
 

W okresie: styczeń – grudzień  2001 r. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu podjął następujące działania zmierzające do 
ograniczenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych: 
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grudzień 

2000 
grudzień 

2001 
wzrost + 
spadek - 

 
- zarejestrowane oferty pracy 
- bezrobotni wyłączeni z 

ewidencji z tego z powodu: 
a) podjęcia pracy, w tym: 

      ⇒   pracy interwencyjnej 
⇒ robót publicznych 

b) nie potwierdzenia gotowości 
do pracy 

- bezrobotni skierowani na 
szkolenie 

- udzielone porady indywidualne    
i rozmowy kwalifikacyjne 
 

 
2067 

 
 

2925 
220 
49 

 
2050 

 
122 

 
1099 

 
1673 

 
 

2757 
168 
11 

 
1935 

 
190 

 
878 

 
- 394 

 
 

- 168 
-   52 
-   38 

 
- 115 

 
+   68 

 
-  221 

  
 

Rynek pracy w 2001 r. na terenie powiatu kołobrzeskiego, w 
porównaniu do 2000 r. charakteryzował się: 
- zwiększeniem liczby bezrobotnych o 1027 osób, 
- zmniejszeniem udziału procentowego bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku o 1 %, 
- zmniejszeniem liczby ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców  

o 394 miejsca pracy, 
- spadkiem udziału procentowego kobiet w ogólnej liczbie 

bezrobotnych  o 2%,  
Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych to bezrobotni: 

1. w wieku 18 – 24 lata – 1929 osób tj. 27,0%, 
2. z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 2735, tj. 38%, 
3. ze staŜem pracy do 1 roku – 2496 osób, tj. 34,9, 
4. pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 1457, tj. 20,4%. 

Ponadto w 2001 r.: 
- 20 zakładów pracy dokonało zwolnień grupowych, 
- pracę podjęło 2757 bezrobotnych, tj. o 168 osób mniej niŜ w 

2000r., z tego: 
- pracę interwencyjną   -   168 osób, 
- roboty publiczne   -    11  osób, 
- sezonową     -   825 osób, 
- absolwentów    -   212 osób, 
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- osób niepełnosprawnych   -    29  osób, 
- na szkolenie skierowanych zostało 190 bezrobotnych. 

Najbardziej efektywnymi programami realizowanymi okazały 
się programy dot. zatrudnienia absolwentów, gdzie efektywność 
wyniosła 76%. 

Ponadto w 2001 r. zostały zrealizowane programy specjalne: 
- „Okno na świat”, który ukończyło 12 męŜczyzn bezrobotnych, 
uzyskując kwalifikacje montera stolarki PCV i montera ślusarki 
aluminiowej, przygotowani zostali jednocześnie do podjęcia 
samodzielnej działalności gospodarczej na własny rachunek. 
- „Przyszłość w moich rękach” , który ukończyło 5 osób bezrobotnych 
(4 absolwentki + jeden bezrobotny) z gmin wiejskich, uzyskując na 
kursie „ABC BIZNESU” kwalifikacje niezbędne do rozpoczęcia 
działalności gospodarczej na własny rachunek na terenach 
wiejskich. 
- „Szansa dla Poloneza” - przez jego realizację 4 bezrobotnych o 
róŜnych kwalifikacjach podniosło swoje umiejętności, a takŜe 
uzyskało zatrudnienie do 2005 r. na terenie własnej gminy.  
Z uwagi na zakończenie realizacji programów w grudniu 2001 r. 
efektów dotyczących podjęcia zatrudnienia przez uczestników naleŜy 
spodziewać się w 2001 r. 

 
PowaŜnym problemem na terenach wiejskich jest 

występujące w znacznie większym stopniu niŜ w miastach, zjawisko 
ukrytego bezrobocia, szczególnie wśród kobiet. PoniewaŜ obecnie na 
rynku pracy poszukiwane są osoby wykwalifikowane, podjęcie pracy 
przez kobiety wiejskie stwarza duŜe problemy, dodatkowo 
spotęgowane brakiem ofert pracy dla kobiet na lokalnych wiejskich 
rynkach pracy. Powoduje to konieczność tworzenia na wsi, na 
miejscu, alternatywnych dla rolnictwa miejsc pracy, np. związanych 
z agroturystyką. 

W szczególnie trudnej sytuacji jest takŜe młodzieŜ, która 
poszukuje swojego pierwszego zatrudnienia. trudności bezrobotnych 
absolwentów nie wiąŜą się jednak tylko i wyłącznie z problemami 
ekonomicznymi na lokalnym rynku pracy lecz wynikają równieŜ z 
systemu kształcenia. 
 
Sporządziła: 
Iwona MoŜdŜyńska 
 
 
 


