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1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA 

 
 
Według stanu na 31 grudnia 1999 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu wynosiła 6242 osoby, w tym 3417 
kobiet. W porównaniu do analogicznego okresu 1998 r. liczba ta zwiększyła się o 
1847 osób. 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych gminach powiatu 

kołobrzeskiego kształtowała się następująco: 
 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE  I kwartał 
1999  

II kwartał 
1999 

III kwartał 
1999 

IV kwartał 
1999 

Ogółem 5432 4545 5184 6242 

M. Kołobrzeg 2718 2302 2645 3270 

Gminy, w tym: 2614 2243 2539 2972 

G. Dygowo 457 369 454 482 

G. Gościno 514 465 485 542 

G. Rymań 518 503 532 593 

G. Siemyśl 274 266 303 344 

G. Ustronie M. 223 160 174 244 

G. Kołobrzeg 628 480 591 767 
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2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 
 
2.1.  Bezrobotni z prawem do zasiłku 

 
 
W dniu 31 grudnia 1999 r. w powiecie kołobrzeskim zarejestrowanych było 

1845 bezrobotnych (w tym 1003 kobiety) z prawem do zasiłku. Liczba ta w 
porównaniu do analogicznego okresu 1998 r. zwiększyła się o 220 osób. 

Bezrobotnych z prawem do zasiłku w 1999 r. przedstawia poniŜsze 
zestawienie: 
 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Ogółem Kobiety % z prawem 
    do zasiłku 

Wyszczególnienie 
 

XII/98  XII/99  XII/98 XII/99 XII/98  XII/99  

Ogółem 1625 1845 824 1003 37 30 

M. Kołobrzeg 814 1013 482 607 37 31 

Gminy, w tym: 811 832 342 396 37 28 

G. Dygowo 165 132 62 67 42 27 

G. Gościno 161 147 65 59 38 27 

G. Rymań 117 113 39 47 26 19 

G. Siemyśl 66 101 25 40 30 29 

G. Ustronie M. 83 83 46 47 45 34 

G. Kołobrzeg 219 256 105 136 43 33 

 
 
MoŜemy zauwaŜyć spadek udziału bezrobotnych z prawem do zasiłku.  

Od grudnia 1998 r. liczba bezrobotnych uprawnionych do świadczeń zmniejszyła 
się o 7 %. Największy procentowy spadek wystąpił w gm. Dygowo (- 15 %). 

 
 

2.2. Kobiety 
 

W końcu grudnia 1999 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu 
zarejestrowanych było 3417 kobiet (55 % ogółu bezrobotnych). W porównaniu do 
analogicznego okresu 1998 r. liczba kobiet zwiększyła się o 903. 
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Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w 
poszczególnych gminach przedstawiał się następująco: 
 
 

Ogółem Kobiety %  
Wyszczególnienie XII/98  XII/99 XII/98 XII/99 XII/98  XII/99  

Ogółem 4395 6242 2514 3417 57 55 

M. Kołobrzeg 2204 3270 1318 1848 60 57 

Gminy, w tym: 2191 2972 1196 1569 55 53 

G. Dygowo 395 482 214 250 54 52 

G. Gościno 428 542 225 274 53 51 

G. Rymań 454 593 261 341 57 58 

G. Siemyśl 223 344 119 172 53 50 

G. Ustronie M. 186 244 112 133 60 55 

G. Kołobrzeg 505 767 265 399 52 52 

 
 

Nadal większość wśród bezrobotnych stanowią kobiety (55), gdyŜ z 
większymi trudnościami niŜ męŜczyźni uzyskują miejsce zatrudnienia. Częstą 
przyczyna tego zjawiska jest zachowanie pracodawców, którzy preferują męŜczyzn 
przy rekrutacji pracowników. Ponad 80 % bezrobotnych kobiet jest w wieku od 18 
do 44 lat, 32 % nie posiada staŜu pracy, 32 % ma wykształcenie podstawowe, a 29% 
zasadnicze zawodowe. Kobiety posiadające wysokie kwalifikacje zawodowe mają 
większe moŜliwości przystosowania się do zmieniającego się rynku pracy. 

Ponadto kobiety przewaŜają wśród osób zwolnionych z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy (64 %), wiele z nich zostało zwolnionych grupowo.  
 
 
 
2.3. Wiek bezrobotnych 
 
 

Liczbę bezrobotnych w podziale wiekowym w końcu grudnia 1999 r. 
przedstawia poniŜsze zestawienie: 
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Wiek grudzień 1998 grudzień 1999 wzrost + 
spadek - 

15 - 17 0 1 +  1 

18 - 24 1241 1840 + 599 

25 - 34 1081 1493 + 412 

35 - 44 1127 1538 + 411 

45 - 54 820 1207 + 387 

55 - 59 95 130 +  35 

60  lat i więcej 31 33 +  2 

 
W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych udział 

procentowy poszczególnych grup wiekowych kształtował się następująco: 
- 15 – 17 lat -   0,1 % 
- 18 – 24 - 29,5 % 
- 25 – 34  - 23,9 % 
- 35 – 44 - 24,6 % 
- 45 – 54 - 19,3 % 
- 55 – 59  -   2,1 % 
- 60 lat i więcej -   0,5 %. 

NajwyŜszy odsetek stanowią osoby w wieku od 18 do 24 lat, równieŜ w tej 
grupie moŜemy zaobserwować najwyŜszy wzrost w porównaniu do grudnia 1998 r. 
(+ 599 osób). 
 
2.4. Poziom wykształcenia  
 

Bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie kołobrzeskim 
przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Wykształcenie grudzień 1998 grudzień 1999 wzrost + 
spadek - 

wyŜsze 86 135 +   49 

policealne i średnie zawodowe 999 1357 + 358 

średnie ogólnokształcące 273 377 + 104 

zasadnicze zawodowe 1535 2319 + 784 

podstawowe i inne 1502 2054 + 552 
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W 1999 r. udział procentowy bezrobotnych z podziałem na poziom 
wykształcenia przedstawiał się następująco: 

 
 

Wykształcenie I kwartał  II kwartał  III kwartał  IV kwartał  

wyŜsze 2 % 2 % 2 % 2 % 

policealne i średnie zawodowe 21 % 21 % 21 % 22 % 

średnie ogólnokształcące 6 % 6 % 6 % 6 % 

zasadnicze zawodowe 37 % 36 % 37 % 37 % 

podstawowe i inne 34 % 35 % 34 % 33 % 

 
Generalnie od stycznia 1999 r. sytuacja osób bezrobotnych w poszczególnych 

grupach nie uległa zmianie. 
W grudniu dominowały następujące grupy zawodowe: sprzedawca – 608 

osób, kucharz – 188, kelner – 166, pomoc kuchenna – 151, pokojowa – 114, murarz 
– 107, sprzątaczka – 102, a wśród stanowisk nierobotniczych: ekonomista – 97, 
referent administracyjno-biurowy – 69, księgowa – 42. 
 
 
2.5. StaŜ pracy 

 
W grudniu 1999 r. liczba bezrobotnych według staŜu pracy kształtowała się 

następująco: 
 

StaŜ pracy grudzień 1998 grudzień 1999 wzrost + 
spadek - 

do 1 roku 124 122 -  2 

1 – 5 lat 890 1194 + 304 

5 – 10 lat 549 750 + 201 

10 – 20 lat 968 1300 + 332 

20 – 30 lat 645 875 + 230 

30 lat i więcej 41 51 +  10 

bez staŜu 1178 1950 + 772 

 
W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych udział 

procentowy poszczególnych grup staŜowych wynosił: 
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- do 1 roku  2,0 % 
- 1-5 19,1 % 
- 5-10 12,0 % 
- 10-20 20,8 % 
- 20-30 14,0 % 
- 30 i więcej  0,9 % 
- bez staŜu 31,2 %. 
 

W porównaniu do grudnia 1998 r. największym wzrostem charakteryzuje się 
grupa bezrobotnych bez staŜu pracy  

 
 
2.6. Czas pozostawania bez pracy 
 

Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy 
kształtowała się następująco: 
 

Czas pozostawania bez pracy grudzień 1998 grudzień 1999 wzrost + 
spadek - 

do 1 miesiąca 514 408 - 106 

1 – 3 miesięcy 1140 1211 +  71 

3 – 6 miesięcy 865 1269 + 404 

6 – 12 miesięcy 766 1522 + 756 

12 – 24 miesięcy 718 1232 + 514 

powyŜej 24 m-cy 392 600 + 208 

 
W dniu 31 grudnia 1999 r. w powiecie kołobrzeskim bezrobotni 

pozostający bez pracy stanowili: 
- do 1 miesiąca  6,5 % 
- od 1 do 3 m-cy 19,4% 
- od 3 do 6 m-cy                  20,3 % 
- od 6 do 12 m-cy 24,4 % 
- od 12 do 24 m-cy 19,8 % 
- powyŜej 24 m-cy  9,6 %. 

 
Największym spadkiem procentowym w porównaniu do grudnia 1998 r. 

charakteryzuje się grupa bezrobotnych pozostających bez pracy do 1 m-ca (- 106), 
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natomiast największy wzrost widoczny jest wśród osób pozostających bez 
zatrudnienia od 6 do 12 miesięcy. 
 
2.7. Absolwenci 

 
W grudniu 1999 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu wśród 

zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 337 absolwentów  (w tym 183 
kobiety) szkół ponad podstawowych. Osoby te stanowiły 5 % ogółu bezrobotnych.  

Liczbę absolwentów z podziałem na poziom wykształcenia przedstawia 
poniŜsze zestawienie: 
 

Wykształcenie I kwartał 
1999 

II kwartał 
1999 

III kwartał 
1999 

IV kwartał 
1999 

wyŜsze 25 16 23 29 

policealne i śr. zawodowe 87 24 78 114 

średnie ogólnokształcące 33 5 16 27 

zasadnicze zawodowe 117 35 92 167 

inne 1 0 0 0 

 
Liczba absolwentów rośnie. Jest to zjawisko tym bardziej niepokojące, Ŝe 

wchodzimy w okres wyŜu demograficznego i bezrobocie wśród młodzieŜy będzie 
narastać, a nie maleć. 

W 1999 r. kontynuowany jest program ABSOLWENT, mający na celu 
pomoc młodym ludziom w znalezieniu zatrudnienia. W ramach programu, poza 
dotychczasowymi działaniami, jest moŜliwość zorganizowania warsztatów, których 
głównym załoŜeniem jest nauczenie młodzieŜy samodzielności na rynku pracy. 
Jednak dotychczas zainteresowanie absolwentów ta formą pomocy nie było zbyt 
duŜe. 

W okresie: styczeń – grudzień 1999 r. pracę podjęło 203 absolwentów. 
Absolwenci mają takŜe moŜliwość odbywania staŜu u pracodawcy i 

otrzymywania z tego tytułu stypendium ze środków Funduszu Pracy. W okresie 
1999 r. staŜ rozpoczęło 14 osób. 

Ponadto pracodawca, z tytułu zatrudnienia skierowanego absolwenta w 
pełnym wymiarze czasu pracy, moŜe skorzystać z refundacji części wynagrodzenia 
z Funduszu Pracy. W okresie: styczeń – grudzień 1999 r. z moŜliwości tej 
skorzystało 54 absolwentów. 
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2.8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 
 
Zwolnienia grupowe tylko w pewnym stopniu obrazują zjawisko redukcji 

zatrudnienia w gospodarce, która przybiera róŜne formy. Wśród  zwolnień 
grupowych związanych z restrukturyzacją całych branŜ (np. słuŜba zdrowia), 
redukcje grupowe stanowią jeden z wielu sposobów zmniejszania liczby 
zatrudnionych. 

W końcu grudnia 1999 r. zarejestrowanych było 412 osób (w tym 265 
kobiet) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby te stanowiły 7% 
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z prawem do zasiłku było 236 osób. 

W powiecie kołobrzeskim w 1999 r. zwolnień grupowych dokonały 
następujące zakłady pracy: 
- PśB S.A. ul. Portowa 41, Kołobrzeg     -  30 osób, 
- Jednostka Wojskowa 2907 w Mostach  - 3 osoby, 
- Zakład Usług Komunalnych w Gościnie – 7 osób, 
- Wojskowa Agencja Mieszkaniowa        -  10 osób, 
-   Uzdrowisko Kołobrzeg                            -  85 osób, 
-   TRANZYT w Kołobrzegu                       - 2 osoby, 
-   JANTAR Sanatorium Uzdrowiskowe     -  22 osoby, 
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – 13 osób. 
 

 
3. POŚREDNICTWO PRACY  
 
3.1. Oferty pracy 

 
W okresie: styczeń – grudzień 1999 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w 

Kołobrzegu wpłynęło 3011 ofert pracy,  z tego:  
- pracy stałej                            -  2340 
- z sektora publicznego            -   307 
- dla absolwentów                    -   203 
- dla osób niepełnosprawnych -      75. 

Zgłoszenia ofert w poszczególnych miesiącach przedstawiały się 
następująco:  
styczeń     - 148 
luty           - 222 
marzec      - 235 
kwiecień   - 340 
maj           - 438 
czerwiec   - 453 
lipiec        - 329 
sierpień    - 165 
wrzesień   - 228 
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październik - 156 
listopad      - 180 
grudzień    - 117. 

Dominowały wolne miejsca pracy dla: robotników w przetwórstwie ryb, 
sprzedawców, szwaczek, pracowników budowlanych, robotników placowych i 
drogowych, kelnerów, a dla pracowników umysłowych: nauczyciel j. obcego, 
ekonomista, księgowy, referent administracyjno – biurowy. 

Średnio w grudniu 1999 r. na jedną ofertę pracy przypadały 53 osoby 
bezrobotne; w analogicznym okresie 1998 r. na jedną ofertę przypadało 33 
bezrobotnych. 
 
 
3.2. Skierowania do pracy   
 

W 1999 r. w powiecie kołobrzeskim pracę podjęło 2977 bezrobotnych, z 
czego: 
- pracę stałą                   - 2321 osób, 
- pracę interwencyjną     -  125 osób, 
- roboty publiczne        -  135 osób, 
- pracę sezonową          -  392 osoby 
- poŜyczka   -    4 osoby.  

Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę zmniejszyła się o 234 osoby w 
porównaniu do analogicznego okresu 1998 r. 

W ciągu dwunastu miesięcy gotowości do pracy  nie potwierdziły 762 osoby 
bezrobotne. 
 
 
3.3. Prace interwencyjne 
 

W okresie: styczeń – grudzień pracę interwencyjną podjęło 125 osób 
bezrobotnych, z czego: 
- M. Kołobrzeg -  31 
- G. Dygowo -  11 
- G. Gościno -  20 
- G. Rymań -  19 
- G. Siemyśl -    8 
- G. Ustronie M. -  18 
- G. Kołobrzeg  -   18. 

 
Pracownicy interwencyjni zatrudniani byli na takich stanowiskach jak: 

pracownik fizyczny, kelner, stolarz, magazynie, agent celny, robotnik gospodarczy, 
instruktor sportu, akwizytor, sprzedawca, piekarz, kucharz, księgowa. 

Po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnionych zostało 49 osób (39 %). 
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3.4. Roboty publiczne 
 

Roboty publiczne są działaniami chętnie podejmowanymi przez gminy w 
celu przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego skutków.  

W 1999 r. w powiecie kołobrzeskim w ramach robót publicznych 
zatrudnionych zostało 135 osób, z czego: 
- M. Kołobrzeg  - 39 
- G. Dygowo - 40 
- G. Gościno - 12 
- G. Rymań - 15 
- G. Siemyśl - 10 
- G. Ustronie M. - 19 
- G. Kołobrzeg -  0  

Pracownicy publiczni to między innymi: robotnik placowy, pośrednik pracy, 
robotnik gospodarczy, inspektor ds. informatyki, doradca zawodowy. 

Po zakończeniu robót publicznych zatrudnionych zostało 16  osób (12 %). 
Efektywność tej formy łagodzenia skutków bezrobocia nie jest zbyt wysoka, gdyŜ 
dla władz lokalnych roboty publiczne stanowiły niejednokrotnie jedyną moŜliwość 
wykonania niezbędnych prac inwestycyjnych przede wszystkim w zakresie 
infrastruktury  przy stosunkowo niskich kosztach. 
 
3.5. PoŜyczki 

 
PoŜyczki udzielane bezrobotnym naleŜą do metod aktywnego 

przeciwdziałania bezrobociu i dają efekty w postaci miejsc pracy osobom, które 
znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy 

W okresie: styczeń – grudzień  udzielono 4 poŜyczek z Funduszu Pracy dla 
osób bezrobotnych na uruchomienie działalności gospodarczej, z czego: 
- m. Kołobrzeg – sprzedaŜ sprzętu komputerowego – 10.000 zł, 
- m. Kołobrzeg – sklep rybny – 24.000 zł, 
- m. Kołobrzeg – gabinet higieny jamy ustnej – 20.000 zł, 
- gm. Gościno -  kiosk spoŜywczo – przemysłowy – 15.000 zł. 

Łączna kwota poŜyczek wyniosła 69.000 złotych.  
Zainteresowaniem poŜyczkobiorców cieszy się działalność handlowa i 

usługowa, natomiast brak jest zainteresowania działalnością produkcyjną. 
 

 
3.6. Poradnictwo zawodowe 
 

Bezrobotni mający trudności w poszukiwaniu pracy mogli skorzystać z 
porad doradcy zawodowego. W 1999 r. doradca zawodowy: 
- udzielił porad indywidualnych 426 osobom, 
- zorganizował spotkania grupowe dla 80 osób, 
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- udzielił 1030 informacji zawodowych. 
Tematyka spotkań prowadzonych w ramach poradnictwa zawodowego była 

następująca: 
- wzmacnianie poczucia własnej wartości oraz akceptacji dla siebie samego, 
- podnoszenie motywacji oraz zwiększanie wpływu na podejmowane przez siebie 

działania, 
- autoprezentacja.  

Zbiorowość klientów doradcy zawodowego jest silnie zróŜnicowana, 
przewaŜają jednak bezrobotni z wykształceniem podstawowym i zawodowym. 
 

 
3.7. Przekwalifikowanie, szkolenie 
 

Restrukturyzacja gospodarki i łączące się z tym zjawisko bezrobocia rodzi 
potrzebę stałego dokształcania, doskonalenia umiejętności, poszerzania i 
pogłębiania wiedzy.  

W 1999 r. w powiecie kołobrzeskim na szkolenie zostało skierowanych 214 
osób; pracę po szkoleniu podjęło 67 osób (31%). 

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zorganizował następujące kursy: 
- agent ochrony (indywidualny) 
- kurs radarowy (indywidualny) 
- podyplomowe studium rachunkowości (indywidualny) 
- kompleksowa obsługa handlu z j. niemieckim 
- obsługa komputera z fakturowaniem i j. niemieckim 
- układanie kostki „polbruk” 
- księgowość komputerowa z j. niemieckim, 
- pracownik budowlany (glazurnik) 
- obsługa wózków widłowych, 
- prawo jazdy kat E (indywidualny), 
- obsługa małej przedsiębiorczości z j. niemieckim, 
- układanie płyt kartonowo-gipsowych. 
 
 
3.8. Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych 
 

W końcu grudnia 1999 r. zarejestrowanych było 151 osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło 2 % ogółu bezrobotnych. Cechą pozytywną tej 
kategorii jest stosunkowo niski odsetek zarejestrowanych kobiet (44 %). W 
stosunku do analogicznego okresu 1998 r. liczba niepełnosprawnych zwiększyła się 
o 30 osób. 

W wyniku działań podejmowanych przez urząd pracy, min. takich jak: 
pomoc osobom niepełnosprawnym w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca 
zatrudnienia, świadczenie usług pośrednictwa pracy, umoŜliwienie zdobycia 
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kwalifikacji zawodowych lub podwyŜszenia posiadanych, pracę w 1999 r. podjęło 
75 osób niepełnosprawnych. Czynnikami utrudniającymi znalezienie zatrudnienia 
wśród tej grupy osób jest przede wszystkim zły stan zdrowia, niskie wykształcenie i 
relatywnie długi czas pozostawania bez pracy. 

 
 

4. OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO POSZUKUJĄCE PRACY 
 

W końcu grudnia 1999 r. zarejestrowanych było 130 osób (w tym 79 kobiet) 
poszukujących pracy. Liczba ta zwiększyła się o 6 osób w porównaniu do 
analogicznego okresu 1998 r. 

 
 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO  I 
ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO 

 
W dniu 31 grudnia 1999 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu 

zarejestrowanych było: 
- 409 osób uprawnione do zasiłku przedemerytalnego, 
- 28 osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego. 
 
 
6. POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY 
 

Wydatki z Funduszu Pracy w okresie: styczeń – grudzień 1999 r. wyniosły 
12.970.045 zł. Kwota zasiłków dla bezrobotnych wyniosła 9.999.379 zł stanowiła 
61,68  %  wydatków z Funduszu Pracy. 

Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: 
- prace interwencyjne                                               - 235.380 zł 
- roboty publiczne                                                     - 281.648 zł 
- poŜyczki                                                                  -  69.000 zł 
- aktywizacja zawodowa absolwentów                     - 919.635 zł 
- przekwalifikowanie, szkolenie                                - 233.171 zł. 

Ogółem limit na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu został 
wykorzystany w 99,36 %. 
 
 
7. INSTYTUCJONALNA OBSŁUGA RYNKU PRACY  

 
Według stanu na 31 grudnia 1999 r. w powiecie kołobrzeskim 

zarejestrowanych było 6242 bezrobotnych, a liczba pracowników zatrudnionych w 
Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu wynosiła 34 osoby. 
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Na jednego zatrudnionego pracownika przypadały średnio 184 osoby 
bezrobotne. 

 
8. PODSUMOWANIE 
 

W okresie: styczeń – grudzień  1999 r. Powiatowy Urząd Pracy w 
Kołobrzegu podjął następujące działania zmierzające do ograniczenia bezrobocia i 
aktywizacji zawodowej bezrobotnych: 

 

 grudzień 
1998 

grudzień 
1999 

wzrost + 
spadek - 

- zarejestrowane oferty pracy 
- bezrobotni wyłączeni z ewidencji,             

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

       ⇒   pracy stałej 
       ⇒   pracy interwencyjnej 

⇒ robót publicznych 
b) nie potwierdzenia gotowości do 

pracy 
- bezrobotni skierowani na szkolenie 
- udzielone poŜyczki 
- udzielone porady indywidualne     

i rozmowy kwalifikacyjne 

3260 
5204 

 
3211 
1776 
217 
183 

 
1088 
247 
10 

 
1382 

3011 
4308 

 
2977 
2340 
125 
135 

 
762 
214 

4 
 

1456 

- 249 
- 896 

 
- 234 
+  564 
- 92 
- 48 

 
 -  326 
- 33 
- 6 

 
+  74 

  
Celem działań realizowanych przez urząd pracy jest pomoc osobom 

poszukującym pracy w otrzymaniu zatrudnienia oraz pomoc pracodawcom w 
znalezieniu odpowiednich pracowników.  

W roku 1999 najbardziej pozytywnym zjawiskiem był procentowy wzrost 
podjęcia pracy stałej, a takŜe utrzymujące się od dłuŜszego czasu zwiększenie 
udzielonych porad indywidualnych i rozmów kwalifikacyjnych.  

Zmniejszeniu uległa liczba bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac 
interwencyjnych i robót publicznych, a takŜe liczba osób przekwalifikowanych. 
Przyczyną tego zjawiska nie było małe zainteresowanie bezrobotnych, ale 
ograniczona liczba środków z Funduszu Pracy. 
 
 
Sporządziła: 


