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1. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA 
 

Według stanu na 31 grudnia 2000 r. liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu 
wynosiła 6123 osoby, w tym 3433 kobiet. W porównaniu do 
analogicznego okresu 1999 r. liczba ta zmniejszyła się o 119 osób. 

 
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w poszczególnych 

gminach powiatu kołobrzeskiego kształtowała się następująco: 
 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
I kwartał 

2000 
II kwartał 

2000 
III kwartał 

2000 
IV kwartał 

2000 

Ogółem 6314 5088 5333 6123 

M. Kołobrzeg 3367 2697 2793 3248 

Gminy, w tym: 2947 2391 2540 2875 

G. Dygowo 472 421 425 419 

G. Gościno 580 480 466 546 

G. Rymań 557 501 516 535 

G. Siemyśl 335 288 289 335 

G. Ustronie M. 229 149 198 277 

G. Kołobrzeg 774 552 646 763 
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2. STRUKTURA BEZROBOTNYCH 
 
2.1.  Bezrobotni z prawem do zasiłku 

 
 
W dniu 31 grudnia 2000 r. w powiecie kołobrzeskim 

zarejestrowanych było 1647 bezrobotnych (w tym 828 kobiet) z 
prawem do zasiłku. Liczba ta w porównaniu do analogicznego okresu 
1999 r. zmniejszyła się o 198 osób. 

Bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2000 r. przedstawia 
poniŜsze zestawienie: 
 

Bezrobotni z prawem do zasiłku 

Ogółem Kobiety 
% z prawem 
 do zasiłku Wyszczególnienie 

 
XII/99 XII/00 XII/99 XII/00 XII/99 XII/00 

Ogółem 1845 1647 1003 828 30 27 

M. Kołobrzeg 1013 935 607 522 31 29 

Gminy, w tym: 832 712 396 306 28 25 

G. Dygowo 132 112 67 48 27 27 

G. Gościno 147 115 59 51 27 21 

G. Rymań 113 94 47 34 19 18 

G. Siemyśl 101 86 40 32 29 26 

G. Ustronie M. 83 98 47 53 34 35 

G. Kołobrzeg 256 207 136 88 33 27 

 
 
MoŜemy zauwaŜyć spadek udziału bezrobotnych z prawem 

do zasiłku.  Od grudnia 1999 r. liczba bezrobotnych uprawnionych 
do świadczeń zmniejszyła się o 3 %. Największy procentowy spadek 
wystąpił w gm. Kołobrzeg (- 6 %) oraz w gm. Gościno. Wzrost 
zauwaŜyć moŜna jedynie w gm. Ustronie Morskie (+ 1 %). 
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2.2. Kobiety 
 

W końcu grudnia 2000 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kołobrzegu zarejestrowane były 3433 kobiety (56 % ogółu 
bezrobotnych). W porównaniu do analogicznego okresu 1999 r. liczba 
kobiet zwiększyła się o 16. 

 
Udział kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych 

w poszczególnych gminach przedstawiał się następująco: 
 
 

Ogółem Kobiety %  
Wyszczególnienie 

XII/99 XII/00 XII/99 XII/00 XII/99 XII/00 

Ogółem 6242 6123 3417 3433 55 56 

M. Kołobrzeg 3270 3248 1848 1872 57 58 

Gminy, w tym: 2972 2875 1569 1561 53 54 

G. Dygowo 482 419 250 220 52 53 

G. Gościno 542 546 274 297 51 54 

G. Rymań 593 535 341 307 58 57 

G. Siemyśl 344 335 172 180 50 54 

G. Ustronie M. 244 277 133 163 55 59 

G. Kołobrzeg 767 763 399 394 52 52 

 
 

Kobiety bezrobotne stanowią te grupę społeczną, która jest  
szczególnie zagroŜona na rynku pracy.  W porównaniu do 1999 r. 
nastąpił wzrost udziału procentowego kobiet w ogólnej liczbie 
bezrobotnych niemal we wszystkich gminach. Największy wzrost 
wystąpił w gm. Gościno (+3%), w gm. Ustronie Morskie (+ 4%) oraz w 
gm. Siemyśl (+ 4%).  Spadek nastąpił jedynie w gm. Rymań (- 1%).  

DuŜa część kobiet wyraŜa gotowość podniesienia kwalifikacji 
w celu zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia. 
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2.3. Wiek bezrobotnych 
 
 

Liczbę bezrobotnych w podziale wiekowym w końcu grudnia 
2000 r. przedstawia poniŜsze zestawienie: 

 
 

Wiek 
grudzień 

1999 
grudzień 

2000 
wzrost + 
spadek - 

15 - 17 1 0 -   1 

18 - 24 1840 1780 -  60 

25 - 34 1493 1501 +   8 

35 - 44 1538 1450 -  88 

45 - 54 1207 1228 +  21 

55 - 59 130 129 -   1 

60  lat i więcej 33 35 +   2 

 
 

W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 
udział procentowy poszczególnych grup wiekowych kształtował się 
następująco: 
- 15 – 17 lat -   0,0 % 
- 18 – 24 - 29,1 % 
- 25 – 34  - 24,5 % 
- 35 – 44 - 23,7 % 
- 45 – 54 - 20,0 % 
- 55 – 59  -   2,1 % 
- 60 lat i więcej -   0,6 %. 

 
Największy spadek odnotowano w grupach wiekowych: 18 – 

24 oraz 35 – 44. Bezrobotni w wieku mobilnym (18 – 44) stanowią 
bardzo liczną grupę (77,3 %). W najtrudniejszej sytuacji jest młodzieŜ 
(18 – 24), gdyŜ mimo zmniejszenia się tej grupy wiekowej w 
porównaniu z rokiem 1999 (- 60), nadal stanowi ona zdecydowaną 
większość ogólnej populacji bezrobotnych. 
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2.4. Poziom wykształcenia  
 

Bezrobotnych według poziomu wykształcenia w powiecie 
kołobrzeskim przedstawia poniŜsza tabela: 
 

Wykształcenie 
grudzień 

1999 
grudzień 

2000 
wzrost + 
spadek - 

wyŜsze 135 177 +  36 

policealne i średnie 
zawodowe 

1357 1420 +  63 

średnie ogólnokształcące 377 366 -  11 

zasadnicze zawodowe 2319 2255 -  64 

podstawowe i inne 2054 1911 - 143 

 
 
W 2000 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 % 3 % 

policealne i średnie 
zawodowe 

22 % 21 % 23 % 23 % 

średnie ogólnokształcące 6 % 6 % 6 % 6 % 

zasadnicze zawodowe 37 % 36 % 37 % 37 % 

podstawowe i inne 33 % 35 % 32 %  31 % 

 
 

Najmniej zagroŜone bezrobociem są osoby posiadające 
wykształcenie wyŜsze. Grupa ta liczy najmniej bezrobotnych, mimo 
Ŝe zwiększyła się w porównaniu do 1999 r. (+ 1 %). 

Nadal w trudnej sytuacji na rynku pracy są osoby z 
wykształceniem zasadniczym zawodowym (37 %) oraz  podstawowym 
(31 %), chociaŜ w tej drugiej grupie mogliśmy zauwaŜyć bardzo 
korzystne zmiany (- 143 osoby w porównaniu z rokiem ubiegłym). 
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Najbardziej stabilna jest grupa bezrobotnych z 
wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 

W grudniu 2000 r., wśród osób pozostających bez pracy, 
dominowały następujące grupy zawodowe: kucharz (218), kelner 
(136), sprzedawca (538), murarz (124),  ślusarz (151), mechanik 
samochodowy (108), przetwórca ryb (130), technik Ŝywienia (103). 
 
 
2.5. StaŜ pracy 

 
W grudniu 2000 r. liczba bezrobotnych według staŜu pracy 

kształtowała się następująco: 
 

StaŜ pracy 
grudzień 

1999 
grudzień 

2000 
wzrost + 
spadek - 

do 1 roku 122 1890 + 1768 

1 – 5 lat 1194 680 -  514 

5 – 10 lat 750 462 -  288 

10 – 20 lat 1300 746 -  554 

20 – 30 lat 875 508 -  367 

30 lat i więcej 51 29 -   22 

bez staŜu 1950 1808 -  142 

 
W stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 

udział procentowy poszczególnych grup staŜowych wynosił: 
- do 1 roku 30,9 % 
- 1-5 11,1 % 
- 5-10   7,5 % 
- 10-20 12,2 % 
- 20-30   8,3 % 
- 30 i więcej   0,5 % 
- bez staŜu 29,5 %. 

  
W porównaniu do 1999 r. wzrosła liczba bezrobotnych 

posiadających staŜ pracy krótszy niŜ rok (jest ona obecnie 
najliczniejsza – 30,9%). Największy spadek wystąpił w grupie 
bezrobotnych ze staŜem pracy od 1 roku do 5 lat (-514) oraz od 10 do 
20 lat (- 554). 
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2.6. Czas pozostawania bez pracy 
 

Liczba bezrobotnych według czasu pozostawania bez 
pracy kształtowała się następująco: 
 

Czas pozostawania bez 
pracy 

grudzień 
1999 

grudzień 
2000 

wzrost + 
spadek - 

do 1 miesiąca 408 401 -   7 

1 – 3 miesięcy 1211 1298 +  87 

3 – 6 miesięcy 1269 1223 -  46 

6 – 12 miesięcy 1522 1008 - 514 

12 – 24 miesięcy 1232 1372 + 140 

powyŜej 24 m-cy 600 821 + 221 

 
 
W dniu 31 grudnia 2000 r. w powiecie kołobrzeskim 

bezrobotni pozostający bez pracy stanowili: 
- do 1 miesiąca   6,5 % 
- od 1 do 3 m-cy 21,2 % 
- od 3 do 6 m-cy          20,0 % 
- od 6 do 12 m-cy 16,5 % 
- od 12 do 24 m-cy 22,4 % 
- powyŜej 24 m-cy  13,4%. 

 
W porównaniu do 1999 r. największym spadkiem 

charakteryzuje się grupa bezrobotnych pozostających bez pracy 
od 6 do 12 miesięcy. Niepokojący jest wzrost liczby osób nie 
posiadających pracy dłuŜej niŜ 24 miesiące (+ 221). 

 
 

2.7. Absolwenci 
 

W grudniu 2000 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 
Kołobrzegu wśród zarejestrowanych bezrobotnych znajdowało się 
350 absolwentów  (w tym 198 kobiet) szkół ponad podstawowych. 
Osoby te stanowiły 6 % ogółu bezrobotnych.  
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Liczbę absolwentów z podziałem na poziom wykształcenia 
przedstawia poniŜsze zestawienie: 

 

Wykształcenie 
I kwartał 

2000 
II kwartał 

2000 
III kwartał 

2000 
IV kwartał 

2000 

wyŜsze 18 16 26 39 

policealne i śr. 
zawodowe 

94 24 113 148 

średnie 
ogólnokształcące 

25 5 23 32 

zasadnicze zawodowe 175 35 98 124 

inne 9 0 5 7 

 
Liczba kobiet stanowiła 57 %  ogółu absolwentów. 
W 2000 r. pracę podjęło 294 absolwentów. 
Nastąpił widoczny wzrost efektywności zatrudnienia 

absolwentów w ramach refundacji wynagrodzenia. W 2000 r. 
refundację zakończyło 190 absolwentów, a 155 podjęło pracę po jej 
zakończeniu. Efektywność wyniosła 82 %. 

Nieco gorzej wygląda sytuacja absolwentów na staŜu. W 
okresie: styczeń – grudzień 2000 r. staŜ ukończyło 58 absolwentów, 
natomiast pracę podjęło 14. Efektywność wyniosła 24 %. 

W 2000 r. zarejestrowano 268 ofert pracy dla absolwentów. 
Pracę niesubsydiowaną podjęło 138 młodych osób.  

 
Dnia 31 grudnia 2000 r. zakończył się I etap programu 

ABSOLWENT 2000, który miał na celu zwiększenie aktywności 
zawodowej młodzieŜy w poszukiwaniu zatrudnienia.  
Ponadto zorganizowane zostały warsztaty poszukiwania pracy, 
których tematyka obejmowała min. symulację rozmów 
kwalifikacyjnych z pracodawcą, autoprezentację oraz techniki 
aktywnego poszukiwania pracy. W warsztatach uczestniczyło 24 
absolwentów. 

KaŜdy absolwent rejestrujący się w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Kołobrzegu  moŜe liczyć na profesjonalną pomoc ze strony 
urzędu, co zwiększa szanse na uzyskanie zatrudnienia. 
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2.8. Zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy 

 
W końcu grudnia 2000 r. zarejestrowane były 124 osoby (w 

tym 83 kobiety) zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 
Osoby te stanowiły 2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Z 
prawem do zasiłku było 31 osób. 

 
W powiecie kołobrzeskim w 2000 r. zwolnienia grupowe 

zgłosiło 15 zakładów pracy, a dotyczyło to 221 osób: 
- Towarzystwo Ubezpieczeniowo – Reasekuracyjne POLISA S.A. w 

Szczecinie – 1 osoba z terenu Kołobrzegu, 
- 8 Batalion Medyczny – Szpital Wojskowy Jednostka Wojskowa 

1052 – 76 osób, 
- Zakłady Mięsne w Kołobrzegu – 15, 
- Zachodniopomorskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w 

Koszalinie – 5 osób z terenu Kołobrzegu, 
- Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy KOLEJARZ – 28 osób, 
- PKN ORLEN S.A. Regionalne Biuro Handlu Hurtowego i Logistyki 

w Szczecinie,  Baza Magazynowa w Kołobrzegu – 2 osoby, 
- Zakłady Mięsne Sp. z o.o. w Kołobrzegu – 10 osób, 
- Grupa Handlowa QUERCUS – 1 osoba z terenu Kołobrzegu, 
- Osiedle BAŁTYK w Grzybowie – 3 osoby, 
- PPUH POLFISH w Kołobrzegu – 30 osób, 
- PKP Zakład Nieruchomości w Słupsku – 1 osoba z ter. Kołobrzegu, 
- PP PKP Zakład Przewozów PasaŜerskich w Szczecinie – 1 osoba z 

terenu Kołobrzegu, 
- Cukiernicza Spółdzielnia Pracy MARONA w Kołobrzegu – 26 osób, 
- Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich 

GRYF w Szczecinie – 21 osób z terenu Kołobrzegu, 
- Biuro Usług Inwestycyjnych M. Fellmann – 1 osoba. 

 
Głównym powodem zwolnień grupowych była zła kondycja 

ekonomiczna, upadłość zakładu pracy bądź likwidacja stanowiska. 
Sektor podmiotów indywidualnych, który jest dominujący, 

nie jest w stanie wchłonąć pracowników zwalnianych masowo. 
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. 
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3. POŚREDNICTWO PRACY 
 
3.1. Oferty pracy 

 
W okresie: styczeń – grudzień 2000 r. do Powiatowego Urzędu 

Pracy w Kołobrzegu wpłynęło 2067 ofert pracy,  z tego:  
- dla absolwentów                    -   268 
- dla osób niepełnosprawnych -      38. 

 
Zgłoszenia ofert w poszczególnych miesiącach przedstawiały 

się następująco:  
styczeń        - 155 
luty            - 155 
marzec      - 163 
kwiecień    - 252 
maj             - 346 
czerwiec  - 219 
lipiec        - 207 
sierpień     - 104 
wrzesień    - 166 
październik  – 107 
listopad    -  89 
grudzień    - 104. 

 
Dominowały wolne miejsca pracy dla: robotników w 

przetwórstwie ryb, sprzedawców, szwaczek, murarzy, pracowników 
gastronomii, recepcjonistów, pracowników budowlanych, robotników 
placowych, kucharzy, pomocy kuchennych, pokojowych, referentów 
administracyjno – biurowych, nauczycieli j. obcych, elektryków, 
handlowców, kelnerów, specjalistów ds. handlu, księgowych. 

Średnio w grudniu 2000 r. na jedną ofertę pracy przypadało 59 
osób bezrobotnych; w analogicznym okresie 1999 r. na jedną ofertę 
przypadało 53 bezrobotnych. 
 
 
3.2. Skierowania do pracy   
 

W 2000 r. w powiecie kołobrzeskim pracę podjęło 2925 
bezrobotnych, z czego: 
- pracę interwencyjną     -  220 osób, 
- roboty publiczne        -    49 osób, 
- pracę sezonową          -  462 osoby. 
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Liczba bezrobotnych, którzy podjęli pracę zmniejszyła się o 52 
osoby w porównaniu do analogicznego okresu 1999 r. 

W ciągu dwunastu miesięcy gotowości do pracy  nie 
potwierdziło 2050 osób bezrobotnych. 
 
 
3.3. Prace interwencyjne 
 

W okresie: styczeń – grudzień pracę interwencyjną podjęło 220 
osób bezrobotnych, z czego: 
- M. Kołobrzeg -  43 
- G. Dygowo -  30 
- G. Gościno -  33 
- G. Rymań -  30 
- G. Siemyśl -  15 
- G. Ustronie M. -  20 
- G. Kołobrzeg  -  49. 

 
Pracownicy interwencyjni zatrudniani byli na takich 

stanowiskach jak: cieśla, robotnik budowlany, robotnik gospodarczy, 
palacz c.o., pomoc muzealna, krawcowa, magazynier, bibliotekarz, 
sprzedawca, sprzątaczka, kosmetyczka, księgowa, pomocnik drwala, 
pracownik obsługi myjni, robotnik melioracyjny, przetwórca ryb . 

Po zakończeniu prac interwencyjnych zatrudnionych zostało 
77 osób (35 %). 

 
 

3.4. Roboty publiczne 
 

W 2000 r. w powiecie kołobrzeskim w ramach robót 
publicznych zatrudnionych zostało 49 osób, z czego: 
- M. Kołobrzeg  - 14 
- G. Dygowo -   5 
- G. Gościno - 16 
- G. Rymań -   1 
- G. Siemyśl - 13. 

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

Po zakończeniu robót publicznych zatrudnione zostały 3 osoby 
(6 %). Efektywność tej formy łagodzenia skutków bezrobocia nie jest 
zbyt wysoka, gdyŜ dla władz lokalnych roboty publiczne stanowiły 
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niejednokrotnie jedyną moŜliwość wykonania niezbędnych prac, 
przede wszystkim w zakresie infrastruktury  jak równieŜ przy 
obsłudze bezrobotnych. 
 
 
3.5. PoŜyczki 

 
PoŜyczki udzielane bezrobotnym i zakładom pracy naleŜą do 

metod aktywnego przeciwdziałania bezrobociu i mają na celu 
ułatwienie podjęcia pracy przy efektywnym wykorzystaniu środków 
finansowych. 

W okresie: styczeń – grudzień 2000 r. wydano 12 wniosków o 
poŜyczkę, ale tylko jeden został złoŜony do rozpatrzenia. Wniosek ten 
został rozpatrzony negatywnie, poniewaŜ osoba złoŜyła go w okresie, 
gdy została juŜ wykreślona z ewidencji z powodu niestawiennictwa 
się w wyznaczonym terminie w urzędzie pracy..  

Potencjalni poŜyczkobiorcy rezygnują z moŜliwości korzystania 
z poŜyczek  z następujących powodów: 
- z chwilą otrzymania poŜyczki tracą status osoby bezrobotnej i 

muszą indywidualnie opłacać składkę ZUS, która jest bardzo 
wysoka, 

- oprocentowanie poŜyczki jest zbyt wysokie (23,0%), 
- są zbyt wysokie czynsze dzierŜawne na terenie Kołobrzegu, 
- brak moŜliwości znalezienia poręczycieli – zbyt niskie zarobki, 
- brak perspektyw przetrwania na rynku kołobrzeskim przez okres 

minimum 2-ch lat (niezbędnych do umorzenia poŜyczki w wys. 
50%), 

- brak moŜliwości otrzymania lokalizacji we wskazanym punkcie.  
ZauwaŜa się znacznie mniejsze zainteresowanie poŜyczkami 

pracodawców na utworzenie dodatkowych miejsc pracy ze względu 
na minimalne róŜnice oprocentowania poŜyczki pomiędzy bankami a 
urzędem pracy. 

Ponadto na bieŜąco bezrobotni informowani są przez 
pracowników PUP o moŜliwościach kredytowania w takich 
instytucjach jak: 

- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w 
Koszalinie, 

- Fundacja Wspomagania Wsi, 
- Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, 
- banki lokalne. 
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3.6. Poradnictwo zawodowe 
 

Bezrobotni mający trudności w poszukiwaniu pracy mogli 
skorzystać z porad doradcy zawodowego. W 2000 r. doradca 
zawodowy: 
- udzielił porad 326 osobom, 
- zorganizował spotkania grupowe dla 62 osób, 
- udzielił informacji zawodowych 835 bezrobotnym. 

Ponadto organizowane były warsztaty poszukiwania pracy, 
podczas których omówiono następujące bloki tematyczne: 
- techniki aktywnego poszukiwania pracy, 
- symulacja rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą, 
- poznawanie swoich mocnych stron oraz preferencji zawodowych, 
- ćwiczenia z zakresu asertywności. 

Zbiorowość klientów doradcy zawodowego jest silnie 
zróŜnicowana, przewaŜają jednak bezrobotni z wykształceniem 
policealnym i średnim zawodowym oraz zasadniczym 
zawodowym. W kategorii czasu pozostawania bez pracy 
dominowali bezrobotni pozostający bez zatrudnienia powyŜej 12 
miesięcy. 
 

 
3.7. Przekwalifikowanie, szkolenie 
 

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

W 2000 r. w powiecie kołobrzeskim na szkolenie zostały 
skierowane 122 osoby bezrobotne. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kołobrzegu zorganizował 
następujące kursy: 

- komputerowy dla administratorów sieci (indywidualny), 
- zarządzanie nieruchomościami – indywidualny, 
- obsługa małej gastronomii z kasą fiskalną, minimum 

sanitarnym i podstawami j. niemieckiego, 
- obsługa komputera z fakturowaniem, kasą fiskalną, 

minimum sanitarnym i podstawami j. niemieckiego, 
- kompleksowa obsługa małej firmy, 
- księgowość komputerowa, 
- pracownik recepcji z j. niemieckim, 
- kucharz – garmaŜer, 
- pracownik ochrony (planowane zakończenie w 2001 r.) 
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- kurs komputerowy (indywidualny). 
Ponadto w ramach programu specjalnego został 

zorganizowany  kurs kadrowo – płacowy, w którym uczestniczyło 
20 bezrobotnych. 

Pracę po szkoleniu podjęły 52 osoby bezrobotne, 
największa liczba osób pozostawała bez pracy krócej niŜ 6 
miesięcy (20 osób). 

 
 
3.8. Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych 
 

W końcu grudnia 2000 r. zarejestrowanych było 126 osób 
niepełnosprawnych, co stanowiło 2 % ogółu bezrobotnych. W 
stosunku do analogicznego okresu 1999 r. liczba niepełnosprawnych 
zmniejszyła się o 25 osób. 

Status bezrobotnego dotyczy najczęściej niepełnosprawnych z 
najlŜejszym stopniem niepełnosprawności. 

Największe utrudnienia w znalezieniu pracy stanowi 
niepełnosprawność, brak kwalifikacji oraz niewystarczająca liczba 
stanowisk przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Urząd 
pracy odgrywa znaczną rolę w aktywizacji tej grupy osób. W 2000 r. 
pracę podjęło 35 osób niepełnosprawnych.  

 
 

4. OSOBY ZAREJESTROWANE JAKO POSZUKUJĄCE PRACY 
 

W końcu grudnia 2000 r. zarejestrowanych było 99 osób (w 
tym 63 kobiety) poszukujących pracy. Liczba ta zmniejszyła się o 31 
osób w porównaniu do analogicznego okresu 1999 r. 

 
 

5. OSOBY UPRAWNIONE DO ZASIŁKU PRZEDEMERYTALNEGO  I 
ŚWIADCZENIA PRZEDEMERYTALNEGO 

 
W dniu 31 grudnia 2000 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Kołobrzegu zarejestrowanych było: 
- 528 osób uprawnione do zasiłku przedemerytalnego, 
- 58 osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego. 
Liczba ta zwiększyła się o: 
- 119 osób uprawnionych do zasiłku przedemerytalnego, 
- 30 osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego 
w porównaniu do analogicznego okresu 1999 r. 
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6. UDZIELANIE ZEZWOLEŃ I ZGÓD NA ZATRUDNIENIE 

CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 
 
 

Pojawienie się na polskim rynku pracowników – 
cudzoziemców związane było z transformacją gospodarczą, 
otwarciem Polski na świat, szybkim rozwojem kontaktów 
międzynarodowych polskich przedsiębiorstw oraz wzrostem 
zainteresowania zagranicznego kapitału naszym rynkiem 
gospodarczym. Cudzoziemiec to obcokrajowiec, który nie posiada 
karty stałego pobytu w Polsce czy teŜ statusu uchodźcy na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

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. 
 

Kryteria wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia 
cudzoziemców na terenie Województwa Zachodniopomorskiego są 
następujące: 
- brak moŜliwości pozyskania przez pracodawcę pracowników na 

lokalnych rynkach pracy województwa zachodniopomorskiego 
mogących zaspokoić jego oczekiwania w zakresie niezbędnych 
kwalifikacji i umiejętności, 

- zatrudnienie cudzoziemców ma mieć charakter uzupełniający 
zasadne potrzeby pracodawców, a nie wypierający miejscowych 
pracowników, 

- wiarygodność i prawidłowe funkcjonowanie pracodawcy 
ubiegającego się o zatrudnienie cudzoziemca, 

- spełnienie przez cudzoziemca wymogów stawianych na 
wnioskowanym stanowisku pracy, 

- uregulowany, zgodny z prawem pobyt cudzoziemca na terenie 
kraju, 

- preferowanie pracodawców przyczyniających się do rozwoju 
lokalnego rynku pracy, 

- wspieranie zatrudnienia cudzoziemców pochodzenia polskiego lub 
współmałŜonków obywateli polskich. 

 
W 2000 r. na terenie powiatu kołobrzeskiego udzielono 15 

zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców z następujących krajów: 
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Rosja (2), Ukraina (7), Kazachstan (1), Mongolia (1), Dania (1),  
Niemcy (2), USA (1). 

Ponadto udzielonych zostało 11 zgód dla cudzoziemców 
pochodzących z: Rosji (1), Ukrainy (6), Kazachstanu (1), Mongolii (1), 
USA (1) oraz Filipin (1). 

 
Na terenie powiatu kołobrzeskiego cudzoziemcy zostali 

zatrudnieni na takich stanowiskach jak: nauczyciel j. angielskiego,  
nauczyciel j. niemieckiego, nauczyciel j. ukraińskiego,  kucharz, 
muzyk, prokurent, referent ds. marketingu, terapeuta, dyrektor 
hotelu. 

 
 

7. KONTROLA LEGALNOŚCI ZATRUDNIENIA 
 

Kontrola legalności zatrudnienia obejmuje badanie 
przestrzegania: 
- legalności zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności, 
- obowiązku informowania powiatowych urzędów pracy o 

zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub 
powierzeniu wykonywania innej pracy zarobkowej, 

- obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy, 
- warunków zawartych w upowaŜnieniach do prowadzenia 

pośrednictwa pracy lub kierowania obywateli polskich do pracy za 
granicą u pracodawców zagranicznych bez wymaganych 
upowaŜnień. 

 
W 2000 r.  na terenie powiatu kołobrzeskiego 

przeprowadzono 98 kontroli,  z czego 
- w 14 jednostkach kontrolowanych stwierdzono uchybienia w 

przestrzeganiu przepisów ustawy, wobec czego sporządzono 14 
protokołów z kontroli, 

- 80 notatek z kontroli (brak uchybień), 
- 4 notatki słuŜbowe. 

Ponadto stwierdzono 4 przypadki zatrudnienia osób 
bezrobotnych z prawem do zasiłku, w wyniku których nastąpił zwrot 
nienaleŜnie pobranych zasiłków  (2.788,60 zł).  

 
W 2000 r. skierowano 15 wniosków do Kolegium ds. 

Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu o ukaranie osób 
naruszających przepisy ustawy, w tym: 
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- 5 dotyczy zatrudnienia osoby bezrobotnej bez poinformowania 
właściwego urzędu pracy, 

- 1 dot. niedopełnienia obowiązku opłacania składek na Fundusz 
Pracy, 

- 1 dot. zatrudnienia 4 cudzoziemców nie posiadających karty 
stałego pobytu lub statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej 
bez zezwolenia lub zgody Starosty, 

- 8 dot. nie powiadomienia urzędu pracy o podjęciu zatrudnienia w 
terminie 5 dni. 

 
Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w 

Kołobrzegu ukarało: 
- pracodawców na łączną kwotę 1.000 zł, 
- pracobiorców na kwotę 600 zł. 
Ponadto pracodawcy w wyniku przeprowadzonych kontroli dokonali 
wpłat zaległych składek ZUS – efekt wymierny na łączną kwotę 
21.777,53 zł. 

  
 
8.  POZIOM I STRUKTURA WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRACY 
 

Wydatki z Funduszu Pracy w okresie: styczeń – grudzień 
2000r. wyniosły 15.360.367 zł. Kwota zasiłków dla bezrobotnych 
wyniosła 13.454.127 zł stanowiła 87,59  %  wydatków z Funduszu 
Pracy. 

 
Wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu to: 

- prace interwencyjne                                               - 313.150 zł 
- roboty publiczne                                                     -183.608 zł 
- aktywizacja zawodowa absolwentów                       - 497.244 zł 
- przekwalifikowanie, szkolenie                                -  111.324 zł. 

 
Ogółem limit na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 

2000 r. został wykorzystany w 90,43 %. 
 
 

 
7. PODSUMOWANIE 
 

W okresie: styczeń – grudzień  2000 r. Powiatowy Urząd Pracy 
w Kołobrzegu podjął następujące działania zmierzające do 
ograniczenia bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych: 
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grudzień 

1999 
grudzień 

2000 
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 

3011 
 

4308 
2977 
125 
135 

 
762 

 
214 

 
1456 

2067 
 

5827 
2925 
220 
49 

 
2050 

 
122 

 
1099 

- 944 
 

   + 1519 
-  52 
+   95 
-  86 

 
+ 1288 

 
- 92 

 
-  357 

 
  
 

Rynek pracy w 2000 r. na terenie powiatu kołobrzeskiego, w 
porównaniu do 1999 r. charakteryzował się: 
- zmniejszeniem liczby bezrobotnych o 2%, tj. 0 119 osób, 
- zmniejszeniem liczby ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców o 

32% tj. o 944 miejsca pracy, 
- zwiększeniem liczby zarejestrowanych bezrobotnych bez prawa do 

zasiłku – 4476 osób, tj. 73% ogółu zarejestrowanych, 
- wzrostem udziału procentowego kobiet w ogólnej liczbie 

bezrobotnych  o 1%, tj. o 16 osób, 
- najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych to bezrobotni: 

1. w wieku 18 – 24 lata – 1780 osób tj. 29,1%, 
2. z wykształceniem zasadniczym zawodowym – 2255, tj. 37% i 

podstawowym – 1911, tj. 31%, 
3. ze staŜem pracy do 1 roku – 1890 osób, tj. 31% i bez staŜu 

pracy – 1808 osób, tj. 29,5%, 
4. pozostający bez pracy powyŜej 12 miesięcy – 2193, tj. 36% 

- pracę podjęło 46% zarejestrowanych absolwentów, 
- 15 zakładów pracy dokonało zwolnień grupowych tj. 221 osób, 
- pracę podjęło 2925 bezrobotnych, tj. o 52 osoby mniej niŜ w 

1999r. tj. o 1,7%, z tego: 
- pracę interwencyjną   - 220 osób, 
- roboty publiczne   -   49 osób, 
- sezonową     - 416 osób, 
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- absolwentów    - 307 osób, 
- osób niepełnosprawnych   -  35  osób, 

- przeszkolone zostały 122 osoby na 10 zorganizowanych kursach, 
po zakończeniu których pracę podjęły 52 osoby. 

Najbardziej efektywnymi programami realizowanymi okazały 
się programy dot. Zatrudnienia absolwentów, gdzie efektywność 
wyniosła 82%. 

Efektywność innych programów to: 
- roboty publiczne  -  6% 
- prace interwencyjne - 35% 
- szkolenie   - 43%. 

Ponadto w 2000 r. został realizowany jeden program 
specjalny „Szkolenie bezrobotnych w zakresie kadrowo – płacowym” 
dla 20 bezrobotnych. Z uwagi na zakończenie realizacji programu w 
grudniu 2000 r. efektów dotyczących podjęcia zatrudnienia przez 
uczestników naleŜy spodziewać się w 2001 r. 

 
W 2000 r. Starosta Kołobrzeski przedłoŜył trzy propozycje 

dot. przeciwdziałania bezrobociu poprzez złoŜenie do Krajowego 
Urzędu Pracy stosownych wniosków o dofinansowanie programów z 
Funduszu Pracy, i tak w dniach: 
30.03.2000 r. „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych ze szczególnym 

uwzględnieniem bezrobotnych z terenów gmin 
wiejskich powiatu kołobrzeskiego, którego celem było 
zatrudnienie 171 bezrobotnych, w tym: 
- 111 bezrobotnych przy robotach publicznych, 
-  60 bezrobotnych absolwentów, z tego: 
    - 40 – refundacja wynagrodzenia 
    - 20 – staŜe absolwenckie. 

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach robót publicznych z 
uwagi na brak środków Funduszu Pracy nie było realizowane. 
Program został zrealizowany w części, tj. zostało zatrudnionych 40 
absolwentów, a 20 absolwentów odbywało staŜ u pracodawców. 
Realizacja programu została zakończona 15 grudnia 2000 r. 

 
06.06.2000 r.  – „Szkolenie bezrobotnych mieszkańców wsi i 

aktywizacja zawodowa bezrobotnych absolwentów 
powiatu kołobrzeskiego”. Głównym celem tego 
programu było: 

- szkolenie i przekwalifikowanie 60 bezrobotnych, 
- aktywizacja zawodowa 50 bezrobotnych absolwentów. 
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08.08.2000 r.  – „Doradca przedsiębiorczości”. Głównym celem 
programu było przeszkolenie i zatrudnienie 12 
doradców przedsiębiorczości na terenie powiatu 
kołobrzeskiego. Program ten miałby się przyczynić do 
powstania oraz stymulowania rozwoju małych i 
średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw 
agroturystycznych. 

 
Mimo złoŜonych propozycji wyŜej wymienionych programów 

w zakresie przeciwdziałania bezrobociu nie mogły być one 
realizowane ze względu na brak środków Funduszu Pracy na te cele 
w 2000 r. 

W 2000 r. realizacja zadań napotykała na liczne perturbacje 
spowodowane nierytmicznym przekazywaniem środków Funduszu 
Pracy, zarówno tych nielimitowanych przeznaczonych na wypłatę 
zasiłków dla bezrobotnych jak i zasiłków i świadczeń 
przedemerytalnych oraz tych limitowanych, z których są dokonywane 
wypłaty zobowiązań wobec pracodawców na realizacje programów 
przeciwdziałania bezrobociu. 

Trudności występowały równieŜ z regulowaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. 
Pieniądze na to przekazywane są przez Wojewodę, który ostatnio 
zaprzestał ich przekazywania,  a Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
grozi skierowaniem zaległości na drogę egzekucji administracyjnej. 

Dla rozwijania aktywności, które spowodują napływ do 
powiatu istotnych gospodarczo zasobów z zewnątrz (środków 
finansowych, nowych technologii, innowacji) niezbędna jest promocja 
powiatu. Promowanie aktywności, które powodują nie tylko napływ, 
lecz  takŜe wykorzystanie tej bazy, którą powiat dysponuje. Jest to 
niezbędny warunek wzmocnienia wiarygodności powiatu, którego 
bezdyskusyjnym atutem są zasoby pracy. 

W dniu 4 stycznia 2000 r. Rada Ministrów przyjęła 
„Narodową Strategię Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów 
Ludzkich 2000 – 2006”. Strategia formułuje cele dla polityki rynku 
pracy i środki osiągania tych celów. Przyjęto, Ŝe celem głównym jest 
osiągnięcie wyŜszego zaangaŜowania ludności w procesy pracy. 
Wzrost zatrudnienia jest z jednej strony funkcją poprawy jakości 
zasobów ludzkich i stosowania zasady równości szans na rynku 
pracy, a z drugiej strony wynikiem rozwoju przedsiębiorczości i 
zdolności adaptacji przedsiębiorstw i ich pracowników do zmiennych 
warunków otoczenia. 
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W zakresie generalnego kierunku działania, jakim jest 
zwiększenie szans zatrudnienia podejmowane będą działania 
zmierzające do zwiększenia oferty aktywnych programów rynku 
pracy. Dotyczy to zwłaszcza młodzieŜy oraz osób długotrwale 
bezrobotnych. Nacisk zostanie połoŜony na indywidualizację usług 
świadczonych przez urzędy pracy, a takŜe na wzrost osób 
uczestniczących w programach aktywizujących -–w szkoleniach i 
staŜach zawodowych. 

Wymaga to z pewnością wzmocnienia urzędów pracy i 
stworzenia warunków mobilizujących do sprawniejszego procesu ich 
uczestniczenia w procesach rynku pracy. 

 
Sporządziła: 
Iwona MoŜdŜyńska 
 
 
 
 

 
 
    
 


