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-XůSRUD]NROHMQ\PDP\SU]\MHPQRœýSU]HGVWDZLý3DľVWZXUDSRUWQDWHPDWV\WXDFML
QDSDELDQLFNLPU\QNXSUDF\3XEOLNDFMDWDMHVWVZHJRURG]DMXGLDJQR]Ċ]MDZLVNDEH]URERFLD
Z SRZLHFLH SDELDQLFNLPRUD] SRGVXPRZDQLHP G]LDâDľ SRGHMPRZDQ\FK SU]H] 3RZLDWRZ\
8U]ĊG 3UDF\ Z 3DELDQLFDFK Z ]DNUHVLH SURPRFML ]DWUXGQLHQLD L ZVSLHUDQLD SRZURWX RVyE
EH]URERWQ\FKQDU\QHNSUDF\ZURNX
:NROHMQ\FKUR]G]LDâDFKRGQDMG]LHFLH3DľVWZRLQIRUPDFMHQDWHPDWSRGVWDZRZ\FKGDQ\FK
LZVNDŭQLNyZRGQRV]ĊF\FKVLęGRSDELDQLFNLHJRU\QNXSUDF\]ELRURZRœFLRVyEEH]URERW
Q\FK]DUHMHVWURZDQ\FKZXU]ęG]LHDWDNůHLQVW\WXFMRQDOQHMREVâXJLU\QNXSUDF\ZSRZLHFLH
7HJRURF]QH RSUDFRZDQLH Z]ERJDFLOLœP\ UyZQLHů R QLH]Z\NOH FHQQ\ PDWHULDâ DXWRUVWZD
SGUKDE$QQ\0DODUVNLHMSURIQDG]Z8áNWyUDRGODWZVSyâSUDFXMH]QDV]\PXU]ę
GHPF]HUSLĊFGDQHVWDW\VW\F]QHGRW\F]ĊFHRVyEEH]URERWQ\FKSRGGDMHMHQDXNRZHMDQDOL
]LHRUD]LQWHUSUHWDFML

0LQLRQ\URNQLHE\âRNUHVHPWDNG\QDPLF]Q\FKLJâęERNLFK]PLDQMDNSRSU]HGQL
1DGDO REVHUZRZDOLœP\ VSDGNRZ\ WUHQG SR]LRPX EH]URERFLD MHGQDN WHPSR ]PQLHMV]DQLD
VLęOLF]E\RVyESR]RVWDMĊF\FKEH]SUDF\QLHE\âRMXůWDNZ\VRNLHMDNZURNX:JUXG
QLX Z UHMHVWUDFK 383 Z 3DELDQLFDFK SR]RVWDZDâR  EH]URERWQ\FK : F]HUZFX
SR UD] SLHUZV]\ RG EDUG]R ZLHOX ODW VWRSD EH]URERFLD RVLĊJQęâD MHGQRF\IURZĊ ZDUWRœý
Z\QLRVâDZNROHMQ\FKPLHVLĊFDFKREVHUZRZDOLœP\GDOV]HVSDGNL1DMQLůV]ĊZDUWRœý
ZVNDŭQLNWHQPLDâZSDŭG]LHUQLNX²1LHVWHW\NRľFyZNDURNXSU]\QLRVâDVH]RQRZ\
Z]URVWLZJUXGQLXEH]URERFLHVLęJQęâRSR]LRPXDOHLWDNZRGQLHVLHQLXGRV\WXDFML
VSU]HGURNXQDVWĊSLâVSDGHNRSXQNWXSURFHQWRZHJR
'R SR]\W\ZQ\FK ]PLDQ MDNLH GRNRQDâ\ VLę Z RVWDWQLP F]DVLH RSUyF] UHDOQHJR
]PQLHMV]HQLDVLęOLF]E\RVyEEH]SUDF\QDOHů\]DOLF]\ýSU]HGHZV]\VWNLPVNUyFHQLHF]DVX
SR]RVWDZDQLDPLHV]NDľFyZSRZLDWXZUHMHVWUDFKQDV]HJRXU]ęGXL]QDF]ĊF\VSDGHN
OLF]E\RVyEGâXJRWUZDOHEH]URERWQ\FK1DSU]HVWU]HQLRVWDWQLFKODWRGVHWHNWHMJUXS\
]PDODâ]GR1LHZĊWSOLZLHLVWRWQ\PHOHPHQWHPZQLZHORZDQLXWHJREDUG]R
QLHNRU]\VWQHJR]MDZLVNDE\â\LQWHQV\ZQHG]LDâDQLDMDNLHSURZDG]LOLœP\Z]DNUHVLHDNW\ZL
]DFML EH]URERWQ\FK 2JUDQLF]HQLH GâXJRWUZDâHJR EH]URERFLD E\âR MHGQ\P ] SU]\MęW\FK
SU]H]QDVSULRU\WHWyZZSURJUDPLHQDURN
3RGREQLHMDNZODWDFKXELHJâ\FKGXů\QDFLVNSRâRů\OLœP\UyZQLHůQDZVSLHUDQLHSU]HGVLę
ELRUF]RœFL L VDPR]DWUXGQLHQLD ']LęNL œURGNRP )XQGXV]X 3UDF\ SUDFRGDZF\ Z\SRVDů\OL
QRZ\FKVWDQRZLVNSUDF\ZUDPDFKNWyU\FK]DWUXGQLHQL]RVWDOL]DUHMHVWURZDQLZ383
EH]URERWQL:VSLHUDOLœP\ WDNůH NUHDW\ZQH L SU]HGVLęELRUF]H RVRE\ ]DPLHU]DMĊFH RWZRU]\ý
VZH ZâDVQH ILUP\ =DLQWHUHVRZDQLH GRILQDQVRZDQLHP GR G]LDâDOQRœFL JRVSRGDUF]HM
SRUD]NROHMQ\E\âREDUG]RGXůHSRZVWDâRQRZ\FKSRGPLRWyZJRVSRGDUF]\FK
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,QQĊSR]\W\ZQĊ]PLDQĊNWyUĊPRJOLœP\]DREVHUZRZDýZPLQLRQ\PURNXE\âVSD
GHNEH]URERFLDZœUyGRVyEZZLHNXQLHPRELOQ\PZW\PZJUXSLHSRZ\ůHMURNXů\FLD
8WU]\PDQLH DNW\ZQRœFL ]DZRGRZHM W\FK RVyE VWDQRZL FR URNX QLH]Z\NOH LVWRWQ\ HOHPHQW
QDV]HJR SURJUDPX G]LDâDľ-Xů RG  URNX 383Z 3DELDQLFDFK MHVW UHDOL]DWRUHP NROHM
Q\FKHG\FMLSURJUDPXÅµ:XELHJâ\PURNXDNW\ZQ\PLIRUPDPLSU]HFLZG]LDâDQLDEH]
URERFLXREMęOLœP\RVyENWyUHXNRľF]\â\URNů\FLD

2ERN ]PLDQ R FKDUDNWHU]H SR]\W\ZQ\P PRJOLœP\ UyZQLHů REVHUZRZDý SHZQH
V\PSWRP\ SRJRUV]HQLD NRQLXQNWXU\ JRVSRGDUF]HM 1D V]F]HJyOQĊ XZDJę ]DVâXJXMH GRœý
]QDF]ĊF\ VSDGHN OLF]E\ RIHUW SUDF\ NLHURZDQ\FK GR RVyE EH]URERWQ\FK 6SDGHN WHQ E\â
QDMEDUG]LHMRGF]XZDOQ\ZRVWDWQLPNZDUWDOHURNXLVWDQRZLâHIHNWSRJRUV]HQLDQDVWUR
MyZSUDFRGDZFyZRUD]VSDGNXSURGXNFMLZSU]HGVLęELRUVWZDFK



5RN  E\â GOD 3RZLDWRZHJR 8U]ęGX 3UDF\Z 3DELDQLFDFK F]DVHP QRZ\FKZ\
]ZDľ L PRůOLZRœFL = MHJR SRF]ĊWNLHP SU]HMęOLœP\ ]DGDQLD 3RZLDWX 3DELDQLFNLHJR
Z]DNUHVLHUHKDELOLWDFML]DZRGRZHML]DWUXGQLDQLDRVyEQLHSHâQRVSUDZQ\FKZUDPDFKœURG
NyZ 3)521 G]LęNL F]HPX ]\VNDOLœP\ GRGDWNRZH PRůOLZRœFL DNW\ZL]RZDQLD WHM V]F]H
JyOQHM JUXS\ EH]URERWQ\FK 5R]SRF]ęOLœP\ UyZQLHů UHDOL]DFMę SURMHNWyZ Z UDPDFK 3UR
JUDPX 2SHUDF\MQHJR .DSLWDâ /XG]NL ŒURGNL SR]\VNDQH ] (XURSHMVNLHJR )XQGXV]X
6SRâHF]QHJRZUDPDFKSURMHNWXÅ1RZHSHUVSHNW\Z\µSR]ZROLâ\REMĊýZVSDUFLHPDů
RVyEEH]URERWQ\FK3HUVSHNW\ZDSURJUDPRZDRWZRU]\âDWDNůHQRZHPRůOLZR
œFL DSOLNRZDQLD R œURGNL SU]H]QDF]RQH QD SRGQLHVLHQLH MDNRœFL œZLDGF]RQ\FK SU]H] QDV
XVâXJ RUD] ]ZLęNV]HQLD GRVWęSQRœFL GR SRUDGQLFWZD ]DZRGRZHJR L SRœUHGQLFWZD SUDF\
5HDOL]DFMDSURMHNWXÅ6NXWHF]Q\XU]ĊGµSR]ZROLâDQD]DWUXGQLHQLHGRGDWNRZ\FKSRœUHGQL
NyZ L GRUDGFyZ RUD] SRGQLHVLHQLH NZDOLILNDFML NOXF]RZ\FK SUDFRZQLNyZ GR QLHXVWDQQLH
]PLHQLDMĊF\FK VLę Z\PRJyZ U\QNX SUDF\ D Z UH]XOWDFLH RVLĊJQLęFLH Z\ůV]HJR SR]LRPX
HIHNW\ZQRœFLSURZDG]RQHMDNW\ZL]DFMLRVyEEH]URERWQ\FK


: FLĊJX FDâHJR URNX DNW\ZQ\PL IRUPDPL SU]HFLZG]LDâDQLD EH]URERFLX REMęOLœP\
RVyEZW\P
− V]NROHQLDPL
− ]DWUXGQLHQLHPZUDPDFKSUDFLQWHUZHQF\MQ\FK
− ]DWUXGQLHQLHPZUDPDFKUREyWSXEOLF]Q\FK
− DNW\ZL]DFMĊZUDPDFKSUDFVSRâHF]QLHXů\WHF]Q\FK
− VWDůDPL
− SU]\JRWRZDQLHP]DZRGRZ\P
− RVyERWU]\PDâRœURGNLQDSRGMęFLHG]LDâDOQRœFLJRVSRGDUF]HM
−  RVyE SRGMęâR SUDFę QD VWDQRZLVNDFK Z\SRVDůRQ\FK Z UDPDFK GRWDFML
GODSUDFRGDZFyZ²]DUyZQR]XPyZ]URNXMDNLNRQW\QXDFML]RERZLĊ]Dľ
]ODWSRSU]HGQLFK

:VSDUFLHWDNOLF]QHMJUXS\EH]URERWQ\FKQLHE\âRE\PRůOLZHEH]RGSRZLHGQLFKœURGNyZ
ILQDQVRZ\FKSR]RVWDMĊF\FKZG\VSR]\FML383]ZâDV]F]DJG\SURZDG]RQHSU]HGVLęZ]LęFLD
VWDMĊVLęFRUD]EDUG]LHMNRV]WRZQH3XODœURGNyZ]W]ZÅ$OJRU\WPXµNWyUĊFRURNXRWU]\
PXMH3RZLDWRZ\8U]ĊG3UDF\3DELDQLFDFKMHVW]D]Z\F]DMQLHZ\VWDUF]DMĊFDGRSURZDG]HQLD
HIHNW\ZQ\FK G]LDâDľ DNW\ZL]XMĊF\FK ORNDOQ\ U\QHN SUDF\ L VWDQRZL MHG\QLH SRGVWDZę

8

 5<1(.35$&<
GRDSOLNRZDQLDRGRGDWNRZHœURGNLGODWHJRVWDUDP\VLęZ\NRU]\VW\ZDýZV]HONLHPRůOLZR
œFLSR]\VNLZDQLDIXQGXV]\NWyUHPDMĊVâXů\ýSRSUDZLHV\WXDFMLQDU\QNXSUDF\ZSRZLHFLH
:  URNX SR UD] NROHMQ\ œURGNL SU]H]QDF]RQH QD G]LDâDQLD RNUHœORQH Z Å3RZLDWRZ\P
SURJUDPLH SURPRFML ]DWUXGQLHQLD L DNW\ZL]DFML ORNDOQHJR U\QNX SUDF\µ RVLĊJQęâ\ UHNRUGRZĊ Z\VR
NRœýL]DPNQęâ\VLęNZRWĊ]â]NWyUHM
− ]â SRFKRG]Lâ\]HœURGNyZ6DPRU]ĊGX:RMHZyG]WZDáyG]NLHJR
QD UHDOL]DFMę SURJUDPyZ UHJLRQDOQ\FK ²Å/RNDWRUµ Åµ Å3RU]ĊGNLµ
Å368µLÅ,QZHVWRUµ
− ]â](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRâHF]QHJRQDUHDOL]DFMęSURMHNWX
Å1RZHSHUVSHNW\Z\µ
− ]â ](XURSHMVNLHJR)XQGXV]X6SRâHF]QHJRQDUHDOL]DFMęSURMHNWX
Å6NXWHF]Q\XU]ĊGµ
−  ]â ] 3)521 QD UHDOL]DFMę ]DGDľ Z ]DNUHVLH UHKDELOLWDFML ]DZRGRZHM
RVyEQLHSHâQRVSUDZQ\FK
− QDWRPLDVWSR]RVWDâDF]ęœýWRœURGNLSU]\]QDQHZRSDUFLXRÅ$OJRU\WPµZNZRFLH
 ]â Z W\P  ]â  œURGNL Å$OJRU\WPX QD  URN
]âœURGNLQDNRQW\QXDFMęXPyZ]URNXL]â²ZNâDG
ZâDVQ\GRSURJUDPyZUHJLRQDOQ\FK 

3RWHQFMDOQLHQDDNW\ZL]DFMęMHGQHJREH]URERWQHJR]DUHMHVWURZDQHJRZ383Z3DELDQLFDFK
SU]\SDGDâR]âLVXPDWDE\âDZ\ůV]DQLůSU]HGURNLHPR]â


6]F]HJyâRZ\ RSLV ]MDZLVNZ\VWęSXMĊF\FKZ PLQLRQ\PURNX QD U\QNX SUDF\Z SR
ZLHFLH SDELDQLFNLP RUD] SUH]HQWDFMę G]LDâDľ SRGHMPRZDQ\FK Z 3RZLDWRZ\P 8U]ęG]LH
3UDF\ Z 3DELDQLFDFK ]QDMG]LHFLH 3DľVWZR Z NROHMQ\FK UR]G]LDâDFK QLQLHMV]HJR RSUDFRZD
QLD






6HUGHF]QLH]DSUDV]DP\Lů\F]\P\SU]\MHPQHMOHNWXU\








&DâNRZLW\NRV]WUHDOL]DFMLSURJUDPyZUHJLRQDOQ\FKZ\QLyVâ]â²ZW\P]â

NZRWDSR]\VNDQD]6DPRU]ĊGX:RMHZyG]WZDL]âZNâDGZâDVQ\])3NWyU\]RVWDâZOLF]RQ\
ZNZRWę$OJRU\WPXZRVWDWQLHMSR]\FML
&DâNRZLW\NRV]WUHDOL]DFMLSURMHNWXZ\QLyVâ]â²ZW\P]âVWDQRZLâ\œURGNLSR]\VND
QH]()6L]âWRZNâDGZâDVQ\XU]ęGX
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Rozdział I
Poziom i dynamika bezrobocia

Poziom i dynamika bezrobocia RYNE
EK PRACY 2008

1.Chara
akterystyka powiatu pabiani
ickiego

Powiat pabianicki to
t obszar obejmujący 492 km2 połoŜony w centralnej
cen
części województwa łódzkiego w zachodniej
zac
części WyŜyny Łódzkiej. Z liczbą 119 tys. mieszkańców
plasuje się na piątym mie
iejscu w województwie. W skład powiatu wchod
hodzi 7 gmin – miasta
Pabianice i Konstantyn
tynów Łódzki oraz gminy wiejskie: Dłutów, D
Dobroń, Ksawerów,
Lutomiersk i gmina Pab
abianice.

Zdecydowana większość
ść ludności (blisko 75%) zamieszkuje tereny mie
iejskie, w tym miasto
Pabianice skupia aŜ 60%
0% wszystkich mieszkańców powiatu. W Pabia
bianicach znajduje się
równieŜ zdecydowana większość
wi
instytucji oraz urzędów administracji
cji publicznej i samorządowej. Obszary miejs
iejskie mają charakter głównie przemysłowy. Do
o połowy lat 90-tych
przewaŜał tu przemysł
sł włókienniczy. Obecnie dominującymi gałęzi
ęziami gospodarki są:
przemysł lekki, tekstylno
lno-odzieŜowy oraz dynamicznie rozwijające się w ostatnim czasie
branŜe farmaceutyczna i elektro-mechaniczna. Do największych i najba
bardziej znanych firm
naleŜą: „Pamso” S.A.. – producent mięs i wędlin, „Polfa Pabian
ianice”, „Aflofarm”,
„Adamed”, „EMO-Far
Farm” – producenci wyrobów farmaceutycznyc
nych, „Philips Lighting” – producent oświet
ietlenia, „Pawo” i „Finn Karelia Poland” – producenci
pr
markowej
odzieŜy, „Sanpellegrino”
no” – firma produkująca wyroby pończosznicze
cze, „Swedwood Poland LTD.” odział firm
rmy produkującej meble dla koncernu IKEA, „Jantoń”
„J
S.A. jeden
z największych w Polscee producentów
p
i importerów win oraz wiele inny
nych.
W powiecie funkcjonuje
uje równieŜ podstrefa „Łódzkiej Specjalnejj S
Strefy Ekonomicznej” zajmująca obszarr 115 ha w gminie Ksawerów, w której swe inwestycje
in
ulokowały
wcześniej wspomniane firmy
fir z branŜy farmaceutycznej – „Aflofarm”,, „Adamed”
„
i „EMOFarm”, a takŜe „Creativ
iv Web”
W
– producent włóknin i specjalistycznej
ej konfekcji
k
medycznej
oraz „S. i A. Pietrucha
cha” – jeden z największych w Europie produ
oducentów parapetów
z PCV.

13

RYNEK PRACY 2008

Pozi i dynamika bezrobocia
Poziom

Z danych przekazanych przez
ez Urząd Skarbowy w Pabianicach wynika, Ŝee od
o 2006 roku
następuje systematyczny wzrost
ost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodar
darczych, jednak
największy przyrost odnotowal
aliśmy w minionym roku. W końcu grudnia w ewidencji US
figurowało o 300 podmiotów więcej
w
niŜ rok wcześniej.
Liczba podmiotów gospo
ospodarczych zarejestrowanych w Urzędzie Skarbowym
ym
w Pabian
bianicach - od 1999 roku (stan na 31.12)
10500
10000
9500
9000
8500
8000
Liczba podmiotów

1999

2000
00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

9336

9288
88

8993

8953

9702

9148

9733

9696

9819

10
10119

Liczba podmiotów
w ggosp. zarejestrowanych w gminach powiatu w 2008 roku
(stan na dzień 31.12.2008)
544
428
806

Miasto Pabianice
Konstantynów Łódzki
Dłutów
Dobroń
Ksawerów
Lutomiersk
Gmina Pabianice

462
254
5619
1315

Spośród 119 tys. mieszkańców
w powiatu w 2007 roku nieco ponad 20% (24.4
.431 osób) pracowała, w tym 7.428 osób w sektorze
s
publicznym i 17.003 osoby w sektorz
rze prywatnym.
Zdecydowana większość mieszk
szkańców zatrudniona była w przemyśle i budow
ownictwie.1

Strukt
ruktura zatrudnienia w powiecie pabianickim
(stan na dzień 31.12.2007)
115

rolnictwo
10555
przemysł i budownictwo
13761
usługi

1
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2.Poz
ziom bezrobocia
Począwszy od 20
2003 roku w powiecie pabianickim obserwujem
jemy spadkowy trend
poziomu bezrobocia. Jesz
Jeszcze w 2002 roku w Powiatowym Urzędziee Pracy
P
w Pabianicach
zarejestrowanych było ponad
po
11 tys. bezrobotnych. Od tego czasu liczba
licz osób pozostających bez pracy zmalałaa aŜ
a o 6.374 i w grudniu 2008 roku wyniosła 4.661
4
osób. Zmiany,
jakie od tego czasu dokon
konały się na lokalnym rynku pracy widoczne są równieŜ
r
w spadkach
wartości stopy bezroboc
ocia, która najwyŜszego poziomu sięgnęła w końcu
k
2003 roku 22,3%, natomiast w czerw
erwcu 2008 roku wskaźnik ten po raz pierwszy
zy od bardzo wielu lat
osiągnął jednocyfrowąą w
wartość i wyniósł 9,6%.
Lic
Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
ch
w latach 2004-2008
12000
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11035
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10424

8000

10046

9016

9254

7458

6000
4000

4956
956

4661

2007
007

2008

2000
0
2000

20
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W stosunku do 2007 roku
rok liczba bezrobotnych zarejestrowanych w pabianickim
pa
urzędzie
pracy zmalała o 5, 9% (czyli
(c
o 295 osób). Rok 2008 nie był juŜ jednak
ak okresem tak dynamicznych zmian jak rokk poprzedni. Rozpoczął się lekkim wzrostem poziomu
po
bezrobocia.
Wzrost ten miał jednak charakter
c
sezonowy i juŜ w kolejnych miesiącac
cach liczba zarejestrowanych w PUP zaczęła
ła spadać. Tempo zmniejszania się liczby pozos
zostających bez pracy
w minionym roku było nieco
n
niŜsze niŜ w roku 2007, co obrazują linie
nie trendu na wykresie
poniŜej.
Lic
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bezrobotnych zarejestrowanych w 2007 i 2008 roku
(stan w końcu miesiąca)
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NajniŜszą wartość stopa bezrobocia osiągnęła w październiku (9,1%), w ostatnich dwóch
miesiącach roku obserwowaliśmy jednak jej wzrost – w grudniu wskaźnik ten wyniósł juŜ
10,0%, ale nadal był niŜszy niŜ rok wcześniej (o 0,7 punktu procentowego).

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie pabianickim
w 2008 i 2008 roku (w%)
20

15

10

5
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2008 11,2

11,0

10,7

10,1

10,0

9,6

9,5

9,5

9,9

9,1

9,5

10,0

2007 16,3

15,8

15,3

14,3

13,5

12,8

12,4

12,2

12,4

12,0

11,0

10,7

Wzrost liczby bezrobotnych nie dotyczył jedynie naszego lokalnego rynku pracy. WzmoŜone rejestracje osób tracących pracę odczuwalne były równieŜ w skali całego województwa i kraju. Wzrostowe tendencje wynikały z nasilenia czynników sezonowych, które dodatkowo zostały spotęgowane przez doniesienia o coraz większym zasięgu i natęŜenia
ogólnoświatowego kryzysu i pogorszeniu koniunktury. Miało to istotny wpływ na nastroje
pracodawców, którzy zaczęli zwalniać pracowników bądź nie przedłuŜali z nimi umów
o pracę.
Stopa bezrobocia rejestrowanego w latach 2004-2008
(w%)*
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

∗

2004

2005

2006

2007

Polska

19,1

17,6

14,8

11,2

2008
9,5

Województwo łódzkie

19,6

17,9

14,7

11,2

9,2

Powiat pabianicki

20,6

18,7

16,0

10,7

10,0

prezentowane dane uwzględniają korekty dokonane przez GUS, niektóre wartości stopy bezrobocia
mogą się róŜnić od prezentowanych w publikacjach i opracowaniach sporządzanych w poprzednich
latach przez PUP w Pabianicach.

W latach 2004-2007 stopa bezrobocia w powiecie pabianickim przewyŜszała średnie wartości tego wskaźnika liczone dla województwa łódzkiego i całego kraju. W 2007 roku nastąpił
dość istotny spadek poziomu bezrobocia w naszym powiecie, stopa bezrobocia była niŜsza
niŜ średnie wielkości tego wskaźnika w regionie łódzkim i w skali ogólnopolskiej. W mi-
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nionym roku mogliśmyy jednak
je
obserwować spowolnienie tempa spadku
dku w powiecie w stosunku do województwaa i Polski. Trudno jednakŜe mówić o radykalnym
ym pogorszeniu sytuacji na rynku pracy w powiecie, poniewaŜ lokalne rynki zazwycz
yczaj szybciej reagują
na wszelkie zmiany koni
niunktury, zwłaszcza, gdy przeobraŜenia te są bardzo dynamiczne
i nagłe.

Stopa bezrob
zrobocia w powiatach województwa łódzkiego w latach 2007
7 i 2008
2
(stan na 31.12)
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2008

abianicki uplasował się na 11 miejscu w wojew
ewództwie pod wzglęW 2008 roku powiat pab
2
dem wielkości stopy bezr
ezrobocia , rok wcześniej zajmowaliśmy 14 miejsc
ejsce. Powiat pabianicki naleŜał do grupy jedno
nostek, w których spadek stopy bezrobocia osiąg
siągnął średnie wielkości. NaleŜy jednak zwróci
ócić uwagę na fakt, iŜ dane dotyczą miesiąca grudnia,
gru
w którym nastąpił wzrost bezrobocia
ia w całym województwie. W niektórych powiata
atach obserwowaliśmy
nawet wzrost poziomu bezrobocia
be
w stosunku do 2007 roku.

Ranking tworzony w kolejności
ci od
o powiatów o najwyŜszej stopie bezrobocia do jednostek, w których
k
wskaźnik ten był
najniŜszy – im wyŜsza pozycja, tym wyŜszy poziom bezrobocia. Klasyfikacja obejmuje 24 jednos
nostki.
2

17

RYNEK PRACY 2008

Pozi i dynamika bezrobocia
Poziom

3.Bezrobo
ocie w gminach powiatu

W Powiatowym Urzędz
ędzie Pracy w Pabianicach w końcu grudnia 2008
008 roku zarejestrowanych było 3.691 bezrobo
botnych zamieszkujących w miastach (w tym 2.937
2.9 bezrobotnych mieszkańców Pabianic i 754
7 mieszkańców Konstantynowa Łódzkiego)
go). Mieszkańcy
terenów wiejskich stanowili 21%
1% wszystkich bezrobotnych z powiatu pabianic
nickiego.
W porównaniu do 2007 rok
roku wzrósł odsetek bezrobotnych z terenó
enów miejskich
(o 2,5 punktu procentowego)
Bezrobo
obotni wg miejsca zamieszkania - wieś - miasto
w 2008 roku

wieś
21%

miasto
79%

robotnych odnotowaliśmy w gminie Dłutów (o 27,0%) i gmiNajwyŜszy spadek liczby bezrob
nie wiejskiej Pabianice (o 21,8%
,8%), natomiast najmniejszy spadek tej liczby nastąpił
na
w obu
gminach miejskich – Pabianicac
cach (o 2,0%) i w Konstantynowie Łódzkim (o 5,2%).
5,
Poziom bezrobocia w Pabianicach
icach (gm.miejska)
w latach 2004-2008
2008

Poziom bezrobocia w Konstan
stantynowie Łódzkim
w latach 2004-2008
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Poziom bezrobocia w gminie
inie Dłutów
w latch 2004-2008
008
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Poziom bezrobocia w gmi
gminie Lutomiersk
w latch 2004--2008

Poziom bezrobocia w gm
gminie Pabianice
w latch 2004
004-2008
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w latch 2004-2008
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4.Płynnoś
ść bezrobocia

Rok 2008 był kolejnym
kol
okresem, w którym odnotowaliśmy dominację
dom
liczby osób
wyłączonych z ewidencji
cji nad liczbą bezrobotnych napływających do
o urzędu.
u
Przewaga ta
była jednak duŜo mniejsz
jsza niŜ w latach poprzednich.
Na przestrzeni 12 miesięc
sięcy do PUP w Pabianicach napłynęło łącznie 9.228
9.
osób bezrobotnych (o 166 więcej niŜ rok
ro wcześniej), w tym 7.256 zgłosiło się do rejes
jestracji, a 1.972 osoby
powróciły do rejestrów automatycznie
a
po ukończeniu szkolenia, prac
ac społecznie uŜytecznych, staŜu czy przygoto
otowania zawodowego. W tym samym czasiee status
s
bezrobotnego
utraciły 9.523 osoby (aŜŜ o 2.041 mniej niŜ w poprzednim roku).
Napływ i odpływ z bezrobocia w latach 2004-2008
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Wśród napływających do ewid
widencji było 1.489 osób (15,6% ogółu) rejes
ejestrujących się
po raz pierwszy i 7.739 bezrobo
botnych powracających do rejestrów. Zjawisko wielokrotnych
w
rejestracji determinowane jest
st przez
p
szereg róŜnych czynników. Przede wszy
szystkim bezrobotni rejestrują się w urzędach
ch pracy z wielu powodów, nie wszyscy szukają
ają pracy, część
z nich nabywa status bezrob
robotnego głównie po to, aby móc korzystać
stać z zasiłków
i świadczeń przysługujących
h osobom, które utraciły pracę. Notorycznie
nie powracający
do rejestrów to równieŜ osoby,
by, które z róŜnych względów nie mogą podjąćć bbądź utrzymać
stałej pracy. Często problem ten dotyczy pracowników branŜ sezonowych, bądź
bą zatrudnionych w sektorach szczególniee silnie
si
reagujących na zmiany koniunktury.

2

Wskaźnik wtórnego bezrobocia
w powiecie pabianickim w latach 2004-2008

1,5
1
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0
wartość wskaźnika

200
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2008
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0,63

0,76

0,82

1,01

1,56

Główną przyczyną utraty status
tusu bezrobotnego w minionym roku, podobnie
ie jjak i w latach
poprzednich było podjęcie prac
racy. Zatrudnienie podjęło w tym czasie 4.020 bezrobotnych.
be
Osoby podejmujące pracę stano
nowiły 42,2% wszystkich, którzy zostali wyłącze
zeni z ewidencji
na przestrzeni 12 miesięcy (rok
ok wcześniej 45,2%).

Strukt
ruktura wyłączeń z ewidencji w 2008 roku
6,2%
podjęcie pracy
szkolenie

42,2%
staż i przygotowanie zaw
zawodowe

30,9%

prace społecznie użytec
yteczne
brak gotowaści do pracy
racy i dobrowolna
rezygnacja
pozostałe

3,9%
9,9%

6,9%

W porównaniu z 2007 rokiem zwiększył
z
się odsetek bezrobotnych, którzy zostali
zos wykreśleni z rejestrów z powodu nieusp
usprawiedliwionego niestawiennictwa w urzędzie
zie w wyznaczonym terminie, odmowy przyjęc
jęcia skierowania do pracy lub udziału w innejj formie
fo
aktywizacji bądź dobrowolnej rezygna
gnacji ze statusu bezrobotnego. Bardzo duŜą wa
wagę do terminowych wizyt u pośredników pracy
p
przywiązują zazwyczaj osoby, którym zaleŜy
zal
na znalezieniu pracy bądź skorzystaniu
niu z form pomocy oferowanych przez urząd.
d. Bezwzględnie
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w wyznaczonym dniu stawiać się w PUP muszą osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych.
Najwięcej przypadków wykreślenia z ewidencji z powodu braku gotowości do podjęcia
pracy jest wśród długotrwale bezrobotnych, co świadczy o tym, iŜ w wielu przypadkach
osoby te po prostu nie są zainteresowane podjęciem pracy, są niesystematyczne i nie przywiązują wagi do spotkań z pośrednikami pracy.
Często zdarza się równieŜ, Ŝe zarówno bezrobotni, jak i pracodawcy nie znają swych obowiązków lub nie przywiązują odpowiedniej wagi do ich wypełniania i w przypadku podjęcia
zatrudnienia bez udziału urzędu, po prostu nie zgłaszają tego faktu.
Zagadnienia dotyczące uwarunkowań i szans na podjęcie pracy przez osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach bardzo szeroko przeanalizowane
i zaprezentowane zostały w opracowaniu przygotowanym przez p. dr hab. Annę Malarską, która od lat współpracuje z naszym urzędem i dostarcza wielu niezwykle cennych analiz statystycznych. Publikacja pt. „Wyrejestrowania do pracy w obszarze PUP Pabianice w latach
2006-2008. Wybrane aspekty zmian” została zamieszczona w Aneksie statystycznym, stanowiącym integralną część niniejszego raportu.
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Rozdział II
Struktura społeczno-demograficzna
bezrobotnych
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Miejsce i pozycję
ję człowieka na rynku pracy determinuje bardzo
zo wiele róŜnorodnych
czynników. Niewątpliwie
ie grupę waŜnych i niezwykle ciekawych deter
terminantów stanowią
cechy społeczno-demogra
graficzne. Wiek, płeć, poziom wykształcenia czy kwalifikacje zawodowe to cechy umoŜliwia
iwiające wyłonienie poszczególnych grup w całe
ałej zbiorowości osób
bezrobotnych, co pozwal
ala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy
wie
na temat wpływu tych cech na takie
tak zjawiska jak czas pozostawania bezz pracy czy szanse
uzyskania zatrudnienia.
ia. Dzięki dokonaniu szczegółowej charakte
kterystyki społecznodemograficznej osób poz
ozostających w bezrobociu, moŜemy poznać głó
główne problemy pojawiające się na lokalnym
ym rynku pracy, a w dalszej kolejności określić
ślić kierunki działania
oraz zarysować komplek
leksowe programy mające na celu niwelowanie niekorzystnych zjawisk oraz przeciwdziałani
anie pojawianiu się kolejnych problemów.

1.Kobie
ety i męŜczyźni na rynku pracy

W końcu 2008 roku
rok w pabianickim urzędzie pracy zarejestrowan
anych było 2.367 kobiet i 2.294 męŜczyzn.
n. W ostatnich kilku latach, w odróŜnieniu ood ogólnopolskiego
i wojewódzkiego rynku pracy,
p
w naszym powiecie odsetek bezrobotnyc
nych kobiet w ogólnej
liczbie zarejestrowanych
h był nieco niŜszy niŜ męŜczyzn. W 2008 roku
ku tendencja ta uległa
zmianie. Pomimo tego,, iŜ
i w całym minionym roku kobiety stanowiły
iły 46,4% wszystkich
osób, które napłynęły do ewidencji PUP, to jednak ich liczba w końc
ńcu roku nieznacznie
przewyŜszyła liczbę męŜc
ęŜczyzn, aczkolwiek nadal odsetek ten był niŜsz
Ŝszy niŜ w województwie (kobiety stanowiły 53,0%
53
wszystkich zarejestrowanych) i skali ogóln
ólnopolskiej (56,5%).
Kob
Kobiety
i mężczyźni zarejestrowani w PUP w Pabianicach
w latach 2004-2008
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Napływ do bezrobocia kobiet i mę
mężczyzn
w latach 2004-2008

Odpływ z bezrobocia kobiet
et i m
mężczyzn
w latach 2004-2008
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W 2008 roku do Powiatowego
ego Urzędu Pracy napłynęło 4.948 męŜczyzn i 4.280 kobiet,
w tym po raz pierwszy status
tus osoby bezrobotnej nabyło 706 męŜczyzn i 783 kobiety.
W tym samym czasie z ewiden
encji wyłączyliśmy 5.147 męŜczyzn i 4.376 kobie
biet. MęŜczyźni
bardzo wyraźnie dominowali w grupie osób tracących status bezrobotnego z tytułu podjęcia pracy. Częściej niŜ kobietyy odmawiali
o
przyjęcia propozycji zatrudnienia i byli
b wykreślani
z rejestrów z powodu niestawie
ienia się u pośrednika pracy w wyznaczonym terminie.
ter
Kobiety natomiast częściej brały udział
udz w staŜach i przygotowaniu zawodowym
m oraz pracach
społecznie uŜytecznych.
Struktur
ktura wyłączeń z ewidencji w 2008 roku
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brak gotowaści do pracy i dobrowo
rowolna rezygnacja

pozostałe

pozostałe

je niŜsza niŜ męŜczyzn. Przyczyn takiej sytuac
uacji naleŜy upaAktywność zawodowa kobiet jest
trywać w istnieniu wielu barier
ier w pracy zawodowej kobiet, m.in. wpływ na wielkość wymienionych wskaźników mają
ją zakorzenione w społeczeństwie stereotypy roli
ro społecznozawodowej kobiety, konfliktt praca-rodzina i obowiązki wynikające z m
macierzyństwa.
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W przeciwieństwie do męŜczyzn,
mę
kobiety często postrzegane są jako mniej
m
elastyczni, dyspozycyjni i wydajni praco
cownicy. Szczególną grupą na rynku pracy są ko
kobiety, które po urodzeniu dziecka nie podjęł
jęły pracy, w grudniu było ich 261. Problemy z zatrudnieniem
z
miało
równieŜ 386 kobiet dekl
eklarujących samotne wychowywanie co najmn
niej jednego dziecka
w wieku do 18 roku Ŝycia
cia.
Nie bez wpływu na zjaw
jawisko niŜszych wskaźników zatrudnienia wśró
śród kobiet pozostaje
struktura popytu występ
ępująca na lokalnym rynku pracy. Większośćć ofert
o
napływających
do PUP, z racji swej spec
pecyfiki skierowana jest do męŜczyzn, choć zgod
odnie z obowiązującymi przepisami pracodawc
awca nie moŜe formułować wymagań dyskrymi
minujących potencjalnych kandydatów m.in.. ze
z względu na płeć. Typowo „męskie” zawod
ody znacznie częściej
zaliczane są do deficytow
owych. Czynniki te sprawiają, Ŝe kobiety, mimo
o wyŜszego poziomu
wykształcenia i kwalifikac
kacji zawodowych dłuŜej szukają pracy.
Zdecydowana większość
ść (65%) kobiet zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
P
w 2008
roku to osoby w tzw. wie
ieku mobilnym, w grupie męŜczyzn odsetek ten był niŜszy i wynosił 54%.
Struktura wieku bezrobotnych

Mężczyźn
yźni

Kobiety

35%

46%
54%

mobilny

niemobilny

65%

mobilny

niemobilny

W 2008 roku, jak i w latach
lat
poprzednich, bezrobotne kobiety z terenu
enu powiatu pabianickiego cechował wyŜszyy poziom wykształcenia niŜ męŜczyzn. Części
ściej legitymowały się
dyplomem ukończeniaa wyŜszej
w
uczelni, szkoły policealnej bądź średniej
śr
zawodowej,
a takŜe świadectwem uko
kończenia liceum ogólnokształcącego.
W grupie męŜczyzn wyr
yraźnie dominowało wykształcenie podstawow
owe lub gimnazjalne,
a 68% nie posiadało wyks
ykształcenia średniego.
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Struktura bezrobotnych
be
wg poziomu wykształcenia
Mężczyźni

Kobiety

8%

11%
32%

17%

42%

22%
8%
25%
wyższe
śr. ogólnokszt.
gimnazj. i poniżej

21%
police
licealne i śr. zaw.
zasad
sadn. zawodowe

14%

wyższe
śr. ogólnokszt.
gimnazj. i poniżej

policealne i śr. zaw.
po
za
zasadn.
zawodowe

W lepszej sytuacji w odniesien
ieniu do czasu poszukiwania pracy znajdowalili ssię męŜczyźni,
którzy zazwyczaj krócej pozosta
ostawali w rejestrach PUP i rzadziej kwalifikowal
ali się do grupy
długotrwale bezrobotnych.

Czas pozostawania bez pracy

Mężczyźni

Kobiety

40%
0%

43%
57%

60%

długotrwale bezrobotni

28

pozostali

długotrwale bezrobotne

pozostałe

Struk
truktura społeczno-demograficzna bezrobotnych RYNE
EK PRACY 2008

2.Struk
ktura wieku

Wiek naleŜy do
o tych
t
cech demograficznych, które najsilniejj determinują
d
sytuację
człowieka na rynku pracy,
pr
szczególny wpływ ma na szanse zdobycia
zdo
zatrudnienia
przez osoby bezrobotne. W analizach rynku pracy ludność w wieku pro
rodukcyjnym dzielimy
na dwie podstawowe kate
ategorie – osoby w wieku mobilnym (między 18 a 44 rokiem Ŝycia)
oraz osoby w wieku niem
iemobilnym (męŜczyźni między 45 a 64 i kobiety
ety między 45 a 59 rokiem Ŝycia). Niewątpliwie
wie w mniej korzystnej sytuacji na rynku pracyy zznajduje się ta druga
grupa.
Zjawisko to potwierdzają
ają analizy struktury wiekowej osób zarejestrow
owanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach. Grupa bezrobotnych, którzy ukończyli
uko
45 rok Ŝycia
stanowi co roku stanowi
wi najwyŜszy odsetek bezrobotnych, jednakŜe w ostatnim czasie mogliśmy obserwować pewn
wne zmiany na rynku pracy.
Odsetek bezrobotnych wg kategorii wiekowych
w latach 2004-2008
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

do 25

19,2

17,0

15,1

13,2

14,4

25-34

28,1

27,4

25,4

25,0

26,9

35-44

21,1

20,6

19,6

18,1

18,4

pow. 45

31,6

35,0

39,9

43,7

40,2

Po raz pierwszy od wielu
elu lat nastąpiło odwrócenie tendencji wzrostowe
wej i choć bezrobotni,
którzy ukończyli 45 rokk Ŝycia
Ŝ
nadal stanowią najbardziej liczną grupę,, to ich odsetek zmalał
o 3,5 punktu procentowe
wego. Zmalała równieŜ liczba bezwzględna zareje
rejestrowanych w PUP
z 2.167 w 2007roku do
o 1.876
1
w 2008 roku ( spadek o 291 osób). Tym
ym samym w pozostałych kategoriach wiekow
owych w porównaniu do 2007 roku nastąpił wzrost
wz
odsetka: o 1,2
punktu procentowego w grupie młodzieŜy do 25 roku Ŝycia, o 1,9 w kategorii 25-34 lata
i o 0,3 punktu procentow
owego w grupie 35-44 lata.
Przyczyn zmian w stru
trukturze bezrobotnych moŜna upatrywać w wielu zjawiskach.
Przede wszystkim czynn
ynnikiem mogącym determinować spadek ods
dsetka bezrobotnych
po 45 roku Ŝycia są wzmoŜone
wz
przejścia na wcześniejszą emeryturę
urę lub nabycie praw
do innych świadczeń przedemerytalnych.
prz
Trudno jest jednak wiązaćć to zjawisko ze spadkiem liczby bezrobotnych
ych w wieku niemobilnym w PUP w Pabianicach,
ch, gdyŜ w całym 2008
roku odnotowaliśmy jedynie
jedy
172 przypadki wykreślenia z rejestrów
w osób
o
bezrobotnych
z tytułu ukończenia 60/
0/65 lat bądź nabycia praw emerytalnych lub
b przedemerytalnych,
rok wcześniej było ich 155,
15 tak więc nie moŜna takŜe mówić o istotny
nym dla tego zjawiska
wzroście wyłączeń z ewi
widencji. W okresie ostatnich kilku lat nasz urząd
urz połoŜył bardzo

29

Stru
społeczno-demograficzna bezrobotnych
RYNEK PRACY 2008 Struktura
duŜy nacisk na realizację progr
gramów aktywizacji zawodowej osób po 50 roku
rok Ŝycia. Byliśmy jednym z pierwszych urzęd
zędów, które rozpoczęły realizację programu „50
50 PLUS”, program ten w późniejszym czasie
sie został przyjęty do realizacji w całym wojewód
ództwie. Działania te w dłuŜszej perspektywie
ie czasowej
c
zaczęły przynosić poŜądane efekty.
W pozostałych kategoriach wiek
iekowych obserwowaliśmy mniej znaczące zmian
iany.

2.1 Bezrob
bocie wśród młodzieŜy

Na przestrzeni ostatni
tnich 5 lat liczba bezrobotnych w powiecie
ie pabianickim,
którzy nie ukończyli 25 roku Ŝycia
Ŝy zmalała o 1.260 osób – w końcu minionego
ego roku w ewidencji PUP figurowały 673 oso
soby naleŜące do tego przedziału wiekowego (w tym 379 kobiet i 294 męŜczyzn).
Liczba zarejestrowan
wanych bezrobotnych do 25 roku życia w latach 2004-2008
2000
1500
1000
500
0
2004

2005

2006

2007

ogółem

1933

1534

1127

653

2008
673

kobiety

921

725

572

341

379

mężczyźni

1012

809

555

312

294

W odniesieniu do 2007
20
roku nastąpił jednak wzrost liczbyy bezrobotnych
b
w wieku 18-24 lata, zwiększeniu
niu uległ takŜe, aczkolwiek nieznacznie (o 1,2 punktu
pu
procentowego), odsetek tej grupy w ogólnej
og
liczbie zarejestrowanych w pabianickim
im urzędzie pracy wyniósł 14,4%.
Odsetek bezrobotnych do 25 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych
w latach 2004-2008
25
19,2
20

17,0

15,1

15

13,2

14,4
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5
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Grupę młodzieŜy
Ŝy charakteryzuje dość wysoki poziom rotacji. W ciągu 12 miesięcy
do ewidencji napłynęły 2.563
2
osoby, w tym 875 (czyli 34,1%) zarejes
ejestrowało się po raz
pierwszy w Ŝyciu, a dla 1.688
1.
był to kolejny juŜ powrót do rejestrów bezrobotnych.
be
W grupie napływających do urzędu
urz
po raz kolejny było 735 osób, którym automatycznie
au
został
przywrócony status bezro
zrobotnego po ukończeniu staŜu, przygotowania
ia zawodowego, szkolenia bądź udziału w prog
rogramie prac społecznie uŜytecznych. Jednocze
cześnie w omawianym
okresie z rejestrów PUP
P zostało wyłączonych 2.400 osób do 25 roku
oku Ŝycia. Najczęstszą
przyczyną wykreślenia z ewidencji
e
było podjęcie zatrudnienia (34,4% przypadków),
pr
drugą rozpoczęcie udziału w tzw.
tzw „pozazatrudnieniowych” formach aktywiza
izacji (32,4% przypadków), a na trzecim miejsc
jscu znalazły się wyłączenia z powodu braku got
gotowości do podjęcia
pracy i dobrowolnej rezyg
zygnacji ze statusu bezrobotnego (29,0% przypad
adków).
Struktura wylączeń z ewidencji osób
do 25 roku życia
4,3%
29,0%
podjęcie pracy
34,4%

udział w pozazatrudn
udnieniowych formach
brak gotowości do
o pr
pracy i rezygnacja ze statusu
inne

32
32,4%

NiŜszy niŜ ogólnie odsete
etek podejmujących pracę w grupie do 25 roku Ŝycia
Ŝy wynika głównie
z faktu, iŜ osoby te częściej
czę
brały udział w formach aktywizacji,i, które
k
nie wiąŜą się
z zatrudnieniem – np. w staŜach czy szkoleniach. Młodzi ludzie, gdyy rejestrują
re
się w urzędzie pracy, nierzadko nie
ie posiadają Ŝadnego doświadczenia zawodoweg
ego i praktycznej wiedzy na temat wykonywan
wania wyuczonego zawodu. Ukończenie staŜuu realnie
r
zwiększa ich
szansę na zdobycie zatrud
rudnienia.
Niewątpliwie w omawian
ianej grupie dość istotnym problemem jest wysoki
wy
odsetek osób,
które nie stawiają się u pośredników
po
pracy w wyznaczonym terminie bądź
bą odrzucają przedstawioną im propozycję pracy
p
lub innej formy aktywizacji zawodowej,, aczkolwiek odsetek
ten był niŜszy niŜ w całej
łej zbiorowości bezrobotnych. W 2008 roku 607 młodych osób zostało pozbawionych statu
atusu bezrobotnego z tytułu braku gotowości do pracy a 88 dobrowolnie zrezygnowało z usług
us
urzędu. Skala tego zjawiska była podobna
na jak rok wcześniej.
MłodzieŜ znajduje
uje się w dość korzystnej sytuacji na rynku pracy
acy pod względem poziomu wykształcenia i rod
odzaju posiadanych kwalifikacji, niemniej jedna
nak w grupie tej równieŜ występują problemy.
y. W porównaniu z ogółem zbiorowości odsete
setek osób z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym
p
wśród młodych ludzi jest niŜszy.
niŜ
Ponadto wiele
osób kontynuuje naukęę wieczorowo
w
bądź zaocznie.
Jednym z coraz bardziej
iej dostrzegalnych problemów rynku pracy jestt zjawisko
z
bardzo małego zainteresowania mło
łodzieŜy kształceniem w szkołach zawodowych
ch na poziomie zasad-
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niczym i średnim. W społecze
zeństwie funkcjonuje błędne przekonanie, Ŝe jedynie
je
wyŜsze
wykształcenie gwarantuje zdob
dobycie satysfakcjonującego i dobrze płatnego
go zatrudnienia.
Rodzice często ukierunkowują
ją swe dzieci tak, aby priorytetem dla nich było
o zdobycie
z
tytułu magistra bez względu na ich realne moŜliwości i zdolności. „Bycie absolw
olwentem zawodówki” jest źle postrzegane. Sytuacja
Sy
ta sprawia, Ŝe szkoły zawodowe zmusz
szone są do zamykania niektórych profilów
w klas. Efektem tego zjawiska jest niedobórr „fachowców”
z dziedzin mechaniki, budown
wnictwa czy obsługi zautomatyzowanych liniii produkcyjnych
p
przy jednoczesnym nadmiarze ekonomistów
e
i specjalistów ds. zarządzania.

Młodzież
ież d
do 25 roku życia wg poziomu wyksztacenia

8,5%

29,4%

20,2%

wyższe
policealne i średnie zawod.
średnie ogólnokszt.
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

12,5%

29,4%

W odniesieniu do sytuacji sprz
przed roku o 4,4 punktu procentowego wzrósł
sł odsetek osób
po liceach ogólnokształcących
ch i o 1,1 punktu procentowego zmalał udział
ał bezrobotnych
z wykształceniem zasadniczym
m zawodowym.
d
Osób, które nie ukończyłyy 25 roku Ŝycia rzadziej dotyka problem długotrwałego
bezrobocia. Czas pozostawania
nia w rejestrach PUP jest w tej grupie zazwycz
czaj krótszy niŜ
w przypadku starszych grup wiekowych.
wi
W 2008 roku nastapił wzrost odset
setka młodzieŜy
pozostającej w ewidencji w okre
kresie do 3 miesięcy – z 57,4% do 61,2%, a takŜe
kŜe dość istotny
spadek odsetka bezrobotnych
h powyŜej
p
12 miesięcy – z 13,4% do 5,9%.
Młodzież do 25 roku życia wg czas
czasu pozostawania
bez pracy

10,8%

Długotrwałe bezrobocie
cie wśród osób
do 25 roku życia
życ

5,9%
13,2%

22,0%
61,2%
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Pomimo wielu trudności,
tru
jakie spotykają młodych ludzi u progu
gu kariery zawodowej
z powodu braku doświad
iadczenia i praktyki, grupa ta radzi sobie całkiem
em nieźle na lokalnym
rynku pracy. Niewątpliw
liwie niemały wpływ ma szeroki wachlarz programów
pro
i działań
w zakresie nauki poszuk
ukiwania pracy , z których osoby te mogą skor
korzystać. Pracodawcy
coraz częściej postrzegaj
gają młodzieŜ jako pracowników o duŜym potencjale,
po
otwartych
na naukę i dostosowywan
anie swych kwalifikacji.

2.2 Bezro
obotni powyŜej 50 roku Ŝycia

W ubiegłym roku
ku bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia stanowili 29,2%
29
wszystkich
pabianickich bezrobotnyc
nych. W grudniu zarejestrowane były 1.362 osoby
by po 50 roku Ŝycia,
w zdecydowanej większoś
zości (60,1%) byli to męŜczyźni.
Liczba zare
zarejestrowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia w latach 200
2004-2008
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W odniesieniu do 20077 roku
r
liczba bezrobotnych w tej grupie zmalała
lała o 161 osób, zaobserwowaliśmy takŜe lekki
kki spadek odsetka tych osób w ogólnej liczbiee bezrobotnych
b
(o 1,5
punktu procentowego).
Odsetek bezrobotnych powyżej 50 roku życia
w ogólnej liczbie zarejestrowanych
w latach 2005-2008
40

30

20
20,1

25,3

30,7

29,2

2005

2006

2007

2008

10

0

W ciągu całego roku do
o rejestrów
r
napłynęły łącznie 1.802 osoby, w tym
ty dla aŜ 1.644 była
to ponowna rejestracja. Jednocześnie
J
status bezrobotnego utraciły 1.963
1.96 osoby. Najczęstszym powodem wyrejestr
strowania było podjęcie pracy (41,9% przypadków
ków).
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Struktura wylączeń z ewidencji osób
po 50 roku życia
14,4%
podjęcie pracy
udział w pozazatrudnieniowych
ych formach
41,9%

28,8%

brak gotowości do pracy i rezyg
ezygnacja ze statusu
inne

14,9%

Bezrobotni po 50 roku Ŝycia
ia to głównie osoby posiadające niski poziom
m wykształcenia
w
i często nieaktualne kwalifikacje
acje zawodowe. Niejednokrotnie osoby te mająą powaŜne
p
trudności w dostosowaniu się do nowych
n
warunków oraz wymogów stawianych
ch przez pracodawców i odnalezieniu się naa szybko
s
zmieniającym się rynku pracy. Często
to nie posiadają
równieŜ wiedzy z zakresu nowo
woczesnych technologii, a nauka nowych umiejęt
jętności sprawia
im spore problemy. Inną barier
rierą w podejmowaniu zatrudnienia jest niska mobilność
mo
osób
powyŜej 50 roku Ŝycia – rzadzie
ziej decydują się na zmianę miejsca zamieszkania
nia lub całkowite przekwalifikowanie i zmianę
nę zawodu w celu podjęcia pracy.
Bezrobotn
otni po 50 roku życia wg poziomu wyksztacenia
3,2%

wyższe
policealne i średnie zawod
wod.
średnie ogólnokszt.
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

19,5%
48,1%

5,4%
23,8%

sowych i ulg oferowanych pracodawcom w sytu
ytuacji, gdy zdeMimo szeregu korzyści finanso
cydują się na zatrudnienie praco
racownika po pięćdziesiątce, nadal zainteresowan
anie przyjęciem
do pracy osób naleŜących do tej kategorii wiekowej jest niedostateczne,, chociaŜ
c
firmy
coraz częściej dostrzegają równ
wnieŜ zalety tych osób jako potencjalnych praco
acowników. Zazwyczaj ludzie w dojrzałym wieku
w
posiadają ustabilizowane Ŝycie rodzinne
ne i cenią sobie
stabilizację finansową, co spraw
awia, Ŝe chętniej podejmują stałą pracę, co zdaje
aje się niezwykle
istotne w dobie dość duŜej rotac
tacji pracowników.
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Bezrobotni po 50 roku Ŝy
Ŝycia to grupa w duŜym stopniu zagroŜona dług
ługotrwałym bezrobociem. Rok temu 50,7% wszystkich
w
zarejestrowanych w PUP w Pabian
ianicach bezrobotnych
po 50 roku Ŝycia pozosta
stawało bez pracy przez okres dłuŜszy niŜ 122 miesięcy
m
. W końcu
2008 roku było to juŜ 37,2%,
37
zatem mieliśmy do czynienia z istotnym
ym spadkiem tego odsetka aŜ o 13,5 punktu procentowego.
pr
Niewątpliwie wpływ na te pozyt
zytywne zmiany miały
intensywne działania, jakie
jak prowadziliśmy w zakresie aktywizacji zawodowej
zaw
tej grupy.
Co prawda część osób b
biorących udział aktywnych formach przeciwd
wdziałania bezrobociu
po jakimś czasie powraca
aca do ewidencji, jednak nawet krótkotrwałe zatrudnienie
zatr
bądź inna
forma wykonywania czyn
zynności zawodowych w miejscu pracy zwiększaj
zają szansę na powrót
do aktywności społeczno
no-zawodowej i chronią przed całkowitym wyco
cofaniem z Ŝycia społecznego.

Bezrob
zrobotni po 50 roku życia wg czasu pozostawania bez pracy

37,2
37,2%

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy
62,8%

m wykształcenia, kwalifikac
cje
3.Poziom
zawodowe
e i staŜ pracy
Jednym z powaŜ
waŜniejszych problemów współczesnego rynk
nku pracy w Polsce
jest zjawisko niedopasow
sowania strukturalnego w sferze kwalifikacyjno-zawodowej. Strona
podaŜowa rynku pracy
cy reaguje z pewnym opóźnieniem na zmia
iany dokonujące się
pod wpływem przeobraŜ
raŜeń w strukturze gospodarczej oraz postępu
ępu technologicznego
po stronie popytowej. Pomimo
Po
ogólnego wzrostu poziomu wykształce
łcenia naszego społeczeństwa, tempo, w jakim
kim kapitał ludzki dostosowuje się do konkretn
tnych potrzeb gospodarki jest wolniejsze, o czym
cz świadczyć mogą trudności pracodawców
w w pozyskiwaniu kadry o ściśle sprecyzowa
wanych kwalifikacjach zawodowych. Dzisiejszy
szy rynek pracy staje
przed wieloma trudnymi
mi problemami. Sytuacja gospodarcza zmienia się bardzo dynamicznie i wymaga wysokiej elastyczności
ela
od słuŜb wspierających zatrudnieni
enie, w tym od powiatowych urzędów pracy.
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W 2008 roku nie odno
notowaliśmy większych zmian w strukturze zare
arejestrowanych
bezrobotnych pod względem poziomu
po
wykształcenia. Nadal najwyŜszy odsete
etek osób pozostających w rejestrach urzędu
u posiadało wykształcenie gimnazjalne bądź niŜsze.
niŜ
Ogółem
w grudniu minionego roku wy
wykształcenia średniego nie posiadało 2.817 bezrobotnych,
b
czyli ponad 60% wszystkich zarejestrowanych.
za
Bardzo powoli, lecz systemat
atycznie rośnie
jednak odsetek bezrobotnych legitymujących
le
się dyplomem wyŜszej uczelni,
i, w końcu grudnia grupa ta stanowiła 8,7% ogółu,
ogó rok wcześniej 7,7%.
Odsetekk bezrobotnych
be
wg poziomu wykształcenia
w ogólnej
o
liczbie zarejestrowanych
w latach 2004-2008
50
40
30
20
10
0
wyższe

policealne i śr.
polic
zaw
zawodowe.

średnie
ogólnokszt.

zasadnicze
zawodowe

gimnazjalne i
niższe

2004

5,1

20,2

7,5

29,1

38,1

2005

5,6

29,7

14,7

20,3

29,8

2006

5,6

30,3

17,5

15,4

31,2

2007

7,7

19,5

9,9

24,0

38,9

2008

8,7

19,7

11,2

23,5

36,9

P
w Pabianicach zarejestrowanych było 4.096
4.0 osób bezW końcu 2008 roku w PUP
robotnych, które wcześniej prac
racowały. Grupa ta stanowiła zdecydowaną więks
iększość – blisko
88%. Jednocześnie 17,2% bezr
ezrobotnych (802 osoby) nie nabyło doświadc
adczenia zawodowego, tzn. nie pracowało n
nigdy bądź ich staŜ pracy nie był dłuŜszy niŜ 12 miesięcy.
StaŜ pracy 20%, czyli 1.696 zarejestrowanych
zar
mieścił się w przedziale 10-300 lat. Najmniejszą grupę stanowili bezrobotni
tni ze staŜem dłuŜszym niŜ 30 lat, w zdecydowan
anej większości
byli to męŜczyźni.

Staż pracy bezrob
zrobotnych zarejestrowanych w PUP w Pabianicach
w 2008 roku (w latach)
4,4%
12,1%

bez stażu
do 1 roku

20,0%
0%
1-5 lat
5-10 lat

14,5%

10-30 lat
pow . 30 lat

14,2%
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W końcu roku 1.797 osób nie posiadało Ŝadnych udokumentowanych kwalifikacji zawodowych, co na ogół staje się powaŜną barierą w podjęciu pracy i przyczyną pozostawania
w długotrwałym bezrobociu.
Najliczniej reprezentowane zawody przez osoby zarejestrowane w PUP w Pabianicach
w 2008 roku przedstawiliśmy w tabeli poniŜej.
L.p.

Grupy zawodów
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

1

2

3

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych,
odzieży i pokrewni
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni

Liczba bezrobotnych
665
543
55
52

Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn i urządzeń

360

Ślusarze i pokrewni

128

Mechanicy maszyn i urządzeń

113

Elektrycy

74

Średni personel techniczny

330

Technicy

294

Najliczniej reprezentowane zawody
w grupie
Szwaczka (216), Krawiec (120),
Dziewiarz (84), Tkacz (47), Przędzarz (32)
Cukiernik (23), Piekarz (12)
Stolarz (28), Stolarz meblowy (9)
Ślusarz (80), Szlifierz metali (29),
Frezer (10)
Mechanik samochodów osobowych (25),
Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych (15),
Mechanik samochodów ciężarowych (13)
Elektromonter [elektryk] zakładowy (19),
Elektromonter instalacji elektrycznych (19),
Elektromechanik elektrycznych przyrządów
pomiarowych (10)
Technik mechanik (62), Technik budownictwa (60),
Technik technologii odzieży (40),
Technik włókiennik (29), Technik elektronik (21)

Robotnicy pomocniczy w przemyśle, budownictwie i transporcie 318

4

5

Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
Robotnicy pomocniczy w budownictwie

56

Pozostali specjaliści

263

Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania

162

Specjaliści nauk społecznych i pokrewni

6

7

8

9

Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy

256

Robotnicy budowlani

251

Robotnicy budowlani stanu surowego i pokrewni

105

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni

75

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni

69

Pracownicy przy pracach prostych w handlu i usługach

251

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki
Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni

112
92

Pracownicy pozostałych specjalności

138

Średni personel biurowy

Pracownicy obsługi biurowej
Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
Pracownicy ds. ewidencji materiałowej, transportu i produkcji

Operatorzy i monterzy maszyn

11

Monterzy
Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownicy usług osobistych i ochrony

12

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych
Pozostali pracownicy usług osobistych

13

56

Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym
i pozostali (220), Pakowacz (18)
Robotnik budowlany (51)
Ekonomista (84), Specjalista ds. marketingu
i handlu (19)
Pedagog (29)

256

Sprzedawcy i demonstratorzy

Pracownicy ds. finansowych i handlowych

10

243

53
49

Sprzedawcy (255)
Murarz (47), Stolarz budowlany (17), Betoniarz
(14)
Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
(27), Monter instalacji centralnego ogrzewania
i ciepłej wody (16)
Malarz budowlany (39), Lakiernik samochodowy
(18)
Sprzątaczka (50), Salowa (23), Prasowaczka (22)
Robotnik gospodarczy (85)
Pracownik administracyjny (23),
Księgowy [samodzielny] (15)
Asystent ekonomiczny (22), Przedstawiciel handlowy [regionalny] (10)

135
72
39

Pracownik biurowy (63)
Magazynier (31)

134
30
30

Monter sprzętu oświetleniowego
i lamp elektrycznych (8)
Pozostali operatorzy maszyn (24)

111
45
36

Kierownicy małych przedsiębiorstw

95

Kierownicy małych przedsiębiorstw

95

Kucharz (19), Kelner (13),
Kucharz małej gastronomii (10)
Fryzjer (20), Kosmetyczka (14)
Kierownik małego przedsiębiorstwa gdzie indziej
niesklasyfikowany (85)

Średni personel w zakresie nauk biologicznych i ochrony zdrowia 69

14
15

Technicy nauk biologicznych i rolniczych
Średni personel ochrony zdrowia

52
17

Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych

61

Inżynierowie i pokrewni

34

Technik ogrodnik (17)
Technik dentystyczny (5)
Inżynier włókiennik (7)
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4.Czas pozos
stawania bez pracy
i długotrwał
łe bezrobocie
Jeszcze 5 lat temu osoby
oso pozostające w rejestrach Powiatowego
o Urzędu
U
Pracy
w Pabianicach przez okres dłu
dłuŜszy niŜ 12 miesięcy stanowiły ponad połow
łowę wszystkich
zarejestrowanych. Obecnie odse
dsetek ten wynosi 25,4% i wykazuje dalsze tende
ndencje spadkowe.
Odsetekk bezrobotnych
be
wg czasu pozostawania bez pracy
w latach 2004-2008
60
50
40
30
20
10
0
2004

2005

2006

2007

2008

do 3 m-cy

19,0

22,7

23,8

29,6

40,5

3-6 m-cy

12,2

14,5

13,6

15,0

17,6

6-12 m-cy

17,3

17,2

16,7

16,2

16,5

pow. 12 m-cy

51,5

45,6

45,9

39,2

25,4

wyraźnie zmalał równieŜ udział długotrwalee bezrobotnych
b
Na przestrzeni ostatnich 4 latt w
w ogólnej liczbie deklarujących
ch brak zatrudnienia (aŜ o 26,1 punktu procentow
towego). Jednocześnie wzrosła liczba i odsete
etek bezrobotnych pozostających bez pracy prze
rzez okres do 3
miesięcy. Bezrobotni coraz kr
krócej pozostają w rejestrach Powiatowego Urzędu
U
Pracy
w Pabianicach, co jest jednym
ym z najwaŜniejszych pozytywnych zjawisk obserwowanych
ob
na lokalnym rynku pracy w osta
statnim czasie. Długotrwałe pozostawanie bezz pracy
p
generuje
wiele groźnych patologii społec
łecznych. Im dłuŜej człowiek bezskutecznie poszukuje
pos
pracy,
tym bardziej maleją jego szanse
nse na zatrudnienie. Kolejne niepowodzenia pro
rowadzą do coraz mniejszej aktywności w pos
oszukiwaniu pracy, a w konsekwencji do całkow
owitego wycofania.. Bezrobotny traci tzw. „naw
nawyki pracy”, jego kwalifikacje wraz z upływem
em czasu dezaktualizują się, dlatego niezwykl
ykle istotnym jest, aby takim osobom dać szansę
sza
powrotu
do aktywności zawodowej nawe
wet na krótki okres czasu.
Odsetek długotrwale
dłu
bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych
w PUP w Pabianicach w latach 2005-2008
(w %)
70
60
50
40

63,2

62,3

2005

2006

57,1

30

41,5

20
10
0
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W 2008 roku w Powiato
iatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zarejest
jestrowane były 1.934
osoby długotrwale bezr
ezrobotne, czyli zgodnie z definicją – bezro
zrobotni pozostający
w rejestrze łącznie przez
ez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich
h 2 lat, z wyłączeniem
okresów odbywania staŜu
taŜu i przygotowania zawodowego. W porówna
naniu z 2007 rokiem,
liczba osób zaliczających
ch się do tej kategorii zmalała o 818 osób.
Długotrwałe bezrobocie
ie dotyka osoby w róŜnym wieku, jednak najbar
bardziej zagroŜeni tym
zjawiskiem są bezrobotni
tni w wieku niemobilnym. W 2008 roku osobyy po
p 45 roku Ŝycia stanowiły ponad połowę długotrwale
dł
bezrobotnych, a najmniej liczną gr
grupą była młodzieŜ
do 25 roku Ŝycia.
Struktura wiekowa długotrwale bezrobotnych

4,6%

do 25 roku życia
cia

25-34 lata
21,7%

54,3
4,3%

35-44 lata

pow. 45 roku życi
życia
19,4%

Największy odsetek w grupie
gr
osób długotrwale pozostających w rejes
jestrach pabianickiego
urzędu pracy stanowilili bezrobotni
b
z wykształceniem podstawowym
ym i gimnazjalnym –
43,4% oraz zasadniczym
m zawodowym – 23,0%. Nieco ponad 19% to osoby, które ukończyły szkoły policealnee i zawodowe na poziomie średnim. W mniejszy
szym stopniu problem
ten dotyczył bezrobotnyc
ych z wykształceniem wyŜszym i średnim ogólno
lnokształcącym.

Str
Struktura
wykształcenia długotrwale bezrobotnych

6,4%
wyższe

43,4%

policealne i średniee zaw
zawod.
19,4%

średnie ogólnokszt.
zasadnicze zawodowe
we
gimnazjalne i poniżej

7,9%
23,0%
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ącymi się powodami wyłączenia z ewidencji osób
sób długotrwale
Dwoma najczęściej pojawiający
bezrobotnych w minionym rok
roku były podjęcia pracy oraz niestawiennictwo
o u pośrednika
w wyznaczonym terminie lub
b odmowa
o
przyjęcia propozycji bądź dobrowol
olna rezygnacja
ze statusu bezrobotnego. Anal
nalizując sytuację długotrwale bezrobotnych naleŜy
nal
pamiętać,
iŜ nie wszystkie osoby rejestrują
rują się w urzędzie w celu podjęcia pracy, dla czę
zęści z nich status bezrobotnego jest warunkie
kiem koniecznym do ubiegania się o zasiłki i inne
nne świadczenia,
a takŜe jedyną moŜliwością posi
osiadania ubezpieczenia zdrowotnego. Niejednok
nokrotnie zdarza
się, Ŝe osoby te posiadając statu
tatus bezrobotnego jednocześnie pracują w tzw.
w. szarej strefie,
nie jest jednak moŜliwe wykryci
ycie wszystkich takich przypadków.
Struktura wylączeń z ewidencji osób
długotrwale bezrobotnych
8,2%

podjęcie pracy

35,3%

udział w pozazatrudnieniowych for
formach
36,8%

brak gotowości do pracy i rezygnac
nacja ze statusu
inne

19
19,7%

łnosprawne
5.Osoby niepeł

W grudniu minionego
o roku w pabianickim urzędzie pracy zarejestro
trowanych było
437 osób bezrobotnych i 216 poszukujących
po
pracy, którzy posiadali orzeczeni
enie o niepełnosprawności. Od kilku lat liczba
ba niepełnosprawnych bezrobotnych utrzymuje
je się na stałym
poziomie, ale wobec spadku ogólnej
og
liczby osób zarejestrowanych w urzędzi
dzie, obserwujemy systematyczny wzrost ich odsetka
od
w tej liczbie. W końcu 2008 roku grupa
upa ta stanowiła
9,4% wszystkich zarejestrowan
anych w naszym urzędzie. Na przestrzeni ostat
statnich 5 lat jej
udział w ogólnej liczbie wzrósł
sł o 4,6 punktu procentowego.
Odsetek niepełnospr
osprawnych bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych
w PUP w Pabianicach w latach 2004-2008
(w %)
10

9,4
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8,4
7,4

6

5,9
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Osoby niepełnosprawnee ggorzej radzą sobie na rynku pracy. Wiele z nic
nich nie wykazuje Ŝadnej aktywności zawodo
odowej. Głównym i nierzadko jedynym źródłem
źr
utrzymania
dla większości z nich są róŜnego rodzaju renty, zasiłki i świadczenia
ia socjalne. Niejednokrotnie osoby te borykają
kają się z powaŜnymi problemami natury ekono
nomicznej, społecznej
i psychologicznej.
Wśród niepełnosp
osprawnych pozostających bez pracy w 20088 roku zdecydowanie
dominowały osoby w wie
ieku niemobilnym stanowiące aŜ 64,8% całej grupy.
gru
Strukt
ruktura wiekowa niepełnosprawnych bezrobotnych

6,4%

15,8%

do 25 roku życia

25-34 lata

35-44 lata
64,8%

13,0%
pow. 45 roku życia

Niepełnosprawni zarejest
estrowani w Powiatowy Urzędzie Pracy w Pabian
ianicach to większości
osoby powiadające wyksz
kształcenie gimnazjalne lub niŜsze (47,6%), nato
atomiast 9,2% nie posiadało Ŝadnego staŜu pracy.
pra
Struktura wykształceni
cenia niepełnosprawnych
bezrobo
robotnych

Niepełnosprawni bezrobotn
botni wg stażu pracy
4,6%

1,6%
wyższe

14,0%
47,6%

5,7%
,7%

policealne i średnie zawod.

9,2%
10,3%
,3%

20,0%

16,2%
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne i poniżej

do 1 roku
1-5 lat

średnie ogólnokszt.

31,1%

bez stażu

5-10 lat
10-30 lat

12,1%

pow . 30 lat

Podobnie, jaki w latach
h ubiegłych,
u
bezrobotni ci to głównie osoby posiadające
po
lekki bądź
umiarkowany stopień niep
iepełnosprawności.
Najczęstszymi przyczynam
nami wykazanej niepełnosprawności w 2008 roku
oku były: upośledzenie
narządów ruchu, choroby
oby układu oddechowego i układu krąŜenia, cho
horoby neurologiczne
i choroby psychiczne.
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Pomimo wielu korzystnych rozwiązań prawnych i przywilejów w zatrudnianiu niepełnosprawnych pracowników, nadal powaŜną barierą pozostają róŜnego rodzaju utrudnienia architektoniczne i niedostosowanie stanowisk pracy do potrzeb tych osób.
Jedną z przyczyn trudności w zdobyciu zatrudnienia przez niepełnosprawnych są obawy
pracodawców przed ciągłymi zwolnieniami lekarskimi osób cierpiących na przewlekłe choroby. Firmy często rezygnują z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej z powodu licznych
skomplikowanych procedur administracyjnych, przez które muszą przebrnąć. Dlatego niezwykle waŜnym zadaniem jest promowanie zatrudnienia tych osób i wykorzystywanie
do tego celu zarówno środków Funduszu Pracy jak i Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych.
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Rozdział III
Działania wpierające zatrudnienie
i powrót bezrobotnych na rynek pracy

Działania wspierające zatrudnienie i powrót bezrobotnych na rynek pracy RYNEK PRACY 2008

1. Usługi rynku pracy
Zarówno bezrobotni rejestrujący się w pabianickim urzędzie pracy, jak i pracodawcy mają moŜliwość skorzystania z szerokiego wachlarza usług rynku pracy, do których naleŜą działania w ramach pośredniczenia w zatrudnieniu, usługi EURES, poradnictwo i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz organizacja szkoleń.
1.1 Pośrednictwo pracy

Pośredniczenie w zatrudnieniu to jedno z najwaŜniejszych zadań urzędów pracy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach w 2008 roku zostało zorganizowanych 31
giełd pracy, w których uczestniczyły 454 osoby bezrobotne.
Do Działu Pośrednictwa Pracy i Marketingu wpłynęły 1.882 pisma, głównie od pracodawców, osób bezrobotnych, ZUS-u, Sadu Rejonowego, Ośrodka Pomocy Społecznej.
Były to m.in.:
− informacje od pracodawców o zatrudnieniu bezrobotnych,
− podania od osób bezrobotnych o pomoc w podjęciu zatrudnienia,
− informacje ZUS o przyznaniu renty bądź emerytury osobom zarejestrowanym w urzędzie,
− pisma od kuratora sądowego dotyczące osób bezrobotnych i inne.
Na przestrzeni 2008 roku zostało wydanych bezrobotnym 2.318 zaświadczeń do opieki
społecznej.
Wydaliśmy równieŜ 1.247 wniosków pracodawcom, w tym:
− 666 – o skierowanie bezrobotnych o odbycia staŜu;
− 475 – o skierowanie bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego;
− 106 – o organizację prac interwencyjnych.
Przyjęliśmy 999 wniosków, w tym:
− 579 – o skierowanie bezrobotnych do odbycia staŜu,
− 366 – o skierowanie bezrobotnych do odbycia przygotowania zawodowego.
− 54 – o organizację prac interwencyjnych.
Po uzyskaniu informacji z Inspektoratów Państwowej Inspekcji Pracy w stosunku
do 38 osób przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające, o wyniku którego powiadomiliśmy wyŜej wymienione instytucje.
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W 2008 roku PUP w Pabianicach
Pa
wystawił 81 opinii w sprawie zatrud
udnienia cudzoziemców. W tym czasie w Pow
owiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zosta
stały zarejestrowane 172 „Oświadczenia o zamiarz
iarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi oby
obywatelowi Białorusi, Rosji lub Ukrainy”, i tak:
czenia dotyczyły obywateli Ukrainy;
− 154 oświadcze
− 18 obywateli
eli Białorusi.
go pośrednictwa
W minionym roku w ramach realizacji zadań z zakresu terenowego
pracy, pośrednicy zatrudnieni
ni w PUP odwiedzili 1.008 zakładów pracy. W baza danych
pracodawców znajduje się obec
ecnie 2.637 kart informacyjnych.
Od 01.07.2008 roku
u Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realiz
alizuje standardy
usług rynku pracy (zgodniee z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityk
ityki Społecznej
z dnia 2 marca 2007r. w spraw
awie szczegółowych warunków prowadzenia przez
prz publiczne
słuŜby zatrudnienia usług rynku
ku pracy (Dz. U. z 2007 r., Nr 47, poz. 315).
Standardy nałoŜyły na pośr
ośredników dodatkowe zadania, głównie administracyjne,
ad
co w efekcie nie wpłynęło naa znaczną
z
poprawę jakości i skuteczności świadc
adczenia podstawowych usług rynku pracy, poniewaŜ
po
juŜ wcześniej poziom pracy w naszym
ym urzędzie był
wysoki.
W 2008 roku bezrobo
obotni zgłaszający się do pośredników pracy wykazywali
wy
największe zainteresowanie podję
djęciem stałej pracy, moŜliwością skorzystani
ania ze szkoleń
i rozpoczęciem własnej działaln
łalności gospodarczej. Pozostałe formy aktywizac
zacji cieszyły się
nieco mniejszym zainteresowan
aniem.
1.1.1 Ofer
rty pracy

Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicac
cach napłynęło
W 2008 roku do P
o 850 ofert pracy mniej (20%)) niŜ w roku 2007. Większość z nich (blisko 53%)
53 dotyczyła
prac subsydiowanych (w tym miejsc
m
staŜu i przygotowania zawodowego). Wśród
Wś
zgłoszonych miejsc pracy było 190 tzw.
tzw otwartych ofert, umoŜliwiających bezrobot
botnym identyfikację pracodawcy i bezpośredn
dni kontakt z nim oraz 381 tzw. wolnych ofer
fert zamieszczanych w gablotach.
Liczba
ba o
ofert pracy zgłoszonych do PUP w Pabianicach
w latach 2004-2008
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W latach, w których noto
otowaliśmy bardzo wysoki poziom bezrobocia,, uudział ofert dotyczących pracy subsydiowane
nej był dość duŜy, przewyŜszał nawet 60%. W o
ostatnich dwóch latach pracodawcy częściej
iej decydowali się na zatrudnienie pracownikaa w ramach własnych
środków, co moŜe świadc
adczyć o poprawie sytuacji finansowej firm. Pom
omimo tego, Ŝe w porównaniu z 2007 rokiem
m nastąpił lekki spadek udziału ofert zatrudnieni
enia niesubsydiowanego w ogólnej liczbie zgłos
oszeń, to i tak ich odsetek był wyŜszy niŜ w latac
tach ubiegłych.
Oferty pracy subsydiowanej i niesubsydiowanej zgłoszone
one
do PUP w Pabianicach w latach 2004-2008
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Dynamika napływu ofert
ert pracy w ujęciu miesięcznym daje moŜliwośćć uchwycenia
u
pewnych
zjawisk sezonowych. W minionym roku najwięcej ofert zgłoszono w lutym
lu
i sierpniu, ponadto dość wysoka liczb
zba wolnych miejsc napływała w pierwszej połowie
poł
roku, niestety
w miesiącach jesiennych
h obserwowaliśmy systematyczny i dość znacząc
zący spadek tej liczby.
W listopadzie udało się pozyskać
p
zaledwie 96 ofert, a w grudniu 76. Koniec
Ko
roku to szczególnie trudny okres zarów
równo dla osób pozostających bez pracy, jak i pra
pracodawców. W tych
miesiącach zazwyczaj obserwujemy
ob
spowolnienie koniunktury w bra
ranŜach sezonowych,
takich jak budownictwo. W minionym roku w tym okresie nastroje pracodawców
pr
zdominowały niepokojące doni
oniesienia o pierwszych skutkach kryzysu gospod
odarczego, czego wynikiem było m.in. nieprze
rzedłuŜanie umów o pracę i mniejsza niŜ zwykle
kle liczba oferowanych
etatów.
Liczba ofert pracy napływająca do PUP w latach 2007 i 200
2008
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Oferty zatrudnienia kiero
rowane do urzędów pracy mają swoją specyfikę,
kę, dlatego ich struktura zawodowa nie zawsze
ze w pełni odzwierciedla zapotrzebowanie wystę
stępujące na lokalnym
rynku pracy. Większośćć trafiających
t
do nas ofert dotyczy prostych prac,
pra których wykonywanie nie wymaga posiad
iadania specjalistycznych kwalifikacji, co jednakk n
nie oznacza, Ŝe pracodawcy w ogóle nie poszukują
pos
za pośrednictwem PUP wysoko wysp
specjalizowanych pracowników.
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Najbardziej poszukiwanymi zawodami w 2008 roku
były m.in.:
− Sprzedawca – 280 ofert;
− Szwaczka – 208 ofert;
− Pracownik biurowy – 187 ofert;
− Robotnik budowlany – 178 ofert;
− Robotnik gospodarczy – 157 ofert.

W 2008 roku największa liczba ofert pracy przeznaczona była dla szerokiej grupy robotników przemysłowych i rzemieślników (396), operatorów maszyn i urządzeń (378),
oraz pracowników obsługi biurowej (341). Szanse na zdobycie zatrudnienia miały równieŜ osoby posiadające zawody związane z budownictwem, mechanicy maszyn
i urządzeń, a takŜe pracownicy zajmujący się obróbką metali. W odniesieniu do 2007 roku
nie zaobserwowaliśmy większych bardziej znaczących zmian w strukturze zapotrzebowania
na konkretne zawody i umiejętności zgłaszane w ofertach wpływających do PUP.
Najczęściej poszukiwane grupy zawodowe zostały szerzej opisane w tabeli poniŜej.

Lp.

Grupy zawodów
Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

1

Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych,
odzieży i pokrewni
Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi
i pokrewni
Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

Operatorzy maszyn i urządzeń

2

5
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396
298

Szwaczka (208), Dziewiarz (25),
Gorseciarka (20), Krojczy (13)

68

Stolarz (39), Stolarz meblowy (16)

30

Cukiernik (23)

378
101

Pozostali operatorzy maszyn gdzie indziej
niesklasyfikowani (101)

Operatorzy zautomatyzowanych linii produkcyjnych
i robotów przemysłowych w przemyśle
elektromaszynowym

100

Operator zautomatyzowanej i zrobotyzowanej
linii produkcyjnej (100)

Kierowcy i operatorzy pojazdów

68

Kierowca samochodu ciężarowego (29),
Kierowca operator wózków jezdniowych (12),
Kierowca samochodu osobowego (11)

Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej
niesklasyfikowani
Pracownicy ds. ewidencji materiałowej,
transportu i produkcji

Pracownicy przy pracach prostych
w handlu i usługach
4

Najbardziej poszukiwane zawody
w grupie

Operatorzy maszyn gdzie indziej niesklasyfikowani

Pracownicy obsługi biurowej
3

Liczba
ofert

341
196

Pracownik biurowy (187)

113

Magazynier (108)

334

Gospodarze budynków,
zmywacze szyb i pokrewni

178

Robotnik gospodarczy (157),
Operator myjni (18)
Sprzątaczka (51), Pomoc kuchenna (28),
Praczka (16), Prasowaczka (12)

Pomoce domowe, sprzątaczki i praczki

128

Robotnicy pomocniczy w górnictwie,
przemyśle, budownictwie i transporcie

302

Robotnicy pomocniczy w budownictwie

188

Robotnik budowlany (178),
Robotnik drogowy (10)

Robotnicy przy pracach prostych
w przemyśle

108

Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle (55),
Pakowacz (26), Pomoc krawiecka (11),
Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym (10)
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Robotnicy budowlani

294

Robotnicy budowlani robót stanu surowego
i pokrewni

125

Robotnicy budowlani robót wykończeniowych
i pokrewni

112

Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje
budowlane i pokrewni

54

6

Modelki, sprzedawcy i demonstratorzy

Murarz (42), Cieśla (30), Brukarz (25),
Zbrojarz (18)
Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych (36),
Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i
pokrewni (12), Pozostali monterzy instalacji (11),
Glazurnik (10), Dekarz (9)
Malarz budowlany (39)

294

7
Sprzedawcy i demonstratorzy

294

Pracownicy pozostałych specjalności

255

Średni personel biurowy

138

Pracownicy ds. finansowych i handlowych

62

Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej

34

8

Robotnicy obróbki metali i mechanicy
maszyn i urządzeń

97

Ślusarz i pokrewni

65

Formierze, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni

39

Elektrycy

22

9

10

Pracownik administracyjny (111),
Księgowy [samodzielny] (21)
Przedstawiciel handlowy [przedstawiciel regionalny] (26),
Handlowiec (12), Pozostali pracownicy ds. finansowych i
handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani (10)
Opiekun w domu pomocy społecznej (23),
Opiekunka środowiskowa (7),
Pracownik socjalny (4)

226

Mechanicy maszyn i urządzeń

Pracownicy usług osobistych i ochrony

Sprzedawca (280),
Sprzedawca w stacji paliw (10)

Mechanik maszyn i urządzeń
przemysłowych (64),
Mechanik pojazdów samochodowych (19)
Ślusarz (29), Frezer (11), Tokarz (11),
Szlifierz metali (10)
Spawacz ręczny gazowy (24), Blacharz budowlany (7),
Blacharz samochodowy (5)
Elektromonter instalacji elektrycznych (13)

149

Pracownicy usług domowych i gastronomicznych

60

Kucharz (35), Kelner (16)

Pozostali pracownicy usług osobistych

50

Fryzjer (32), Kosmetyczka (15)

Pracownicy usług ochrony

17

Pracownik ochrony mienia i osób (17)

Podobnie jak w ubiegłych latach najwyŜszy udział w zgłoszonych ofertach miały wolne
miejsca pracy z sektora przetwórstwa przemysłowego – było to 1.177 ofert stanowiących
blisko 35% ogółu. W 2008 roku pracodawcy z tego sektora zgłosili jednak
aŜ o 663 oferty mniej niŜ rok wcześniej, co daje spadek o 36%. Stosunkowo duŜa liczba
ofert napłynęła równieŜ z szeroko ujętego sektora handlu i napraw (656, w odniesieniu
do 2007 roku w tym przypadku takŜe nastąpił spadek o 244 miejsca, czyli o 27,1%)
oraz budownictwa (570, w porównaniu z 2007 rokiem nastąpił wzrost o 86, czyli blisko
21%).
Zwiększenie udziału w ogólnej liczbie wolnych miejsc pracy zgłaszanych do PUP w Pabianicach odnotowaliśmy równieŜ w sektorze usług (o 1,7 punktu procentowego), ochrony
zdrowia i pomocy społecznej (o 0,9 punktu procentowego), transportu, gospodarki magazynowej i łączności (o 0,5 punktu procentowego) oraz obsługi nieruchomości, wynajmu
i usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o 0,4 punktu procentowego).
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1.1.2 Europejskie SłuŜby Zatrudnienia
– oferty pracy za granicą

W pabianickim urzędzie pracy moŜna zasięgnąć informacji na temat pracy
za granicą. W 2008r. do referenta ds. EURES (Europejskie SłuŜby Zatrudnienia) wpłynęło
289 ofert pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi z 3.718 wakatami.
Najwięcej ofert dotyczyło pracy w:
−
Wielkiej Brytanii – 51 ofert - 1.418 wakatów;
−
Republice Czeskiej – 40 ofert – 427 wakatów;
−
Irlandii – 19 ofert – 472 wakaty
oraz w krajach skandynawskich:
−
Norwegii – 20 ofert – 36 wakatów;
−
Finlandii – 17 ofert – 45 wakatów;
−
Danii – 31 ofert – 69 wakatów.
Stosunkowo duŜa liczba ofert dla osób bezrobotnych napłynęła od pracodawców działających w branŜy hotelarskiej. Firmy te najczęściej poszukiwały chętnych do pracy:
− w Grecji i na Cyprze – 21 ofert – 248 wakatów;
− w Hiszpanii – 19 ofert – 531 wakatów (branŜa hotelarska i nie tylko);
− we Włoszech – 2 oferty – 204 wakaty.
W sumie 115 osób zgłosiło się do referenta ds. EURES w sprawie podjęcia pracy
za granicą. Najwięcej osób pytało o pracę w Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Holandii.
Niestety duŜą barierą w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia jest brak znajomości języków obcych. Osoby zainteresowane pracą za granicą powiadamiane były o aktualnych ofertach pracy oraz usługach sieci EURES (polska strona internetowa oraz portal Komisji Europejskiej).

1.2 Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo i informacja zawodowa to rodzaj działań o charakterze aktywizującym
osoby bezrobotne, polegający na udzielaniu im pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu
czy kierunku szkolenia w celu podwyŜszenia kwalifikacji, a takŜe pomocy z zakresu metod
aktywnego poszukiwania pracy. Pomoc ta skierowana jest równieŜ do pracodawców. Poradnictwo w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach realizowane jest przy uŜyciu nowoczesnych narzędzi (sprzęt multimedialny) oraz technik (testy, moŜliwość skierowania
na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umoŜliwiające wydanie opinii o przydatności zawodowej do pracy).

51

RYNEK PRACY 2008 Działania wspierające zatrudnienie i powrót bezrobotnych na rynek pracy
W roku 2008 wprowadzono standardy usług rynku pracy, zgodnie z którymi funkcjonuje Dział Poradnictwa Zawodowego i Szkoleń.
Poradnictwo Zawodowe jest ogólnie dostępne, a zatem moŜe być zastosowane do:
− młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jaki zawód jest dla nich najbardziej odpowiedni;
− dorosłych pracowników, którzy muszą zmienić zawód lub dostosować się do nowych zajęć ze względu na zwolnienia grupowe, przebranŜowienie, postęp techniczny itp.;
− osób mających trudności z określeniem predyspozycji zawodowych;
− kobiet, które wchodzą lub powracają na rynek pracy po dłuŜszej nieobecności;
− osób pozostających na zasiłku i powracających po dłuŜszym okresie bezrobocia,
które potrzebują pomocy w dostosowaniu lub zmianie kwalifikacji zawodowych;
− pracodawców poszukujących odpowiedniego pracownika, jeŜeli wymaga od niego
szczególnych predyspozycji zawodowych.
− osób mających trudności z określeniem własnych predyspozycji zawodowych.

W 2008 roku kontynuowaliśmy działania związane z aktywizacją zawodową absolwentów i młodzieŜy - przeprowadziliśmy 238 rozmów doradczych z 161 osobami bezrobotnymi
oraz
zorganizowaliśmy
37
informacyjnych
spotkań
grupowych
dla młodzieŜy w Klubie Pracy, w których wzięło udział łącznie 511 osób. Zorganizowane
zostało równieŜ spotkanie z młodzieŜą III klasy ZSZ, w którym uczestniczyło 20 uczniów.
Ponadto prowadziliśmy działania aktywizacyjne skierowane do osób długotrwale bezrobotnych – przeprowadziliśmy 493 rozmowy indywidualne z 429 bezrobotnymi, z usług
poradnictwa zawodowego skorzystało takŜe 59 osób niepełnosprawnych, z którymi przeprowadziliśmy 136 rozmów doradczych. Wszystkie zainteresowane osoby poinformowaliśmy o moŜliwościach ubiegania się o skierowanie na szkolenia i zachęcaliśmy do udziału
w zajęciach prowadzonych w Klubie Pracy. Wszyscy zgłaszający się do doradców mogli
równieŜ skorzystać z Sali Informacji Zawodowej.
Realizując bieŜące zadania 1.160 osobom (1.028 bezrobotnym i 32 osobom poszukującym
pracy) udzieliliśmy porad indywidualnych, przeprowadzając z nimi 1.890 rozmów doradczych. Głównymi problemami, z jakimi zgłaszały się osoby bezrobotne i poszukujące
pracy były przede wszystkim zatrudnienie, doskonalenie zawodowe oraz trudności z wyborem zawodu.
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W stosunku do zgłaszających się bezrobotnych doradcy podjęli następujące działania:
− 1. 160 - osobom sporządzili bilanse kwalifikacji i predyspozycji zawodowych;
−
190 - osób skierowali na badania lekarskie kwalifikujące do udziału w szkoleniach;
−
574 - osobom sporządzono opinie o przydatności zawodowej dla potrzeb szkoleń;
−
80 - osób skierowano do udziału w zajęciach w Klubie Pracy;
−
130 - osób objęliśmy badaniami psychologicznymi;
−
194 - osób skierowaliśmy na zajęcia komputerowe prowadzone w Sali Informacji
Zawodowej i Szkoleń nr 2.
Na przestrzeni minionego roku udzieliliśmy 1.361 informacji zawodowych osobom zarejestrowanym w PUP. Z ogólnie dostępnej Sali Informacji Zawodowej skorzystało
1.467 osób, bardzo duŜym zainteresowaniem cieszyła się moŜliwość nieodpłatnego skorzystania z rozmowy telefonicznej w sprawie pracy.

Doradcy zawodowi najczęściej proszeni byli o udzielenie informacji w zakresie:
− moŜliwości ubiegania się o jednorazowe środki finansowe z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego;
− moŜliwości i uwarunkowania dotyczące skierowań na kursy indywidualne i grupowe;
− zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych;
− staŜy i przygotowania zawodowego;
− wolontariatów dla młodzieŜy;
− moŜliwości skorzystania z informatorów szkolnych, teczek zawodowych i innych publikacji.
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W Sali Informacji Zawodowej Nr 1 największym zainteresowaniem cieszyły się:
informacje o zawodach (teczki, ulotki, przewodniki, filmy);
informacje o kursach zawodowych;
informatory szkolne;
aktualna prasa ( dodatki prasowe „Praca” z „Dziennika
łódzkiego” i „Gazety Wyborczej”, „śycie Pabianic”
i „Nowe śycie Pabianic”)
− dostępu do Internetu;
− ulotki, broszurki, filmy o tematyce związanej z poruszaniem
się po rynku pracy;
− dostęp do telefonu w celu kontaktów z pracodawcami.
−
−
−
−

Często równieŜ doradcy zawodowi, psycholog czy pracownik Sali Informacji Zawodowej
czy Lider Klubu Pracy udzielali pomocy uczniom i studentom w zebraniu materiałów
do napisania stosownych prac (semestralnych, licencjackich, dyplomowych), czy odbycia
praktyk zawodowych na poziomie szkół wyŜszych, a takŜe studiów podyplomowych.
W 2008 roku zwiększono równieŜ moŜliwości dostępu do doradcy zawodowego bezrobotnym z terenów Konstantynowa Łódzkiego i Lutomierska, którzy obsługiwani są przez Filię
naszego urzędu. Od lipca raz w tygodniu doradcy zawodowi z Pabianic pełnili dyŜury
w budynku w Konstantynowie udzielając informacji i porady zawodowej oraz przeprowadzali badania psychologiczne.
1.2.1 Klub Pracy

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy udzielana w Klubie Pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. W zajęciach i szkoleniach prowadzonych przez Lidera Klubu Pracy osoby bezrobotne mogą poznać swoje umiejętności, określić zainteresowania i poznać metody aktywnego poszukiwania pracy. KaŜdy uczestnik spotkań ma moŜliwość określenia swoich
słabych i mocnych stron, poznać metody radzenia sobie ze stresem. Ponadto Klub stwarza
szanse spotkania osób w podobnej sytuacji Ŝyciowej i z podobnymi problemami oraz wymiany własnych doświadczeń, a takŜe daje moŜliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego, poniewaŜ w sytuacjach kryzysowych bardzo waŜne jest, aby człowiek miał świadomość, Ŝe nie pozostaje sam ze swym problemem.
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1.2.2 Szkolenia z zakresu umiejętności
poszukiwania pracy

W minionym roku w Klubie Pracy zorganizowaliśmy 8 trzytygodniowych szkoleń
z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, do udziału w których skierowaliśmy łącznie 80 osób, część z nich zrezygnowała ze spotkań – najczęściej z powodu otrzymania propozycji pracy bądź z przyczyn zdrowotnych. Ostatecznie szkolenie rozpoczęło 68 osób,
większość z nich stanowiły kobiety (50 osób), które zazwyczaj chętniej decydują się na skorzystanie z tej formy wsparcia. Ostatecznie szkolenie ukończyły 62 osoby (w tym 46 kobiet).

Szkolenia w Klubie Pracy niejednokrotnie dają osobom w nim uczestniczącym większą
pewność siebie, skutecznie mobilizują do podejmowania prób powrotu do Ŝycia zawodowego, a co najwaŜniejsze, przynoszą pozytywne efekty. Warto zatem zaznaczyć, Ŝe w 2008
roku po ukończeniu szkolenia lub w trakcie jego trwania:
− pracę podjęło 9 osób (w tym 4 kobiety);
− przygotowanie zawodowe podjęły 2 osoby (w tym 1 kobieta);
− staŜ podjęła 1 osoba (1 męŜczyzna);
− kurs zawodowy rozpoczęły 3 osoby (w tym 1 kobieta);
− do odbycia prac społeczno uŜytecznych skierowano 2 osoby (w tym 1 kobietę);
− kursy komputerowe organizowane przez PUP – rozpoczęło 10 osób (w tym
10 kobiet);
− szkolenie „Spadochron” rozpoczęły 3 kobiety.
Ponadto 3 osoby (w tym 1 kobietę) wyrejestrowano za niestawienie się w PUP w wyznaczonym terminie oraz 1 męŜczyznę za odmowę przyjęcia propozycji pracy.
Osoby bezrobotne w ankietach ewaluacyjnych wydają pozytywną opinię o szkoleniach
prowadzonych w Klubie Pracy i są zazwyczaj bardzo zadowolone z moŜliwości uczestniczenia w nich. Na ich prośbę organizowane są raz na jakiś czas spotkania, podczas których
wymieniają własne doświadczenia nabyte w ostatnim okresie czasu, często wzajemnie się
wspomagają.
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1.2.3 Zajęcia aktywizacyjne

Inną formą mającą na celu pomoc w uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy
są prowadzone w Klubie Pracy trzydniowe zajęcia aktywizacyjne. W 2008 roku zorganizowaliśmy 4 grupy takich zajęć. Ogółem skierowanych zostało 20 osób bezrobotnych
w tym 10 kobiet. W zajęciach ostatecznie uczestniczyło 18 osób (w tym 10 kobiet), nikt nie
przerwał udziału w spotkaniach.
Po ukończeniu zajęć:
− pracę podjęły 2 osoby;
− własną działalność rozpoczęły 2 osoby;
− przygotowanie zawodowe podjęły 2 osoby;
− kurs zawodowy rozpoczęła 1 osoba.
Ponadto 2 osoby wyrejestrowały się z powodu wyjazdu za granicę.

1.2.4 Spotkania dla młodzieŜy
i Program „Spadochron” 1

W Klubie Pracy w minionym roku odbywały się takŜe spotkania dla młodzieŜy,
a w szczególności dla osób które nie ukończyły 25 roku Ŝycia. Zorganizowaliśmy 37 spotkań celem których było przybliŜenie młodym ludziom wiedzy o prawach i obowiązkach
osób bezrobotnych, działalności urzędu pracy oraz z zakresu samodzielności
w poszukiwaniu pierwszej pracy. Udział w spotkaniach wzięło ogółem 511 osób (w tym
kobiet 282).
Zorganizowaliśmy takŜe 3 grupy chętnych do udziału w Programie „Spadochron”.
Udział w zajęciach wzięło 18 osób, w tym 16 kobiet.

1

kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód. Program oparty jest na ksiąŜce
Richarda Bolles’a o tym samym tytule. Szkolenie „Spadochron” prowadzone jest metodą warsztatów i pracy
w grupie. Podczas zajęć uczestnicy analizują wiele obszarów związanych z rynkiem pracy i własnym podejściem do zatrudnienia.

56

Działania wspierające zatrudnienie i powrót bezrobotnych na rynek pracy RYNEK PRACY 2008

1.2.5 Zajęcia komputerowe

W 2008 roku swoją działalność kontynuowała równieŜ Sala Informacji Zawodowej i Szkoleń nr 2, w której prowadzone były zajęcia komputerowe. Uczestniczyć
w nich mogły zarówno osoby zarejestrowane jako bezrobotne, jak i poszukujące pracy.
Zajęcia, jak co roku prowadzili bezrobotni absolwenci – osoby odbywające staŜ w naszym
urzędzie. Spotkania prowadzone były w grupach 10-osobowych, a takŜe w miarę potrzeb
prowadzone były indywidualne konsultacje.
Łącznie w zajęciach wzięły udział 194 osoby. Ta
forma pomocy świadczona przez nasz urząd
cieszyła się większym zainteresowaniem wśród
osób pozostających bez pracy niŜ rok wcześniej.
Dla wielu poszukujących zatrudnienia jest to
jedyna moŜliwość bezpłatnego zapoznania się z
pracą na komputerze i obsługą róŜnych aplikacji
niezbędnych do podjęcia pracy i zwiększającą
szanse powrotu do aktywności zawodowej.

Doradcy zawodowi pozostają w stałym kontakcie z Liderem Klubu wspólnie organizując działalność Klubu. Spotykają się z uczestnikami w czasie trwania zajęć, jak i po ich
zakończeniu, starając się słuŜyć wszechstronną pomocą. Pracownicy Działu Informacji
Zawodowej i Szkoleń podobnie, jak w latach ubiegłych gromadzili i wykorzystywali informacje o zakładach pracy i stanowiskach pracy, opierając się na źródłach prasowych. Analizowali informacje dotyczące lokalnego i krajowego rynku pracy, moŜliwościach kształcenia,
dokształcania i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Upowszechniali informacje ułatwiające wybór zawodu, zmianę kwalifikacji lub zmianę pracy oraz udzielali porad na temat
sposobach zachowania się na rynku pracy.

1.3 Szkolenia zawodowe

PrzeobraŜenia, jakie w bardzo szybkim tempie dokonują się na rynku pracy silnie
wpływają na preferencje pracodawców i wymogi stawiane potencjalnym pracownikom.
Poprawa koniunktury gospodarczej wymusiła powstanie nowych miejsc pracy, ale postawiła równieŜ rynkowi pracy nowe wyzwania. Głównymi problemami, które dotykają nasz
rynek pracy są: niska mobilność zarówno przestrzenna jak i zawodowa osób poszukujących
zatrudnienia, ale równieŜ tych aktualnie pracujących, brak elastyczności pracowników
czy niechęć do kształcenia ustawicznego i systematycznego aktualizowania kwalifikacji zawodowych. Analiza struktury zawodowej popytu i podaŜy pracy w powiecie pabianickim,
jakiej dokonujemy systematycznie w ramach „Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŜkowych”
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wykazała, iŜ na lokalnym rynk
ynku pracy występują istotne rozbieŜności mię
iędzy popytem
na pracę a jej podaŜą pod wzgl
zględem zawodów, poziomu wykształcenia i kwalifikacji.
kwa
Wobec takiej sytuacji niezwykle istotnym
isto
jest stwarzanie osobom pozostającym bez
be pracy moŜliwości aktualizowania swych
h kwalifikacji
k
i nabycie nowych, adekwatnych
h do
d aktualnych
potrzeb rynku pracy umiejętnoś
ości.

W minionym roku na organiz
nizację szkoleń przeznaczyliśmy łączną kwotę
tę 575.435,57zł,
dzięki której z formy tej skorz
orzystało 656 osób bezrobotnych, o 31 osób w
więcej niŜ rok
wcześniej. Liczba osób korzyst
ystających z moŜliwości skierowania na szkolen
lenie przez nasz
urząd systematycznie rośnie, poniewaŜ
po
zapotrzebowanie na lokalnym rynkuu pracy na tego
typu wsparcie jest bardzo duŜe.
Ŝe.
Liczba uczestników szkoleń
w latach 2004-2008
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zkoleń grupowych jest co roku tworzony w opa
parciu o analizę
Zakres tematyczny szko
zapotrzebowania na rynku prac
racy. Ponadto bezrobotni mają równieŜ moŜliw
Ŝliwość złoŜenia
wniosku o skierowanie na szkolenie
sz
indywidualne z wybranego przez siebie
si
zakresu,
pod warunkiem, Ŝe wykaŜą, iŜ ukończenie danego kursu pozwoli im podjąć
ąć pracę. Powiatowy Urząd Pracy w Pabianic
nicach pozyskuje informacje o zapotrzebowani
aniu na zawody
i umiejętności z kilku źródeł.. Podstawowym
P
źródłem jest elektroniczna baza
za danych urzędu, w której znajdują się zarów
ówno informacje dotyczące zawodów zgłaszanyc
nych w ofertach
pracy, jak i o kompetencjach
h osób
o
pozostających bez pracy. W trakcie rejestracji
reje
osoby
bezrobotnej pracownik urzędu
du pozyskuje nowe lub aktualizuje zapisane juŜŜ w bazie infor-
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macje dotyczące jej staŜu pracy, zajmowanych stanowisk, wykonywanego oraz wyuczonego
zawodu, jak równieŜ zawodu, w którym bezrobotny chciałby podjąć pracę, ukończonych
szkół oraz dodatkowych umiejętności takich, jak poziom znajomości języków obcych,
a takŜe uprawnień dotyczących prowadzenia pojazdów. Dodatkowo badanie predyspozycji
i kompetencji osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się w ramach doradztwa
zawodowego (rozmowa z doradcą, testy psychologiczne itp.).
Doradcy zawodowi w celu zdiagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności
na lokalnym rynku pracy pozyskują informacje od pracodawców, z którymi współpracują
przy organizacji szkoleń oraz ośrodków szkoleniowych w przypadku organizowania szkoleń grupowych. Niezwykle waŜnym elementem jest równieŜ uzyskiwanie informacji
o najbardziej poszukiwanych umiejętnościach od samych osób bezrobotnych,
poniewaŜ mają one częsty, bezpośredni kontakt z pracodawcami. Potrzeby w tym zakresie
oraz sugestie dotyczące organizacji konkretnych szkoleń zgłaszane są podczas rozmów
z doradcami zawodowymi.
W 2008 roku PUP w Pabianicach skierował bezrobotnych na następujące szkolenia i kursy:
Rodzaje szkoleń
Działalność gospodarcza
Klub Pracy
Prawo jazdy
Przewóz rzeczy i osób
Wózki jezdniowe
Kasy fiskalne
Koparko-ładowarki
Licencja pracownika ochrony fizycznej
Opiekun osób starszych
Kadry i płace
Bukieciarstwo
Księgowość
Projektowanie stron www
Stylizacja paznokcia
Obsługa biura
Fryzjer
Spawanie
Aerobic
Elektryk
Motorniczy
Palacz
Dietetyk
Kucharz
Diagnosta samochodowy
Podesty samojezdne
Obsługa betoniarek
Terapia zajęciowa
Witrażysta
Żurawie HDS

RAZEM

Liczba osób, które rozpoczęły szkolenia
Ogółem
216
65
56
46
32
32
30
25
21
17
15
15
15
15
11
10
8
6
5
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
656

Kobiety
81
48
1
27
3
21
15
15
14
10
15
11
10
6
1
1
1
1
281
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2. Instrum
menty rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy
acy w Pabianicach, realizując powierzone mu zad
zadania wynikające m.in. z Ustawy o promocji
cji zzatrudnienia i instytucjach rynku pracy, co rokuu ddąŜy do tego,
aby dać szansę powrotu na ryne
ynek pracy jak największej liczbie osób bezrobot
botnych. Prowadzenie aktywnej polityki rynku
ku pracy nie jest jednak moŜliwe bez odpowiedn
dnich nakładów
finansowych przeznaczonych
h na ten cel, dlatego nieustannie staramy się pozyskiwać
jak największe kwoty na aktyw
tywne formy przeciwdziałania bezrobociu, a w szczególności
na wspieranie powstawania nowych
now
miejsc pracy. Do aktywizacji zawodowe
wej osób bezrobotnych i wspierania lokalnych
ych pracodawców wykorzystujemy wszelkie dostępne
dos
instrumenty i działania, które przewid
widziane zostały przez Ustawodawcę.
W 2008 roku, podobnie
nie jak i w latach poprzednich wyjątkowy nacisk
cisk połoŜyliśmy
na promowanie samozatrudnien
ienia i wspieranie tworzenia nowych stanowiskk pracy
p
w istniejących juŜ firmach. Miniony rok przyniósł równieŜ zmiany w moŜliwościach
h aaktywizowania
osób niepełnosprawnych, zarów
równo bezrobotnych jak i zarejestrowanych jako
ako poszukujące
pracy, poniewaŜ PUP w Pabian
ianicach przejął zadania powiatu z zakresu rehab
habilitacji zawodowej tychŜe osób, co pozwolił
oliło nam na pozyskanie dodatkowych środków
w z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osó
sób Niepełnosprawnych. Bardzo istotne były równieŜ
ró
działania związane z organizacją sta
staŜy i przygotowania zawodowego. Kontynuow
uowaliśmy takŜe
współpracę z jednostkami sam
amorządu terytorialnego powiatu pabianickiego
o w ramach organizowania robót publicznych
ch i prac społecznie uŜytecznych.
2.1 Zatrudni
ienie subsydiowane-refundacje kosztów
k
wyposaŜenia stanowiska pracy i prace inter
rwencyjne

W 2008 roku pracę subs
ubsydiowaną podjęło w sumie 845 osób bezrobo
botnych, była to
mniejsza liczba niŜ w 2007 roku
ku, ale w stosunku do 2005 i 2006 roku nastąpił
ił jej wzrost.

Liczba osób,
ób, które podjęły pracę subsydiowaną w latach 2004-2008
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Z analizy porówn
wnawczej danych z ostatnich 5 lat dotyczących
h subsydiowanego
s
zatrudnienia wynika przede
de wszystkim, Ŝe coraz mniejszym zainteresowa
waniem wśród pracodawców funkcjonujących
ch na pabianickim rynku pracy cieszy się moŜliw
Ŝliwość wnioskowania
o refundację kosztów zatr
atrudnienia osoby bezrobotnej w ramach prac interwencyjnych.
in
Liczba miejsc pracy tworz
orzonych w ramach tej formy systematycznie maleje,
ma
poniewaŜ staje
się ona z roku na rok co
coraz mniej atrakcyjna dla pracodawców. W kil
kilku ostatnich latach
firmy chętniej ubiegały się
si o refundację kosztów wyposaŜenia stanowisk
iska pracy dla zatrudnionego bezrobotnego,
o, zorganizowanie miejsca przygotowania zaw
zawodowego i staŜu,
niŜ o wsparcie zatrudnien
ienia w ramach prac interwencyjnych. Pracodaw
dawcy współpracujący
z naszym urzędem zazwy
wyczaj zwracają uwagę na zbyt niską, nieopłacaln
alną kwotę refundacji,
jaka moŜliwa jest w ramac
ach tej formy zatrudnienia i obowiązek utrzyma
mania stanowiska pracy przez okres 24 miesięc
sięcy, który nie zawsze są w stanie spełnić. Pona
nadto wiele trudności
sprawia dobór odpowiedn
iednich pracowników na stworzone miejsca prac
racy. JeŜeli nawet bezrobotni posiadają odpowi
wiednie kwalifikacje do podjęcia pracy na danym
ym stanowisku, często
odmawiają przyjęcia skie
kierowania bądź przerywają udział w programie
ie z powodu niskich
wynagrodzeń proponowa
wanych przez pracodawców – zazwyczaj jestt to minimalne wynagrodzenie.
i
zawarliśmy 55 umów o refu
efundację kosztów zaW ramach pracc interwencyjnych
trudnienia skierowanejj osoby
os
bezrobotnej z 43 zakładami pracy. Utworzone
Utw
zostały 63
miejsca pracy, w tym 29 dla osób powyŜej 50 roku Ŝycia. Pracę rozpoczęło
ro
77 bezrobotnych. Głównymi prob
oblemami pojawiającymi się w trakcie realizacjiji umów
u
były głównie:
− niedotrzymywanie
nie przez pracodawców terminu dostarczenia dokumentów
d
wymaganych do dokona
onania refundacji;
− bardzo duŜa rotac
tacja osób zatrudnianych w ramach prac interwen
encyjnych.
Liczba osó
osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i refundacjiji ko
kosztów
wyposażenia miejsca pracy w latach 2004-2008
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92

168
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o poŜyczek zwykłych i miejsc utworzonych w ramach pro
rogramów specjalnych.
Dane z 2004r. odnoszą się do

Od stycznia 2008
08r. pracodawcy zainteresowani stworzeniem stanowiska
st
pracy pobrali 432 wnioski o refun
fundację kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy.
cy. Wypełnione dokumenty złoŜyło 138 pracod
codawców, w tym 3 zrezygnowało przed rozpatr
atrzeniem przez Komisję, która pozytywnie roz
ozpatrzyła 104 wnioski, 31 zostało rozpatrzonyych odmownie, a 12
pracodawców zrezygnowa
wało z przyznanych im środków.
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Przyczyną negatywnego rozpatrzenia wniosków było zazwyczaj niespełnienie przez zakład
pracy składający wniosek wymogów formalnych takich, jak: utrzymanie stałego poziomu
bądź wzrost zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed złoŜeniem wniosku czy odpowiedni
okres prowadzenia działalności gospodarczej. Często pracodawcy ubiegający się zwrot
kosztów wyposaŜenia stanowiska mieli trudności w wykazaniu się dostatecznym zabezpieczeniem finansowym umowy. Zdarzały się takŜe rozbieŜności między harmonogramem
zakupów a proponowanym do doposaŜenia stanowiskiem pracy.
Część wniosków została odrzucona z powodu ograniczonych środków finansowych, którymi dysponował urząd.
Ostatecznie w ubiegłym roku zawarliśmy 92 umowy z pracodawcami, w ramach
których utworzonych zostało 131 nowych miejsc pracy, a 25 z nich przeznaczono
dla osób powyŜej 50 roku Ŝycia. Łącznie w 2008 roku w ramach obowiązujących umów
pracę podjęło 328 osób bezrobotnych.
Podstawowym problemem, z jakim borykali się
pracodawcy zainteresowani refundacją wyposaŜenia stanowiska pracy dla osoby zarejestrowanej w PUP w Pabianicach, była niepewność
dotycząca moŜliwości utrzymania odpowiedniego poziomu zatrudnienia, poniewaŜ jest to
warunek konieczny do wywiązania się z zawartej umowy. W przypadku niespełnienia tego
kryterium, pracodawca zobowiązany jest do
zwrotu udzielonego wsparcia wraz z odsetkami. Inną istotną barierą były trudności w doborze pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami do wykonywania pracy na danym stanowisku oraz duŜa rotacja osób podejmujących zatrudnienie.
Pracodawcy, w zaleŜności od rodzaju prowadzonej działalności, najczęściej ubiegali się
o zwrot kosztów zakupu maszyn, urządzeń i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy
na danym stanowisku, mebli oraz sprzętu komputerowego i biurowego.
2.2 Dofinansowania dla bezrobotnych

W 2008 roku osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem pracy „na własny rachunek” miały moŜliwość skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej m.in. w ramach realizowanych przez PUP w Pabianicach programach regionalnych - INWESTOR oraz 50+, a takŜe w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Nowe perspektywy”.
MoŜliwość ubiegania się o dofinansowanie do samozatrudnienia cieszyło się tak,
jak i w poprzednich latach, ogromnym zainteresowaniem. W ciągu 12 miesięcy osoby bezrobotne pobrały łącznie 514 wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji, wypełnione dokumenty złoŜyła ponad połowa - 276 osób. Ostatecznie Komisja pozytywnie zaopiniowała
255 wniosków, 21 wniosków zostało rozpatrzonych odmownie.
W 2008 roku, zgodnie z ustalonymi zasadami przyznania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, jako priorytet przyjęliśmy wsparcie
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działalności o charakterze
rze produkcyjnym, co jednakŜe nie oznacza, Ŝe inicjatywy o innym
charakterze nie miały szans
sz
na uzyskanie pomocy. W minionym rok
roku zmieniono nieco
formułę obrad Komisji.. Osoby składające wniosek miały moŜliwośćć przedstawienia
p
własnych pomysłów, koncep
cepcji i planu przedsięwzięcia osobiście przed
d członkami
c
Komisji.
Takie rozwiązanie pozwo
woliło na wnikliwą analizę szans powodzenia pr
przedsięwzięcia i bardziej efektywne wykorzys
zystanie środków finansowych będących w dyspo
spozycji PUP, a osoby
bezrobotne miały szansę
sę na doprecyzowanie swych planów marketing
tingowych i rozwianie
wątpliwości członków Komisji.
Ko
Najczęstszymi przyczynam
nami wydania negatywnej decyzji były: niespełni
łnienie warunków formalnych, brak udokumen
entowanych kwalifikacji do prowadzenia wniosk
skowanej działalności
gospodarczej, ograniczon
one środki będące w dyspozycji PUP oraz opini
inia Komisji o małym
prawdopodobieństwie powodzenia
po
i rentowności przedsięwzięcia.
Po uzyskaniu pozytywnej
nej decyzji o przyznaniu środków finansowych
h 24
2 osoby zrezygnowały z otworzenia własn
asnej firmy – bezrobotni ci najczęściej motywow
owali rezygnację brakiem poręczyciela i odpo
powiedniego lokalu do prowadzenia działalnośc
ości. Część bezrobotnych podjęła inną pracę.
Ostatecznie na przestrzeni
pr
roku środki na otworzenie własnejj firmy
fi
wypłacono 231
osobom zarejestrowanym
ym w pabianickim urzędzie pracy. Osoby te najcz
jczęściej podejmowały
się prowadzenia działalno
lności gospodarczej w zakresie usług remontowo
wo-budowlanych (blisko 30%), produkcji, sprz
przedaŜy i usług w branŜy odzieŜowej oraz szero
eroko pojętego handlu
detalicznego i hurtowego
ego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalne
lnego rynku powstało
wiele punktów prowadzą
dzących usługi kosmetyczno-fryzjerskie, a takŜe
kŜe solaria i gabinety
odnowy biologicznej orazz studio tatuaŜu oferujące równieŜ piercing i makijaŜ
ma
permanentny.
Wiele osób bezrobotnych
ych zarejestrowanych w naszym urzędzie to ludz
dzie niezwykle przedsiębiorczy, mający bardzo
dzo oryginalne i przede wszystkim dobrze roku
okujące na przyszłość
pomysły na własny biznes
nes.
Rodzaje
je d
działalności podejmowane
przezz pabianickich
pa
bezrobotnych

4%

2%

6%

Usługi kosmetyczne,
ne, fryzjerskie,
f
solarium
Usługi remontowo-bu
budowlane, wykonczenia
wnętrz
Usługi instalatorskie

12%

9%

12%

Krawiectwo-usługi,i, pr
produkcja, sprzedaż

Doradztwo finansowe
owe, prawne, usługi
ubezpieczeniowe
Produkcja wyrobów
w ggotowych
Mechanika pojazdowa
owa i usługi
motoryzacyjne
Gastronomia

3%
2%
4%

Działalność szkoleniow
niowa i edukacyjna

3%

29%
7%
7%

Handel - sklepy i hutro
utrownie
Usługi fotograficzne,
ne, kkomputerowe, reklama
i marketing
Obsługa imprez okolic
kolicznościowych,
wideofilmowanie
Inne
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Do ciekawszych pomysłów w zakresie
z
prowadzenia działalności w minionym
ym roku mogliśmy zaliczyć m.in. wytwarzanie
nie maszyn CNC, wynajem fontann czekoladowy
wych czy świadczenie usług archeologicznych.
h. Bezrobotni podejmowali się takŜe świadczeni
enia usług szkoleniowych – z zakresu obsługi
gi komputera, nauki języków obcych czy edukac
kacji muzycznej.
Powstały takŜe auto-szkoła i niepubliczne
nie
przedszkole.
Realizacja umów z prac
racodawcami i osobami bezrobotnymi wymaga
ga prowadzenia
stałego monitoringu, systemat
atycznie sprawdzane są zarówno dokumenty
nty dostarczane
do PUP, jak i przeprowadzamyy szereg kontroli w zakładach pracy i w miejsca
scach prowadzenia działalności gospodarczej
ej przez osoby, które otrzymały dofinansow
owanie. Jeszcze
przed przekazaniem środków fi
finansowych bardzo szczegółowej kontroli podl
odlegają lokalne,
w których bezrobotni zamierzaj
rzają prowadzić działalność oraz miejsca, w który
órych pracodawcy mają utworzyć dodatkowee stanowiska
s
pracy. W 2008 roku przeprowadzi
dziliśmy łącznie
754 kontrole. Sporządziliśmy 567
56 opinii Komisji ds. Pomocy Publicznej.

2.3 Roboty publiczne

Z moŜliwości zatrudnie
nienia pracowników w ramach robót publicznyc
nych najchętniej
korzystają organizacje non prof
rofit i jednostki samorządu terytorialnego, ponie
niewaŜ forma ta
nie wymaga od nich duŜego nakładu
na
finansowego w porównaniu z kwotą refundacji,
re
jaką
mogą uzyskać. Dla jednostek samorządowych,
sa
które z reguły mają niski i ograniczony
ogr
budŜet przeznaczony na zatrudnie
nienie, roboty publiczne stanowią istotny instrum
rument rozwoju
zasobów kadrowych.
Licz osób zatrudnionych w ramach robót publicznych
Liczba
w latach 2004-2008
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Na przestrzeni 2008 roku
ro zatrudnienie w ramach robót publicznych
ych podjęło 179
osób, o 45 więcej niŜ rok wcześ
ześniej. W omawianym okresie czasu utworzyliśm
liśmy 180 miejsc
pracy w ramach 73 umów z 23 pracodawcami.
Jednym z problemów pojawiaj
iających się w trakcie realizacji umów jest stosu
osunkowo duŜa
rotacja osób kierowanych do p
pracy. Wiele z nich rezygnuje, bądź nie chcee podjąć
p
zatrudnienia z powodu dość niskich
h wynagrodzeń proponowanych przez pracodaw
dawców, zazwyczaj było to najniŜsze wynagrod
rodzenie.
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2.4 Sta
aŜe i przygotowanie zawodowe

Do aktywnych form
fo przeciwdziałania bezrobociu, które dają
ją m
moŜliwość wykonywania pracy osobie be
bezrobotnej, ale nie wiąŜą się z zawarciem
ciem stosunku pracy
z pracodawcą naleŜą staŜ
taŜe, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
cy oraz prace społecznie uŜyteczne.
Co roku firmy działające
ce na terenie naszego powiatu chętnie korzystają
tają z moŜliwości zorganizowania staŜu dla młodzieŜy
mł
rozpoczynającej dopiero pracę zawod
odową i miejsca przygotowania zawodowego
o dla
d bezrobotnych nie posiadających aktualnych
ych kwalifikacji zawodowych. Dzięki uczestnic
tniczeniu w programach aktywizacji obejmującyc
cych te formy, pracodawcy zyskują pracownik
nika nie ponosząc w zasadzie Ŝadnych kosztów z tego tytułu, a bezrobotni mają moŜliwośćć zzdobycia bądź uaktualnienia praktycznej wiedzy
dzy zawodowej.
Liczba osób
sób uczestniczących w stażach i przygotowaniu zawodowym w latach
lata 2004-2008
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W 2008 roku w staŜach uczestniczyło 790 osób, w tym 226 kontynuow
owało staŜ rozpoczęty
w 2007 roku, a 564 osoby
oby rozpoczęły w nim udział w 2008 roku. W mi
minionym roku utworzyliśmy w sumie 591 mie
iejsc do odbywania staŜu, z których w późniejsz
jszym czasie anulowano 31.
Na przestrzeni 2008 roku
ku, podobnie jak i w latach ubiegłych, mieliśmy do czynienia z przypadkami odmowy podjęc
jęcia staŜu przez osoby bezrobotne, decyzje tee najczęściej
n
motywowane były planami związ
iązanymi z podjęciem pracy za granicą, trudnośc
ościami w pogodzeniu
obowiązków związanych
ch z pracą i nauką, ale równieŜ podjęciem zatrudnienia
zat
w innym
miejscu lub rozpoczęciem
iem nauki w systemie dziennym. MłodzieŜ niechę
chęć do uczestniczenia
w staŜach uzasadniała teŜ relatywnie niskimi stawkami stypendium przysługującego
prz
staŜyście – w końcu roku było
ło 772,60 zł (brutto).
StaŜe były takŜe przeryw
rywane na wniosek pracodawcy głównie z pow
owodu długotrwałych
zwolnień lekarskich prze
rzedstawianych przez osoby w nich uczestniczą
czące. Łącznie udział
w tej formie aktywizacjiji przerwały
p
124 osoby.
Przygotowaniee zawodowe
z
w miejscu pracy to instrumentt rynku
ry
pracy funkcjonujący od 2004 roku, w odróŜnieniu
o
od staŜu kierowany jest do osób nieposiadających
n
wystarczających kwalifikacji
cji zawodowych do podjęcia zatrudnienia na tz
tzw. „wolnym rynku
pracy” bez względu na wiek.
wi
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Przygotowanie zawodowe u pracodawcy w minionym roku odbywało 486 osób, w tym 111
bezrobotnych kontynuujących program z 2007 roku i 375 osób, które zostały skierowane
do uczestnictwa w tej formie w 2008 roku. W ubiegłym roku utworzyliśmy łącznie 407
miejsc przygotowania zawodowego, z których w późniejszym czasie anulowano 32. Podobnie jak w przypadku staŜy, nie wszyscy bezrobotni wyrazili chęć udziału formie. Uzasadnienia takŜe były podobne – wyjazd za granicę, zwolnienie lekarskie, zbyt niska kwota
stypendium. W sumie na przestrzeni całego roku udział w przygotowaniu zawodowym
przerwało 78 osób.
Zainteresowanie moŜliwością utworzenia miejsca przygotowania zawodowego bądź
staŜu jest nadal stosunkowo duŜe głownie z tego powodu, Ŝe formy te nie wymagają nakładów finansowych od zakładów pracy. Pracodawcy jednak nie zawsze w pełni wywiązują się
z obowiązków wynikających z umów zawartych z PUP. Głównymi problemami pojawiającymi się podczas realizacji umów, podobnie zresztą jak i w latach ubiegłych, było zbyt późne informowanie urzędu przez pracodawcę o fakcie przerwania staŜu lub przygotowania
zawodowego przez osobę bezrobotną oraz niedyspozycyjność osoby wyznaczonej
do sprawowania opieki nad staŜystą bądź odbywającym przygotowanie zawodowe.
W sytuacjach, gdy dochodzi do pewnych nieporozumień między pracodawcą a osobą odbywającą staŜ czy przygotowanie zawodowe, zawsze staramy się doprowadzić
do kompromisu. Gdy tylko jest moŜliwe, organizujemy rozmowy konfrontacyjne celem
wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości w realizacji harmonogramu i warunków odbywania
staŜu bądź przygotowania zawodowego. Dodatkowo prowadzimy stały monitoring realizacji umów w ramach tych form. W 2008 roku przeprowadziliśmy w sumie 12 rozmów konfrontacyjnych oraz 45 kontroli u pracodawców.

2.5 Prace społecznie uŜyteczne

Inną formą, która nie wiąŜe się z zawarciem stosunku pracy są prace społecznie
uŜyteczne. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach forma ta realizowana jest
od 2006 roku. Prace te bezrobotni mogą wykonywać w maksymalnym wymiarze 10 godzin
tygodniowo za wynagrodzenie nie niŜsze niŜ 6,90zł za godzinę. Do udziału w niej kierujemy osoby nieposiadające prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, które są w szczególny sposób zagroŜone patologiami społecznymi i długotrwale pozostają bez pracy. Celem
uczestnictwa w programie prac społecznie uŜytecznych jest zapewnienie najuboŜszym
moŜliwości uzyskania minimalnych środków do Ŝycia i zmobilizowanie ich do powrotu
na rynek pracy, reintegracja społeczna i zawodowa, a takŜe zdyscyplinowanie osób długotrwale zarejestrowanych w urzędzie oraz ograniczenie moŜliwości wykonywania pracy
w tzw. „szarej strefie”.
Głównymi partnerami w organizowaniu prac społecznie uŜytecznych są gminy z ternu powiatu, przy ich udziale bezrobotni mogą być kierowani do pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub działalnością na rzecz społeczności lokalnych.
W 2008 roku prace społecznie uŜyteczne odbywało 376 osób, blisko 70% tej grupy
stanowiły kobiety. Pomimo tego, Ŝe stosunkowo niewielka liczba osób podejmuje zatrudnienie po udziale w pracach społecznie uŜytecznych, (w 2008 były to 22 osoby z 333, które
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ukończyły formę), to jedn
ednak moŜliwość powrotu do Ŝycia zawodowego
go i ponowne nabycie
„nawyków” pracy dla wielu
wie z tych osób jest bezcennym doświadczeni
eniem, dającym szansę
powrotu na rynek pracy.
Liczba
ba o
osób biorących udział w pracach społecznie użytecznych w latac
atach 2006-2008
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MoŜliwość organi
nizowania prac społecznie uŜytecznych ograni
aniczona jest w duŜej
mierze sposobem ich fina
inansowania. Do 60% środków na ten cel moŜe
Ŝe być refundowanych
z Funduszu Pracy, pozos
zostałą część powinny zapewnić gminy, dlatego
go realizacja tej formy
aktywizacji bezrobotnych
h w duŜej mierze zaleŜy od tego, czy jednostki
tki samorządowe dysponują odpowiednimi śro
środkami.

2.6 Doda
atki aktywizacyjne

Dodatki aktywiza
izacyjne są instrumentem rynku pracy, jaki moŜ
oŜe być zastosowany
w przypadku, w którym
rym osoba bezrobotna posiadająca prawo do pobierania zasiłku
dla bezrobotnych, pod
podejmie zatrudnienie niesubsydiowane z własnej inicjatywy
bądź za skierowaniem uurzędu w niepełnym czasie pracy i za wynagrodzenie
wy
niŜsze
niŜ obowiązujące w danym
nym czasie minimalne wynagrodzenie.
W 2008 roku przyjęliśmy
my 338 wniosków o przyznanie dodatku aktyw
tywizacyjnego. W celu
przyznania lub odmowyy przyznania dodatku sporządzane i wydawane
ne są decyzje administracyjne, przyjmuje sięę zaświadczenia
z
potwierdzające zatrudnienie, wydawane
wy
są równieŜ
informacje przypominając
ające o konieczności terminowego dostarczania
ia comiesięcznych zaświadczeń od pracodawcó
wców. Prowadzimy takŜe rejestr osób, którym przyznano
p
dodatki –
w 2008 roku – było to 308
30 osób. W celu utrzymania porządku i zachow
owania prawidłowości
w wydawanych decyzjach
ach dokonujemy bieŜącej kontroli dokumentów
w osób, które złoŜyły
wnioski.
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3. Rehabilitacja zawodowa i działania
promujące zatrudnienie osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON
Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach z początkiem 2008 roku przejął obowiązek
realizacji zadań Powiatu Pabianickiego w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych. W ramach tych zadań osoby niepełnosprawne zarejestrowane
w PUP jako bezrobotni lub poszukujący pracy mogli skorzystać ze szkoleń zawodowych,
przygotowania zawodowego oraz dofinansowania do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy chcący zatrudnić osobę niepełnosprawną, mogli składać wnioski
o refundację kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy dla tej osoby.
Zainteresowanie nowymi moŜliwościami wsparcia było bardzo duŜe. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach wpłynęło łącznie 46 wniosków o przyznanie środków
z PFRON na cele związane z zatrudnieniem i aktywizacją zawodową, w tym:
− 21 wniosków pracodawców o refundację wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska
pracy dla zatrudnionej osoby niepełnosprawnej;
− 3 wnioski pracodawców o zwrot kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne;
− 15 wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
− 6 wniosków osób niepełnosprawnych o sfinansowanie kosztów szkoleń zawodowych;
− 1 wniosek o zorganizowanie miejsca przygotowania zawodowego u pracodawcy
dla osoby niepełnosprawnej.
W trakcie procedury rozpatrywania wniosków pracodawcy wycofali 2 wnioski o refundację
doposaŜenia stanowiska pracy, 1 osoba niepełnosprawna zrezygnowała z ubiegania się
o środki na własną działalność gospodarczą w kwocie, zatem łącznie wycofano 3 wnioski.
Z pozostałej liczby 43 wniosków, 21 rozpatrzono negatywnie, w tym:
 15 wniosków pracodawców - 3 o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek
na ubezpieczenie społeczne i 12 o refundację kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy;
 6 wniosków osób niepełnosprawnych – 4 o udzielenie dofinansowania
do własnej działalności gospodarczej i 2 o sfinansowanie szkoleń.
Odmowy wynikały głównie z ograniczonych środków, jakimi dysponował PUP.
Łącznie 22 wnioski rozpatrzono pozytywnie, w tym:
 7 wniosków o refundację kosztów doposaŜenia 10 stanowisk;
 10 wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie własnej działalności gospodarczej;
 4 wnioski o sfinansowanie kosztów szkoleń;
 oraz 1 wniosek o zorganizowanie przygotowania zawodowego w miejscu
pracy.
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Dzięki środkom z PFRON osoby niepełnosprawne mogły podjąć zatrudnienie
w ramach nowoutworzonych miejsc pracy w zawodach: pracownik samorządowy (podinspektor), operator kosiarki, pomoc farmaceutyczna, pomoc stolarza, operator wiertarki,
operator szlifierki oraz operator wózka widłowego.
Ponadto 10 osób otworzyło własne firmy w zakresie:
− działalności handlowo-usługowej (2 osoby);
− instalatorstwa elektrycznego i usług budowlanych;
− usług poligraficznych;
− usług instalacyjno-gazowych;
− usług porządkowych i budowlanych;
− usług fryzjerskich.
Powstały takŜe: szkoła tenisa, firma informatyczna oraz gabinet fizjoterapii.
Sfinansowaliśmy równieŜ szkolenia w zakresie obsługi wózków jezdniowych, obsługi kas
fiskalnych oraz kurs komputerowy. W szkoleniach wzięły udział 4 osoby.
Ponadto 1 osoba została skierowana do odbycia przygotowania zawodowego na stanowisku doradcy zawodowego.
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Strategia działania w obszarze aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych stanowi
wypełnienie zamierzeń zawartych w Powiatowym Programie Promocji Zatrudnienia
oraz Aktywizacji Rynku Pracy. Celem nadrzędnym wytyczonym do osiągnięcia
w 2008 roku było osiągnięcie jednocyfrowej stopy bezrobocia. Działania, jakie zostały zaplanowane
do realizacji, okazały się na tyle skuteczne, Ŝe przez sześć kolejnych miesięcy, od czerwca
do listopada, poziom stopy bezrobocia kształtował się poniŜej 10%. NajniŜszą wartość
odnotowaliśmy w październiku, kiedy to wskaźnik ten wyniósł 9,1%.
DąŜenie do osiągnięcia zamierzonego celu odbywało się w kilku płaszczyznach.
Obok realizacji usług i instrumentów rynku pracy finansowanych w oparciu o środki
Funduszu Pracy przyznawane algorytmem, kluczową rolę odegrały podejmowane projekty
i programy rynku pracy. Ich realizacja była moŜliwa dzięki aktywnemu pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. Dwa dodatkowe źródła finansowania Programu stanowiły środki Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki pochodzące z „rezerwy” Samorządu Województwa, które stanowiły odpowiednio 33% i 20% ogólnej kwoty z przeznaczeniem na
aktywne formy pozostającej w dyspozycji powiatu pabianickiego. Zadania związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, zarówno bezrobotnych, jak i poszukujących
pracy, były wspomagane środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W drodze podziału dokonanego przez Radę Powiatu Pabianickiego Powiatowy
Urząd Pracy otrzymał 663.000 zł.

1.Projekty współfinansowane
z Europejskiego Funduszu Społecznego

Miniony rok zapoczątkował nowy etap w wykorzystywaniu pomocy strukturalnej
poprzez realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ukierunkowanego na podejmowanie przedsięwzięć sprzyjających wzrostowi zatrudnienia i tworzeniu nowych miejsc pracy. W obrębie przedmiotowego Programu finansowane są projekty
wpisujące się w szereg obszarów tematycznych. Z uwagi na specyfikę swojej działalności
Powiatowy Urząd Pracy uczestniczy w realizacji Priorytetu VI – Rynek pracy otwarty dla
wszystkich.
Obecny okres programowania wiąŜe się przede wszystkim ze wzrostem alokacji
finansowej przypadającej dla całego kraju, co znajduje swoje bezpośrednie odbicie w środkach, jakie pozyskał nasz urząd na działania wspierające aktywizację zawodową osób bezrobotnych.

75

Prog
rynku pracy
RYNEK PRACY 2008 Programy
Środki EFS pozyskane w latach 2006-2008
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4 342 723
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z

Program Operacyjny K
Kapitał Ludzki stworzył ponadto sposobność
ość sięgania po
środki przeznaczone na wzmoc
ocnienie i rozwój publicznych słuŜb zatrudnienia
nia. Dodatkowe
fundusze umoŜliwiły zwiększen
zenie zatrudnienia w obszarze pośredników prac
racy i doradców
1
zawodowych, a takŜe udziałł kluczowych
k
pracowników w specjalistycznych
ych szkoleniach.
Wobec ograniczonych funduszy
szy w budŜecie PUP na zwiększanie kadry, pomo
moc finansowa
w tym zakresie była niezmiernie
nie istotna.

1.1 Nowe pe
erspektywy

Z początkiem ubiegłego
ego roku Powiatowy Urząd Pracy przystąpił do wdraŜania
w
projektu systemowego Nowe perspek
pektywy realizowanego w ramach Poddziałania 6.
6.1.3 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszen
zenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych
nych.
Projekt skierowany jest
est do wszystkich osób bezrobotnych zarejestrow
rowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach,
Pa
lecz w szczególności obejmuje wsp
sparciem osoby
znajdujące się w trudnej sytuacji
acji na rynku pracy, tj.:
- bezrobotnych do 25 roku
ku Ŝycia,
- bezrobotnych długotrwal
ale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
ia po urodzeniu
dziecka,
- bezrobotnych powyŜej 50 roku Ŝycia
- bezrobotnych bez kwa
walifikacji zawodowych, bez doświadczenia
ia zawodowego
lub bez wykształcenia średniego,
śre
- bezrobotnych samotniee w
wychowujących co najmniej jedno dziecko do
o 18
1 roku Ŝycia,
- bezrobotnych, którzy po
oo
odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
jęli zatrudnienia,
- bezrobotnych niepełnosp
prawnych.

1

zgodnie z art. 91 ustawy z 20 kwietn
tnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
racy do grupy tej
naleŜą: pośrednicy pracy, doradcy zaw
awodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, specjaliści
ci ds.
d programów,
liderzy klubu pracy, asystent EURES
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Udzia
dział wybranych grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy
w projekcie Nowe perspektywy

niepełnosprawn
awni

21

długotrwale bezrobotn
otni

223

młodzież do 25 roku życia

331

0
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Z oferowanych form
for aktywizacji zawodowej skorzystało na prze
rzestrzeni całego roku
łącznie 921 osób bezrobo
obotnych. Beneficjenci projektu zostali objęcii podstawowymi
p
usługami w ramach pośrednic
nictwa pracy. Mieli równieŜ moŜliwość skorzysta
stania z pomocy dorady zawodowego.
W zakresie aktywn
wnych form, największym zainteresowaniem cieszyły
cie
się szkolenia
zawodowe. Przyczyniłaa się do tego zapewne bogata oferta szkolen
leniowa proponowana
uczestnikom, z której skorzystało
sko
346 osób. Osoby bezrobotne brały
ły udział w następujących kursach:
- prawo jazdy kat.
at. C,
- przewóz rzeczy,,
- kierowca wózkó
ków jezdniowych,
- fryzjerstwo,
- stylizacja paznok
okci,
- profesjonalna ob
obsługa biura,
- operator kopark
arko-ładowarki,
- kurs przygotowu
wujący do licencji I° pracownika ochrony fizyczn
cznej,
- specjalista ds. kadr
ka i płac,
- księgowość,
- obsługa kas fiska
iskalnych,
- kwiaciarz-bukiec
ieciarz,
- projektowanie
eiw
wykonywanie stron WWW,
- instruktor aerobi
obiku.
W drugiej kolejnoś
ności uplasowało się przygotowanie zawodowe
we w miejscu pracy.
Wzięło w nim udział 226 bezrobotnych. W celu zdobycia pierwszych
ch doświadczeń zawodowych na staŜ u pracod
odawców zostało skierowanych 210 uczestników
ków. 139 osób bezrobotnych otrzymało natom
omiast dotacje na podjęcie własnej działalnościi gospodarczej.
g
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Udział
iał beneficjentów
b
projektu Nowe perspektywy
w poszczególnych formach wsparcia
15%

szkolenia

38%

przygotowanie zawo
awodowe
23%

staże
środki na podjęcie
ie
działalności gospoda
podarczej

24%
4%

Pierwotny budŜet przedsi
dsięwzięcia opiewał na sumę 3.696.800 zł, jedna
nakŜe w wyniku
ubiegania się o dodatkowe środki,
śr
udało się zwiększyć tę kwotę. Realiz
alizacja projektu
Nowe perspektywy w pierwszym
ym roku jego wdraŜania zamknęła się kwotą 4.342.723,42
4.3
zł,
która w całości pokrywana jest
st ze
z środków EFS.
Koszty realizacji projektu
ktu Nowe perspektywy w 2008 roku

Formaa w
wsparcia

Kwota

Liczba
ba
osób

Szkolenia

286 998,14

346

Przygotowanie zawodo
odowe

994 852,21

226

Staże

1 142 909,29

210

Środki na podjęcie dzia
działalności gospodarczej

1 917 963,78

139

4 342 723,42

921

OGÓŁEM

Okres realizacji projekt
jektu wynikający z podpisanej umowy ram
amowej potrwa
do 2013 roku, przy czym budŜe
Ŝet i formy wsparcia będą ustalane odrębnie naa kaŜdy
k
rok.

1.2 Skut
teczny urząd
Diagnoza dokonana na potrzeby opracowania załoŜeń Programuu O
Operacyjnego
Kapitał Ludzki wskazała koniec
ieczność wzmocnienia publicznych słuŜb zatrudn
udnienia w realizacji zadań na rzecz osób bez
bezrobotnych. Doprowadziło to do wdroŜenia
ia Poddziałania
6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wo
wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rz
rzecz aktywizacji
zawodowej osób bezrobotnych w region
egionie.
W odpowiedzi na konk
nkurs ogłoszony w ramach powyŜszego Poddzi
działania, pabianicki urząd złoŜył wniosek i w wyniku
w
jego akceptacji pozyskał środki na realiz
lizację projektu
Skuteczny urząd.

78

RYNEK PRACY 2008

Programy rynku pracy

Projekt ma na celu podwyŜszenie jakości usług świadczonych przez Powiatowy
Urząd Pracy w Pabianicach poprzez:
- zwiększenie dostępności pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników urzędu.
Najistotniejszym efektem realizacji projektu jest zwiększenie kadry o 5 pośredników
pracy i 2 doradców zawodowych. Środki EFS zostały takŜe przeznaczone na doposaŜenie
stanowisk pracy nowozatrudnionych pracowników. Zakupiono zarówno meble, jak i sprzęt
biurowy w postaci kserokopiarek i niszczarek do dokumentów. Nowe wyposaŜenie zapewniło komfort pracy oraz stworzyło odpowiednie warunki obsługi interesantów.

W ramach projektu Skuteczny urząd realizowane były równieŜ szkolenia kluczowych
pracowników urzędu. Były one tematycznie dostosowane do zadań, jakie na co dzień wykonują. Łącznie wzięło w nich udział 31 osób.
W 2008 roku na wszystkie zadania zaplanowane w projekcie wydano razem
249.507 zł, na które składały się środki EFS w wysokości 201.369 zł i wkład własny w wysokości 48.138 zł pokrywany z Funduszu Pracy. Na poziomie całego projektu dofinansowanie ze środków unijnych stanowi 85%, natomiast wkład własny to 15%. Zakończenie
realizacji pierwszej edycji projektu zaplanowane jest na 31.03.2009 roku.
Koszty realizacji projektu Skuteczny urząd w 2008 roku

Forma wsparcia
Zatrudnienie pracowników

Środki EFS

Wkład własny

Kwota ogółem

162 160,00

-

162 160,00

32 600,00

-

32 600,00

Szkolenia pracowników i koszty delegacji

4 758,00

48 138,00

52 896,00

Materiały biurowe

1 851,00

-

1 851,00

Doposażenie stanowisk pracy

OGÓŁEM

201 369,00

48 138,00

249 507,00
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2.Programy
y Regionalne finansowane
z „rezerwy
y” Samorządu Województwa

W 2008 roku Wojewódz
ódzki Urząd Pracy w Łodzi we współpracy z powiatowymi
urzędami pracy opracował zał
załoŜenia programów regionalnych, które po
o zzatwierdzeniu
przez Marszałka Województwa
wa były wdraŜane w całym województwie łódzk
zkim. Programy
obejmowały pomocą osoby doświadczające
do
największych trudności w integ
tegracji zawodowej, a takŜe wspomagały rozwój lokalnej przedsiębiorczości. NaleŜy
leŜy nadmienić,
iŜ nasz urząd aktywnie partycy
ycypował we wdraŜaniu programów regionalnyc
ych, pozyskując
liczne środki na ich realizację na terenie powiatu pabianickiego.

2.1 Regio
onalny program „Porządki”

Program realizowany by
był poprzez organizowane robót publicznych.. G
Grupę odbiorców stanowiły osoby bezrobotn
otne:
- długotrwale, lub kobiety,
ty, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
dz
- powyŜej 50 roku Ŝycia,
- bez kwalifikacji zawodow
owych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia
średniego,
- samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku Ŝycia,
- które po obyciu kary pozb
ozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,
- niepełnosprawne.
Obok nowych przedsięwz
wzięć na rzecz środowiska kontynuowano dotychczasową
d
współpracę z gminami i spółka
kami wodnymi w zakresie robót konserwacyjnyc
nych na rzekach
i wałach przeciwpowodziowych
ych.
W ramach programu zaktyw
tywizowano 74 osoby bezrobotne. Całkowite wydatki
wy
programu Porządki wyniosły 354.279
79,83 zł, na które składały się środki „rezerwy
wy” Samorządu
Województwa w wysokości 328
28.100,00 zł oraz wkład własny w kwocie 26.179
79,83 zł.
Źródła fin
finansowania Regionalnego programu Porządki

7%

"rezerwa" Samorządu
Województwa
wkład własny PUP

93%
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2.2 Regi
ionalny program PSU

Regionalny progra
gram PSU zakładał aktywizację społeczno-zawo
awodową osób bezrobotnych bez prawa do
o zzasiłku korzystających ze świadczeń pomocy
cy społecznej. Grupa
ta znajduje się w wyjątk
ątkowo trudnej sytuacji materialnej, co rodzi dodatkowe
do
problemy
i stwarza zagroŜenie wyk
ykluczenia społecznego. Na rzecz aktywizacjii adresatów
ad
programu,
we współpracy z gminam
ami organizowane były prace społecznie uŜytec
teczne w wymiarze do
10 godzin w tygodniu. Forma
Fo
ta ma na celu kształtowanie aktywnych postaw
po
oraz przywracanie zdolności pełnienia
nia ról społecznych i zawodowych. Istotną funkc
kcją wspierającą przypisaną pracom społecznie
nie uŜytecznym jest pomoc materialna dla ich ucz
uczestników.
W roku 2008 z udziału
u
w programie PSU skorzystało łącznie
ie 170 osób bezrobotnych. Realizacja program
ramu zamknęła się kwotą 105.654,90 zł. 95.000
95.0
zł pochodziło
z „rezerwy” Samorząduu W
Województwa. Natomiast pozostałe 10.654,90
,90 zł pokryte zostało
w ramach wkładu własne
nego.
Źródła finansowania Regionalnego programu PSU

10%

"rezerwa" Samorząd
rządu
Województwa
wkład własny PUP

90%

2.3 Regionalny
R
program „Lokato
or”

Wskutek analizyy dotyczącej zaległości lokatorów na rzecz TBS,
TB zakładów pracy,
wspólnot i spółdzielnii mieszkaniowych
m
oraz Skarbu Państwa Samo
orząd Województwa
podjął decyzję o uruchom
omieniu programu Lokator. Głównym celem niniejszego
ni
programu
było wsparcie zatrudnieni
ienia osób długotrwale bezrobotnych, bez prawa
wa do zasiłku posiadających zadłuŜenie mieszka
zkaniowe. Instrumentem wsparcia oferowanym w ramach programu
były roboty publiczne. Z udziału w tej formie skorzystały łącznie 44 osoby
oso bezrobotne.
Kwota przeznaczo
zone na realizację przedsięwzięcia to 233.936,04
6,04 zł, która w zdecydowanej większości poch
ochodziła z „rezerwy” Samorządu Województw
ztwa – 220.000,00 zł.
Pozostałą część – 13.936,
36,04 zł stanowiły środki własne PUP.
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Źród finansowania Regionalnego programu Lokator
Źródła

6%
"rezerwa" Samorządu
du
Województwa
wkład własny PUP

94%

Realizacja programu przyczyniła
prz
się do poprawy sytuacji bytowo-ekon
konomicznej beneficjentów pomocy i spłaty zadłuŜenia
zad
w opłatach mieszkaniowych.

2.4 Regi
ionalny program „Inwestor”

Głównym celem prog
ogramu Inwestor było wsparcie finansowe przedsiębiorców
prz
oraz nowych inwestorów tworz
orzących miejsca pracy, jak równieŜ promocjaa ro
rozwoju mikro
przedsiębiorczości. Osiągnięciu
ciu załoŜeń programu słuŜyła realizacja następ
tępujących form
wsparcia:
- refundacja kosztów wypo
posaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla
la skierowanego
bezrobotnego w wysokośści do 500% przeciętnego wynagrodzenia,
- udzielanie bezzwrotnych
ch dotacji na rozpoczęcie własnej działalności
ści gospodarczej
w wysokości do 500% przeciętnego
prz
wynagrodzenia.
Realizacja programu ciesz
eszyła się duŜym zainteresowaniem, o czym świa
iadczą wyniki –
utworzenie 74 miejsc pracy dla skierowanych bezrobotnych i 37 nowopows
wstałych mikroprzedsiębiorstw.
Koszty realizacji Regionalnego Progra
ogramu Inwestor w 2008 roku

Forma wsparcia
Środki na podjęcie
działalności gospodarczej
Wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy

OGÓŁEM

Środki „rezerwy”
Samorządu
Województwa

Wkład
własny

Kwota
ogółem

Liczba
osób

525 174,77

2 776,85

527 951,62
1,62

37

1 053 225,23

-

1 053 225,23
5,23

74

1 578 400,00

2 776,85

1 581 176,85
6,85

111

Całkowity koszt realizac
zacji programu Inwestor opiewał na kwotę 1.581.176,85
1.5
zł.
Źródłem finansowania przedsię
sięwzięcia była „rezerwa” Samorządu Wojewód
ództwa, wsparta
w nieznacznym stopniu środkam
kami PUP.
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2.5 Regionalny program 50+

Wzorem lat ubiegłych podjęliśmy realizację Regionalnego programu 50+,
który wspomaga utrzymanie aktywności zawodowej osób powyŜej 50 roku Ŝycia. Formuła
programu pozostała niezmieniona, co oznacza, Ŝe w ramach programu organizowano prace
interwencyjne oraz refundowano pracodawcom koszty wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy w połączeniu z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych. Ponadto
osoby, które planowały podjęcie własnej działalności gospodarczej otrzymały na ten cel
bezzwrotne dotacje.
Koszty realizacji Regionalnego Programu 50+ w 2008 roku

Forma wsparcia

Środki „rezerwy”
Samorządu
Województwa

Wkład
własny

Kwota
ogółem

Liczba
osób

Prace interwencyjne

70 000,00

14 795,05

84 795,05

12

Środki na podjęcie
działalności gospodarczej

71 200,00

-

71 200,00

5

201 600,00

-

201 600,00

14

342 800,00

14 795,05

357 595,05

31

Wyposażenie lub doposażenie
stanowiska pracy

OGÓŁEM

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 358.595,05 zł. Główne źródło finansowania programu stanowiły środki „rezerwy” Samorządu Województwa, których udział
w ogólnych wydatkach wynosił niemalŜe 96%. Pozostała część to środki Funduszu Pracy
pozostające w dyspozycji PUP.
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W 2008 roku ogólna
og
kwota wydatków z Funduszu Pracy
cy osiągnęła wielkość
21.161,8 tys. zł i była wyŜ
yŜsza niŜ przed rokiem o 1.453,0 tys. zł.

Poziom
iom wydatków z Funduszu Pracy w latach 2004-2008
08
60 000 000 zł
50 000 000 zł
40 000 000 zł
30 000 000 zł
20 000 000 zł
10 000 000 zł
- zł
2
2004
wydatki ogółem 48
8 587
58 745

2005

2006

2007

2008

20 171 072

19 644 561

19 708 786

21 161 783

Wzrost ogólnejj kkwoty wydatków uwarunkowany był w główne
nej mierze dość znaczącym zwiększeniem środków
śro
przeznaczonych na finansowanie dział
ziałań w zakresie promocji zatrudnienia i aktyw
tywizacji osób pozostających bez pracy. Podobni
bnie jak rok wcześniej,
w 2008 roku, największy
zy udział w całkowitych wydatkach z Funduszu
zu Pracy miały środki
przeznaczone na prowadz
adzenie aktywnej polityki rynku pracy. Kwota ta po raz kolejny była
rekordowa i wyniosła 13.114.423,42
13.1
zł, stanowiąc aŜ 62% wszystkich środków
śr
z Funduszu
Pracy wydatkowanych w minionych
m
12 miesiącach (rok wcześniej było
o to
t 54%).
Struktur
ktura wydatków z Funduszu Pracy w latach 2004-2008
008
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
20
2004

2005

2006

2007

2008

Pozostałe

565
65 612
6 zł

688 021 zł

635 222 zł

686 561 zł

1 022 404

Aktywne formy

6 828 963

8 156 447

9 017 733

10 730 579

13 114 423

Zasiłki

42
2 094
09 133

11 326 604

9 991 606

8 291 646

7 024 956
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Środki na realizację akt
aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,
u, jakie
j
co roku
otrzymujemy w ramach tzw. „Algorytmu”
„A
są niewystarczające do prowadzen
zenia efektywnej
aktywizacji osób bezrobotnych
ch i stanowią jedynie podstawę do aplikowania
ia o dodatkowe
kwoty z Europejskiego Fundus
uszu Społecznego oraz z rezerwowej puli na programy
pro
rynku
pracy będącej w dyspozycji Ministra
Min
Pracy i Polityki Społecznej, a takŜe Mar
arszałka Województwa Łódzkiego.
lgorytmu”, jaką dysponował Powiatowy Urząd Pracy
P
w PabiaW minionym roku kwota „Algo
nicach wyniosła 6.207.400,00 zł
z ( w tym 1.683.608,08 zł stanowiły środkii na kontynuację
umów z 2007 roku, 4.455.449,
49,28 zł – środki na 2008 rok, 68.342,64 zł – wkład własny
do programów regionalnych). 2008
2
rok to okres, w którym po raz kolejnyy uudało nam się
pozyskać rekordowo wysoką kwotę
kw na realizację aktywnej polityki na lokalnym
nym rynku pracy
z dodatkowych źródeł, i tak:
po
z EFS na realizację projektu „Now
owe perspekty− środki wspólnotowe pozyskane
wy” zamknęły się kwot
otą 4.342.723,42 zł;
− środki pozyskane z „re
„rezerwy” Samorządu Województwa Łódzkieg
iego na realizację programów region
ionalnych wyniosły 2.564.300,00 zł.
Łączna suma, jaką udało nam ssię zasilić środki Funduszu Pracy przeznaczone
one na aktywizację osób bezrobotnych to 6.907
907.023,42 zł.
Ponadto w 2008 roku pozyskal
kaliśmy 663.000.00 zł z PFRON na działaniaa zzwiązane z rehabilitacją zawodową osób niep
iepełnosprawnych pozostających bez pracy oraz
az 201.369,00 zł
z Europejskiego Funduszu Spo
połecznego na wsparcie instytucjonalne urzędu
u w ramach projektu „Skuteczny urząd”. Ogólna
Og
kwota pozyskanych środków w 20088 roku
r
wyniosła
7.771.392,42 zł.

Źródła finansowani
ania aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
ciu
w 2008 roku
5%
19%
"Algorytm"
45%

Europejski Fundusz
sz Sp
Społeczny
"Rezerwa" Samorząd
ządu
Województwa
PFRON

31%

Szczegółowy opis procesu wnioskowan
owania o środki na aktywne formy został zamieszczony
ny w Rozdziale IV
niniejszego opracowania pt. „Program
ramy rynku pracy”.
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W minionym roku najwyŜ
wyŜszy udział w wydatkach na aktywne formy przeciwdziałania
pr
bezrobociu miały stypendia
dia staŜowe (27,6%) oraz jednorazowe środk
odki na rozpoczęcie
własnej działalności go
gospodarczej (24,7%). Ponadto istotną pozycję
cję zajmowały stypendia przygotowania zawo
awodowego (15,8%)oraz środki przeznaczone na refundację kosztów wyposaŜenia bądź
dź doposaŜenia stanowisk pracy dla zatrudn
udnionego bezrobotnego (14,3%).

Struktu
uktura wydatków na aktywne formy w 2008 roku
0,5%

Prace społeczno użyte
żyteczne

1,7%

Prace interwencyjne
jne

3,6%
14,3%

7,3%

Roboty publiczne
Stypendia stażowe
Stypendia przygotowa
towania zawodowego
27,6%

24,7%

Szkolenia
Dofinansowania dla
la bbezrobotnych na
podjęcie działalności
ści ggosp.
4,4%
15,8%

Wyposażenie lub dop
doposażenie stanowisk
pracy
Badania lekarskie,, kos
koszty dojazdów, opieka
nad dzieckiem
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Poziom wydatkó
tków z Funduszu Pracy w przeliczeniu na bezrobotneg
nego
(wg stanu z końca roku)
w latach 2004-2008*
3 500,00 zł
3 000,00 zł
2 500,00 zł
2 000,00 zł
1 500,00 zł
1 000,00 zł
500,00 zł
- zł
kwoty na
bezrobotnego

2004

2005

2006

2007

20
2008

679,77 zł

904,66 zł

1 209,13 z

2 165,17 z

2 956,00
956
z

* w 2008 r. kwota zawiera równieŜ
ró
środki PFRON.

Dzięki pozyskanym środ
rodkom aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu
be
objęliśmy w sumie 3.209 osób. Lic
Liczba ta była mniejsza niŜ przed rokiem o 149 osób,
o
jednakŜe
naleŜy pamiętać, iŜ realizacja po
poszczególnych form staje się coraz bardziej kosztowna,
ko
poniewaŜ wysokości stypendiów
w i kwot dofinansowania zaleŜą od stawek zasił
siłku dla bezrobotnych czy wysokości przecięt
iętnego wynagrodzenia, które systematycznie rosn
osną.
Z roku na rok obserwu
rwujemy tendencję zmniejszania się środków przeznaczonych
prz
na tzw. pasywne formy wspiera
ierania osób zarejestrowanych w PUP, a w szcze
czególności wydatków na zasiłki dla bezrobot
otnych. Środki te naleŜą do grupy wydatków obligatoryjnych
ob
niezwiązanych z limitem, ich wielkość
w
zaleŜy od liczby osób uprawnionych
h do
d pobierania
tego typu świadczeń, ich wysok
okości oraz długości okresu pobierania. W 2008
08 roku podstawowy zasiłek dla osób, które
re utraciły pracę wynosił – do 1 czerwca 2008
08 – 538,30 zł,
od 1 czerwca – 551,80 zł. W m
minionym roku do pabianickiego urzędu prac
racy zgłosiło się
1.934 bezrobotnych posiadający
ących prawo do zasiłku, rok wcześniej 1.756, mim
imo to wydatki
na zasiłki były o 1.266,7 tys.. zł
z niŜsze niŜ w 2007 roku, co spowodowane
ne było głównie
skracaniem się czasu pobierani
ania zasiłku, poniewaŜ bezrobotni niejednokrot
rotnie przed zakończeniem okresu uprawniają
iającego do pobierania tego świadczenia podejm
dejmowali pracę
niesubsydiowaną bądź kierowan
ani byli do udziału w aktywnych formach.
Udział wydatków
ów n
na zasiłki dla bezrobotnych w ogólnej kwocie wydat
ydatków
w latach 2004-2008
(w %)
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
udział w ogółem
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2004

2005

2006

2007

2008

86,6

56,2

50,9

42,1

33,2
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Jak co roku najmniejszy udział w całkowitych wydatkach z Funduszu Pracy (4,8%)
miały wydatki związane z funkcjonowaniem PUP, do których naleŜały:
wydatki na system teleinformatyczny urzędu
szkolenia pracowników urzędu
usługi pocztowe i telekomunikacyjne, prowizje i druki
dodatki do wynagrodzeń pracowników
poradnictwo zawodowe - wyposaŜenie
badania i analizy rynku pracy
Klub Pracy- wyposaŜenie
informacja o usługach urzędu
koszty postępowania w spr. nienaleŜnie
pobranych świadczeń
− materiały informacyjno-szkoleniowe
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Razem:

365.143,02 zł;
165.804,92 zł;
135.308,90 zł;
114.555,78 zł;
20.148,64 zł;
14.457,00 zł;
9.751,52 zł;
8.691,84 zł;
4.485,39 zł;
1.164,60 zł;
850.551,61 zł.

− inne wydatki (dodatki aktywizacyjne,
obsługa rachunku FP)
Ogółem pozostałe wydatki

171.851,38 zł;
1.022.402,99zł.

91

Rozdział VI
Instytucjonalna obsługa rynku pracy

Instytucjonalna obsługa rynku pracy RYNE
EK PRACY 2008

Aktywizacja zawo
wodowa osób bezrobotnych, szeroko rozumian
iane wpieranie pracodawców i prowadzenie
ie aktywnej polityki rynku pracy przez PUP
P nie byłby moŜliwe
bez szeregu czynności związanych
zw
z instytucjonalną obsługą rynku prac
racy, na które składają
się m.in.:
be
− ewidencja osób bezrobotnych;
− naliczanie róŜnego
ego rodzaju świadczeń i przyznawanie dodatków
w aktywizacyjnych;
− obsługa prawnaa uurzędu;
− działania o charak
rakterze administracyjnym i organizacyjnym
− oraz działalnośćć P
Powiatowej Rady Zatrudnienia jako ciała opini
iniującego i akceptującego działania podejmowane
pod
m.in. przez PUP.

1. Info
ormacja, rejestracja i wyda
awanie
zaświad
dczeń
Informacja jest jednym z kluczowych zadań realizowanych w urzędz
dzie pracy. Zadaniem
wysoko wykwalifikowany
nych pracowników „Informacji” jest udzielanie
ie odpowiedzi
o
na pytania osób bezrobotnych i ppracodawców z zakresu przepisów prawnych
h regulujących
r
działalność urzędu oraz podsta
stawowych praw i obowiązków wynikających z Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach
jach rynku pracy, jak równieŜ udzielanie inform
rmacji o aktualnej pomocy i usługach świadcz
dczonych przez PUP. W „Informacji” są sporzą
rządzane i wydawane
wszelkiego rodzaju zaśw
aświadczenia potwierdzające okresy zarejestrow
rowania i pobierania
świadczeń.
Pracownicy Działu Informac
macyjno - Ewidencyjnego sporządzają i wydają de
decyzje administracyjne o przyznaniu bądź odmo
mowie statusu osoby
bezrobotnej, a takŜe, na podstawie
pod
analizy dokumentów decydują o przyznaniu prawa
do pobierania zasiłku dla bezr
ezrobotnych.
Niezwykle istotnymi czynno
nościami towarzyszącymi rejestracji są:
−
−
−
−
−

tworzenie i weryfi
ryfikacja danych w systemie informatycznym;
sprawdzanie i wer
eryfikacja dokumentów dostarczonych przez reje
rejestrujące się osoby;
informowanie o obowiązkach
o
i uprawnieniach osoby bezrobotne
tnej;
przyjmowanie róŜ
róŜnego rodzaju oświadczeń
oraz zakładanie,
e, ssprawdzanie i uzupełnianie teczek z dokume
mentami zarejestrowanych osób.
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Na przestrzeni 12 miesięcy minionego roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
dokonanych zostało łącznie 7.256 rejestracji osób bezrobotnych i 336 poszukujących pracy. Ponadto:
− 6.360 osobom wyznaczono termin rejestracji;
− wystawiono 7.384 zaświadczenia do takich
instytucji, jak bank, sąd, zakład pracy, szkoła itp.;
− sporządzono 814 zaświadczeń do ZUS
wraz z przeliczonymi kwotami pobranych
świadczeń;
− sporządzono 57 wniosków do urzędów miast i gmin o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych;
− przygotowano odpowiedzi na pisma dotyczące osób figurujących w ewidencji urzędu
dla policji (81), komornika(98), ZUS (160), PUP/WUP (5), innych uprawnionych organów (94) oraz 26 pism w odpowiedzi na podania osób zarejestrowanych.

2.Naliczanie
zdrowotne

świadczeń

i

ubezpieczenia

Naliczaniu wszelkiego rodzaju świadczeń przysługujących osobom bezrobotnym
towarzyszy sporządzanie wykazu potrąceń komorniczych – w minionym roku takie wykazy
sporządzono w stosunku do 63 osób, wyliczanie nadpłaty nienaleŜnie pobranych świadczeń, sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego PIT 11 (w 2008 roku – w liczbie 3.471 sztuk), naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych
bez prawa do zasiłku.
Ponadto na bieŜąco dokonywana jest generacja zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego
bądź społecznego – w minionym roku wygenerowaliśmy prawie 26 tys. takich druków,
import i sprawdzanie druków ubezpieczeniowych do programu „Płatnik”. Weryfikacji
pod kątem ubezpieczenia podlegają równieŜ karty rejestracyjne osób nowo zarejestrowanych (w 2008 roku było to 4.908 kart) lub wyrejestrowanych (7.187 kart). Wystawiane są
takŜe zaświadczenia dotyczące potwierdzenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu –
w minionym roku były to 104 zaświadczenia. Na bieŜąco dokonujemy zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczenia zdrowotnego, przygotowujemy wykazy osób, którym skorygowano naliczanie składki na ubezpieczenie zdrowotne (w 2008 roku dotyczyło to 1.076 osób).
W ubiegłym roku za priorytet przyjęliśmy sporządzanie wniosków KOA mających na celu
uporządkowanie okresów podlegania ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu na kontach osób zarejestrowanych w latach 1999-2002. Na przestrzeni 2008 roku do ZUS przekazaliśmy łącznie 961 wniosków KOA.
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3. Działania podjęte w ramach obsługi
prawnej urzędu
Obsługa prawna urzędu obejmuje działania m.in. z zakresu rozpatrywania odwołań
od decyzji administracyjnych, udzielania porad prawnych dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłku i innych świadczeń wynikających z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, nadzoru nad decyzjami administracyjnymi i ich kontroli, windykacja naleŜności z Funduszu Pracy, EFS i PFRON w ramach zadań realizowanych
przez PUP, a takŜe opiniowanie wniosków dotyczących pomocy publicznej.
W 2008 roku do PUP w Pabianicach wpłynęło 621 spraw związanych z wydanymi
decyzjami administracyjnymi, w tym, 112 odwołań od decyzji Starosty Pabianickiego. Po ich
rozpoznaniu, 90 decyzji uchylono w trybie samokontroli, a 22 przekazano do organu
II instancji, tj. Wojewody Łódzkiego, w wyniku czego uchylono 4 decyzje, które przekazano do ponownego rozpatrzenia. Ponadto:
− w 24 sprawach zmieniono lub uchylono decyzje za zgodą strony;
− w 10 sprawach zmieniono lub uchylono decyzje ostateczne, na mocy których Ŝadna
ze stron nie nabyła prawa;
− w 179 sprawach zawieszono lub podjęto zawieszone postępowanie;
− 5 spraw dotyczyło zwrotu nienaleŜnie pobranych świadczeń przez osoby bezrobotne;
− 101 spraw zostało rozstrzygniętych w wyniku wznowienia postępowania;
− 152 sprawy rozpoznano w trybie art. 104 kpa (przyznanie, odmowa, wstrzymanie
lub wznowienie zasiłku dla bezrobotnych);
− 15 odpowiedzi udzielono bezrobotnym na skierowane do urzędu zapytania;
− 57 pisma skierowano do instytucji (np. ZUS, Urząd Skarbowy, pracodawcy, zakłady
karne, inne urzędy).
W minionym roku prowadziliśmy łącznie 50 spraw w zakresie windykacji poŜyczek,
dofinansowań udzielonych pracodawcom, przyznanych środków na podjęcie działalności
gospodarczej, refundacji prac interwencyjnych, w tym:
− wpłynęło 12 nowych spraw;
− do 2 zobowiązań wszczęto postępowanie sądowe;
− w 2 zobowiązaniach skierowano wniosek o wszczęcie egzekucji;
− 15 spraw zakończyło się całkowitym uregulowaniem naleŜności;
− wysłano 73 pisma do podmiotów zobowiązanych do zapłaty.
Do zadań obsługi prawnej urzędu naleŜy równieŜ prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji (windykacja nienaleŜnie pobranego zasiłku, stypendium). W 2008 roku
wystawiliśmy 38 tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, jakim jest Naczelnik
Urzędu Skarbowego. W tym 10 spraw zakończono uregulowaniem naleŜności.
Do innych waŜnych działań podejmowanych w ramach obsługi prawnej urzędu naleŜało
zaopiniowanie 567 wniosków w zakresie pomocy publicznej.
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4. Zasoby organizacyjne
i merytory
yczne urzędu
Powiatowy Urząd Pracy
acy w Pabianicach, będący jednostką organizacy
acyjną Starostwa
Powiatowego, naleŜy do najwięk
iększych w mieście urzędów administracji public
licznej. Szeroko
pojęta działalność urzędu na rz
rzecz łagodzenia skutków bezrobocia wymaga
ga nieustannego
dąŜenia do wzmacniania jego zzasobów organizacyjnych i merytorycznych. Zasoby
Za
te mają,
bowiem duŜe znaczenie w proce
ocesie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
ych.
Do czynników, które w sposób zasadniczy wpływają na poprawę jako
akości świadczonych usług na pewno naleŜy zaliczyć:
zal
− rozwój kadr;
− organizację pracy;
− infrastrukturę i warunki
ki lokalowe;
− wyposaŜenie w sprzętt techniczno
te
– biurowy.

4.1 Rozwój ka
adr

Kadra PUP w Pabianica
icach to osoby solidnie przygotowane do realizo
izowania powierzonych im zadań i posiadające
ące bardzo duŜe doświadczenie zawodowe w dziedzinie
dzi
rynku
pracy. W dniu 31.12.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach
h zatrudnionych
z
było łącznie 90 osób, w tym 8 osób
o
niepełnosprawnych.
Struktura wykształcenia i staŜu
Ŝu pracy w Publicznych SłuŜbach Zatrudnienia
ia pracowników
(z wyłączeniem osób na stanow
owiskach robotniczych) przedstawia się następują
ująco:
Poziom wykształcenia pracow
cowników
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Pa

Staż pracy w PSZ pracownikó
ników
Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach
Pab

2,2%
8,5%

32,9%

12,2%

58,5%
8,5%

41,1%
33,3%
,3%

11,1%
wyższe
policealne i średnie zawodowe
średnie ogólnokształcące

do 1 roku
5-10 lat
pow. 20 lat

Obecnie naukę na wyŜszych uczelniach
uc
kontynuuje 11 osób w tym :
− 10 osób na studiach lice
icencjackich i uzupełniających magisterskich,
− 1 osoba na studiach pod
odyplomowych.

98

1-5 lat
10-20
20 lat
la

Instytucjonalna obsługa rynku pracy RYNEK PRACY 2008
Na przestrzeni ostatnich kilku lat odsetek pracowników posiadających wyŜsze wykształcenie systematycznie wzrastał. Np. w roku 2003 wynosił on jedynie 35,4%, natomiast na koniec 2008 roku wśród ogółu aŜ 58,5% pracowników legitymowała się dyplomem wyŜszej
uczelni.
W świetle najnowszych badań poziom wykształcenia kadr urzędów pracy naleŜy do najwyŜszych wśród urzędów administracji publicznej. Ponadto pracownicy tychŜe urzędów chętnie uczestniczą w róŜnego rodzaju szkoleniach oraz podnoszą i uzupełniają swoje kwalifikacje zawodowe. W ramach nieustannie prowadzonego procesu doskonalenia kadr urząd
kieruje pracowników na róŜnego rodzaje kursy i szkolenia. W największym stopniu dotyczy
to pracowników zatrudnionych na tzw. kluczowych stanowiskach obsługi w urzędzie tj.
pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego, liderów Klubu Pracy oraz specjalistów ds. programów. W roku 2008 w ramach posiadanych
środków Funduszu Pracy na szkolenia kadr publicznych słuŜb zatrudnienia aŜ 75 pracowników urzędu uczestniczyło łącznie w 105 róŜnego rodzaju szkoleniach kursach i seminariach.
W roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach realizował projekt „Skuteczny Urząd” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.2. Realizacja tego projektu miała na celu
podwyŜszenie jakości usług w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
oraz upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego, poprzez zwiększenie dostępności tego typu usług i podniesienie kwalifikacji zawodowych wszystkich pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach. Dzięki podjętym działaniom moŜliwe było zatrudnienie 7 dodatkowych osób – 2 doradców zawodowych i 5 pośredników
pracy.
W ramach projektu 31 pracowników zatrudnionych w PUP w Pabianicach ukończyło specjalistyczne szkolenia, wśród nich było:
− 16 pośredników pracy;
− 9 doradców zawodowych;
− 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego;
− 3 specjalistów ds. programów
− I 1 Lider Klubu Pracy
Powiatowy Urząd Pracy realizując bieŜące zadania wspiera się równieŜ osobami bezrobotnymi skierowanymi na staŜ lub przygotowanie zawodowe. W roku 2008 w róŜnych okresach czasu, łącznie aŜ 29 osób bezrobotnych odbywało staŜ w urzędzie oraz 6 osób skierowanych było na przygotowanie zawodowe. Ta stosowana juŜ od kilku lat forma aktywizacji zawodowej, adresowana głównie do ludzi młodych, odbywa się z korzyścią zarówno
dla bezrobotnych jak i dla urzędu pracy.
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4.2 Organizacja pracy

Organizacja pracy ma zasadniczy wpływ na sprawność i skuteczność działania kaŜdej instytucji. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności oraz duŜą grupę obsługiwanych interesantów, oczekujących szybkiej i fachowej pomocy, Urząd Pracy w Pabianicach
traktuje ten element priorytetowo. Organizacja pracy to proces ciągłej optymalizacji, który
musi uwzględniać nieustanne zmiany przepisów prawa oraz bieŜące potrzeby i uwarunkowania na rynku pracy. Obecnie, zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych w urzędzie określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach. który uchwałą nr 181/08 Zarządu Powiatu Pabianickiego wszedł w Ŝycie z dniem 14 stycznia 2008r.

4.3 Infrastruktura i warunki lokalowe

Siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach stanowią dwa połączone ze sobą budynki usytuowane przy ul. Waryńskiego 11 o łącznej powierzchni uŜytkowej
ponad 1700 m2. Właścicielem wszystkich nieruchomości jest Starostwo Powiatowe w Pabianicach, które na podstawie umowy uŜyczenia przekazało je we władanie Urzędowi Pracy. Na parterze budynku frontowego funkcjonuje agencja PKO, która na podstawie zawartej umowy z urzędem wypłaca zasiłki dla osób bezrobotnych.
Budynek urzędu wyposaŜony jest w wewnętrzną sieć logiczną (komputerową i telefoniczną)
spełniającą niezbędne wymagania. Ponadto w całym obiekcie funkcjonuje instalacja antywłamaniowa, podłączona do sieci monitoringu oraz sieć telewizji przemysłowej.
Część pomieszczeń biurowych usytuowanych od strony południowej, gdzie występuje największe nasłonecznienie oraz natęŜenie obsługi interesantów, wyposaŜona jest w klimatyzację. Dotyczy to w szczególności pomieszczeń pośrednictwa pracy oraz sal informacji
zawodowej. W roku 2008 w ramach posiadanych środków Funduszu Pracy na rozwój systemu informatycznego w pomieszczeniach serwerowni, zarówno w Pabianicach jak równieŜ w Budynku Filii PUP w Konstantynowie Łódzkim zainstalowano nowoczesne klimatyzatory.
W ramach poprawy warunków pracy i obsługi
interesantów w roku 2008 wyposaŜono wybrane pomieszczenia biurowe w nowe umeblowanie. Nowe funkcjonalne meble zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o obsłudze osób
bezrobotnych oraz pracodawców. W szczególności dotyczy to pokoi obsługi pracodawców,
zgłaszających oferty pracy oraz ubiegających
się o refundację kosztów wyposaŜenia i doposaŜenia nowych stanowisk pracy, a takŜe ob-
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sługi bezrobotnych korzystających z dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. WyposaŜono równieŜ dodatkowe pomieszczenie dla potrzeb Działu Pośrednictwa Pracy i Marketingu, słuŜące do indywidualnych rozmów pracodawców z osobami bezrobotnymi.
W PUP w Pabianicach od wielu lat funkcjonuje dobrze
wyposaŜone i zorganizowane archiwum zakładowe. Archiwum realizuje zadania w oparciu o „Instrukcję o organizacji
i zakresie działania archiwum zakładowego”, która została zatwierdzona przez Archiwum Państwowe w Łodzi. Okresowe kontrole pracowników Archiwum Państwowego
w Łodzi potwierdzają, Ŝe archiwum zakładowe Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach prowadzone jest zgonie
z wymaganiami a jego organizacja i wyposaŜenie moŜe być
przykładem do naśladowania dla innych jednostek administracji publicznej.
Filia Powiatowego Urzędu Pracy mieści się w budynku przy ul. Moniuszki 1
w Konstantynowie Łódzkim. Łączna powierzchnia uŜytkowa tego obiektu wynosi
133 m2. Budynek jest własnością Gminy Konstantynów. W dniu 15 października 2003 r.
na podstawie umowy uŜyczenia budynek ten został przekazany i przeznaczony na potrzeby
Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach. Warunki lokalowe filii nie są wystarczające
do obecnych potrzeb.
W roku 2008 w celu poprawy warunków przechowywania akt zaadoptowano część pomieszczeń na parterze budynku dla potrzeb archiwum zakładowego. Wydzielono równieŜ
odrębne pomieszczenie na serwerownię. W budynku wymieniono równieŜ w całości sieć
komputerową.

Większość prac, w tym miedzy innymi roboty budowlane oraz wykonanie regałów
na składowanie dokumentacji realizowano metodą gospodarczą w ramach własnych środków.
W celu dostosowania urzędu do bieŜących potrzeb i wymagań, a w szczególności do nowych standardów usług pracy, zaadaptowano i wyposaŜono jedno z pomieszczeń na prowadzenia działalności w zakresie doradztwa zawodowego dla osób bezrobotnych.
Wszystkie te działania zmierzające do poprawy jakości i warunków obsługi interesantów,
podjęte były w ramach realizowanego w roku 2008 projektu „Skuteczny Urząd”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, podziałanie 6.1.2
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4.4 WyposaŜenie w sprzęt techniczno-biurowy

WyposaŜenie w sprzęt techniczno-biurowy ma istotny wpływ na prawidłowe
i skuteczne funkcjonowanie kaŜdego urzędu. W tym zakresie Powiatowy Urząd Pracy
w Pabianicach wyposaŜony jest w stopniu wystarczającym do istniejących potrzeb.
Funkcjonująca sieć komputerowa w budynku spełnia obecne wymagania. Urząd w ramach
posiadanych środków Funduszu Pracy na rozwój i utrzymanie systemu informatycznego
systematycznie dokonuje modernizacji i uzupełnienia sprzętu komputerowego. Obecnie
zdecydowana większość stanowisk pracy wyposaŜona jest w nowoczesne komputery o wysokich parametrach uŜytkowych oraz w nowe drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne. Sale Klubu Pracy oraz Informacji Zawodowej mają równieŜ do dyspozycji nowy sprzęt
audiowizualny, przenośne komputery oraz projektory multimedialne. Wybrane stanowiska
pracy oraz wszystkie działy wyposaŜone są w nowoczesne cyfrowe kserokopiarki.
W roku 2008 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach wykonany został przez uprawnioną firmę audyt legalności oprogramowania. Celem przeprowadzenia audytu było uzyskanie certyfikatu legalności oprogramowania, który stanowi potwierdzenie, Ŝe dana jednostka w sposób legalny zarządza posiadanym oprogramowaniem
W dniu 22 października br. w Pałacu Izraela Poznańskiego w Łodzi. odbyła się konferencja
pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, na której nastąpiło rozstrzygniecie
II edycji konkursu o tytuł Laureata Kampanii Szanuję.pl. Kampania ta adresowana jest
do firm i instytucji korzystających z dóbr intelektualnych objętych ochroną przez prawo
autorskie, w tym miedzy innymi oprogramowania komputerowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach w związku z przeprowadzonym pomyślnie w roku
2008 audytem legalności oprogramowania, został nominowany przez firmę audytorską NT
Group Sp. z o.o. do tytułu Laureata Kampanii Społecznej Szanuje.pl i znalazł się w gronie
6 instytucji z całej Polski, którym przyznano honorową statuetkę jako wyraz poszanowania
dla własności intelektualnej i etyki prowadzonej działalności.
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5. Działalność Powiatowej Rady
Zatrudnienia
Powiatowa Rada Zatrudnienia w Pabianicach w minionym roku odbyła 5 posiedzeń, wspierając Starostę Pabianickiego w zakresie kształtowania i realizacji lokalnej polityki rynku pracy. W 2008 roku upłynęła kadencja PRZ powołanej przez Starostę na mocy
Zarządzenie nr 19/04 z dnia 25 października 2004 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Pabianicach oraz zarządzeń zmieniających z dnia 20 grudnia 2006 r. Zarządzenie
nr 58/06 i z dnia 31 stycznia 2007 r. Zarządzenie nr 5/07 . Podczas ostatniego posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 września 2008 r., Starosta Pabianicki – Krzysztof Habura –
podziękował wszystkim członkom za pomoc, pracę i wsparcie udzielane Staroście oraz
Powiatowemu Urzędowi Pracy w Pabianicach, przyczyniające się do pozytywnych zmian na
pabianickim rynku pracy.
Nowa rada została powołana, z dniem 7 listopada 2008 r. na mocy Zarządzenia
Nr 57/08 Starosty Pabianickiego, w następującym składzie:
1. Piotr Adamski – Miasto Pabianice
2. Jerzy Bal – Cech Rzemiosł RóŜnych
3. Henryk Brzyszcz – Burmistrz Konstantynowa Łódzkiego
4. Krzysztof Górny – NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Ziemi Łódzkiej
5. Małgorzata Koszada – Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
6. Mirosława Krzemińska – Zarządu Krajowy Ogólnopolskiego Pracowniczego
związku Zawodowego „Konfederacja Pracy”
7. Andrzej Kurzawski – Radny Rady Powiatu Pabianickiego
8. Adam Marczak – Sekretarz Miasta Pabianic
9. Mieczysław Pajszczyk – Izba Przemysłowo – Handlowa w Łodzi
10. Magdalena Werstak – Członek Zarządu Powiatu Pabianickiego
11. Jarosław Wróblewski – Forum Związków Zawodowych – Zarząd Wojewódzki
w Łodzi
Posiedzenie inauguracyjne odbyło się w dniu 20 listopada 2008 r. w siedzibie Powiatowego
Urzędu Pracy w Pabianicach. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia, w głosowaniu
jawnym, jednogłośnie wybrali Przewodniczącego PRZ w osobie Magdaleny Werstak i Wiceprzewodniczącego PRZ – Adama Marczaka na czas trwania czteroletniej kadencji.
Powiatowa Rada Zatrudnienia, działając w oparciu o art. 23 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) oraz rozporządzenie
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie rad zatrudnienia
(Dz. U. z 2004 r., Nr 224, poz. 2281), podjęła uchwały w sprawie:
1. oceny działalności PUP w Pabianicach oraz racjonalności gospodarowania
środkami Funduszu Pracy w 2007 roku
W dniu 21 lutego 2008 r. członkowie PRZ pozytywnie ocenili działalność urzędu podkreślając, iŜ „pabianicki urząd pracy jest najlepszym w realizacji swoich zadań” wypełniając
misję „w taki sposób aby dobrze słuŜyć podnoszeniu jakości Ŝycia, w szczególności sytuacji
Ŝyciowej beneficjentów”. Rada zaznaczyła jednocześnie, iŜ wysoka ocena została wydana
z „prawdziwą przyjemnością”.
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2. opiniowania opracowanych przez PUP propozycji przeznaczenia środków
Funduszu Pracy oraz wyboru form aktywizacji zawodowej bezrobotnych
a. podział środków finansowych
W wyniku trzech uchwał, tj. Nr 6/2008 r. z dnia 21.02.2008 r., Nr 14/2008 z dnia
28.05.2008 r. oraz Nr 17/2008 z dnia 20.11.2008 r., pozytywnie zaopiniowano podział
kwoty przeznaczonej na programy promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku
pracy w 2008 roku, zwiększonej do wartości 13.777.495,73 zł, pozwalający objąć aktywizacją zawodową grupę 2.616 bezrobotnych pozostających w rejestrach PUP Pabianice.
W dniu 21 lutego 2008 r. Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia zajęli równieŜ stanowisko w zakresie przyznanych środków PFRON na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, pozytywnie opiniując przeznaczenie 220.000 zł na dofinansowanie podjęcia
działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną oraz 400.000 zł – dla pracodawców na stworzenie stanowiska pracy. Jednocześnie uznano za celowe postulowanie do Zarządu Powiatu Pabianickiego o zwiększenie środków na rehabilitację zawodową.
b. programy rynku pracy
W roku 2008 Powiatowa Rada Zatrudnienia wydała pozytywną opinię w zakresie zapisów
„Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w 2008 roku” będącego
„wyznacznikiem realizowanej w powiecie pabianickim w 2008 roku polityki rynku pracy”
(Uchwała Nr 5/2008 z dnia 21.02.2008 r.) oraz projektu „Pracuję dla siebie” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja
przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 –
2013 (Uchwała Nr 15/2008 z dnia 09.09.2008 r.), zmierzającego do wspierania inicjatyw
i rozwiązań przyczyniających się do tworzenia nowych miejsc pracy oraz zwiększania mobilności.
c. zasady organizowania miejsc pracy
Wzorem lat ubiegłych Powiatowa Rada Zatrudnienia zajęła stanowisko w sprawie „Zasad
organizowania miejsc pracy w ramach aktywnych programów”, w tym zasad ogólnych dotyczących
realizowanych programów rynku pracy, zasad refundacji kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego przez powiatowy urząd pracy bezrobotnego, zasad przyznawania bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zasad wspierania osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej
(Uchwała Nr 1/2008 z dnia 16.01.2008 r., Nr 8/2008 z dnia 21.02.2008 r.) pozytywnie opiniując zapisy zapewniające przejrzystość i czytelność procedur postępowania przy realizacji
aktywnych form.
3. opiniowania w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego
Członkowie, rozpatrując wnioski szkół o wydanie opinii w zakresie rozszerzenia kształcenia, uznali za celowe wspieranie działań pozwalających na rozwiązanie problemu braku
fachowej kadry, zwłaszcza w zawodach deficytowych, poprzez tworzenie profili odpowiadających rzeczywistym wymogom rynku pracy. Dlatego teŜ, w 2008 roku Powiatowa Rada
Zatrudnienia wydała cztery pozytywne opinie w zakresie rozszerzenia oferty kształcenia –
w Zespole Szkół Nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach o zawód operator
procesów w przemyśle chemicznym (Uchwała Nr 9/2008 z dnia 21.02.2008 r.), w Zespole
Szkół Specjalnych Nr 5 w Pabianicach o zawód pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
(Uchwała Nr 10/2008 z dnia 21.02.2008 r.) oraz w Zespole Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie – kucharz małej gastronomii (Uchwała
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Nr 12/2008 z dnia 28.05.2008 r.) oraz technik organizacji usług gastronomicznych (Uchwała Nr 13/2008 z dnia 28.05.2008 r.).
4. umorzenia naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki
Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia w ciągu minionego roku rozpatrzyli pięć wniosków o umorzenie świadczeń finansowych z Funduszu Pracy. Uchwałą Nr 3/2008 uznali
za zasadne przeprowadzenie umorzenia z urzędu, ze względu brak moŜliwości zaspokojenia roszczeń w związku z pierwszeństwem innych wierzycieli i wielkością ich wierzytelności
w stosunku do masy upadłościowej. Natomiast wobec dwóch wniosków wydano negatywne opinie, uznając iŜ nie zostały spełnione wszystkie przesłanki prawne i społeczne pozwalające staroście na wydanie pozytywnej decyzji w tym zakresie (Uchwała Nr 3/2008 z dnia
16.01.2008 r. i Uchwała Nr 11/2008 z dnia 21.02.2008 r.).
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Rok 2008 na pabianickim rynku pracy upłynął pod znakiem spadkowego trendu
poziomu bezrobocia. W okresie od stycznia do grudnia liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach zmalała o 629 osób. Mieliśmy do czynienia z wieloma pozytywnymi zmianami. Do najwaŜniejszych z nich naleŜy zaliczyć skrócenie czasu pozostawania bez pracy, zmniejszenie skali długotrwałego bezrobocia czy poprawa sytuacji na rynku pracy osób w wieku niemobilnym.
W minionym roku udało się osiągnąć imponujący spadek stopy bezrobocia w powiecie
pabianickim do jednocyfrowego poziomu 9,1%, chociaŜ w końcu III kwartału nastąpił
wzrost tego wskaźnika do 10,0%.
Niestety koniec roku przyniósł niepokojące dane o globalnej gospodarce i na lokalnym
rynku pracy zaczęły być odczuwalne niekorzystne zmiany koniunktury. Widmo ogólnoświatowego kryzysu popsuło nastroje pracodawców, nastąpił spadek popytu na niektóre
produkty i usługi, co w efekcie zaowocowało zwolnieniami i wzrostem liczby bezrobotnych
trafiających do rejestracji w pabianickim urzędzie pracy.
W obliczu groźby załamania na rynku pracy, niezbędne jest podejmowanie
przez pabianickie słuŜby zatrudnienia działań mających na celu złagodzenie tempa wzrostu
bezrobocia i zapobieganie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym tego zjawiska.
W związku z pogorszeniem sytuacji na lokalnym rynku pracy, w 2009 roku priorytetem
naszych działań będzie wspieranie powstawania nowych i utrzymania juŜ istniejących
miejsc pracy, duŜy nacisk połoŜymy równieŜ na przystosowanie osób bezrobotnych
do stawianych im przez współczesny rynek pracy wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych i praktycznych umiejętności.
Nowy rok przynosi nowe wyzwania, którym będziemy musieli stawić czoła. Do realizacji przynoszącej zamierzone efekty aktywnej polityki rynku pracy niezbędne będą pokaźnie środki finansowe, dlatego w 2009 roku planujemy jeszcze bardziej intensywnie pozyskiwać fundusze na ten cel.
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Wprowadzenie – przedmiot i cel opracowania

Zmieniająca się sytuacja na rynku pracy nieustannie inspiruje badaczy do poszukiwań nowych i modyfikacji dotychczasowych kierunków analiz. Wraz z satysfakcjonującym
polityków poziomem wzrostu gospodarczego skala bezrobocia spada, maleje stopa bezrobocia, a co waŜniejsze, pomimo Ŝe wolno, rośnie takŜe stopa zatrudnienia. Choć wciąŜ aktualne są pytania o siłę przyczynowości dokonujących się przeobraŜeń to nowego znaczenia nabiera ocena skuteczności wpływu określonych determinantów bezrobocia
na proces wyrejestrowań z zasobu oddziałujących wprost na natęŜenie strumienia
B  Z (zob. Schemat 1).
Poszukiwanie po stronie podaŜowej rynku pracy determinantów róŜnorakich aspektów bezrobocia wśród osobniczych właściwości (atrybutów) bezrobotnych oznacza
konieczność posługiwania się danymi indywidualnymi, a nie zagregowanymi, jakie rutynowo udostępnia GUS. Stąd teŜ na poziomie makro najwłaściwszym źródłem informacji
o bezrobociu są wyniki BAEL a na poziomie lokalnym (mezo-, czy mikroekonomicznym)
niezastąpionymi są kartoteki urzędów pracy.
Celem opracowania jest wycinkowy opis zmian na lokalnym rynku pracy w czasie
(okres 2006 – 2008) w zakresie przepływu potencjalnych zasobów pracy z zasobu BEZROBOTNYCH do ZATRUDNIONYCH i ogranicza się (tam, gzie to moŜliwe) do prezentacji
oraz rozwaŜań nad:
1o pomiarem wpływu osobniczych właściwości bezrobotnych na proces wyrejestrowań z bezrobocia do zatrudnienia,
o
2 oceną szans wychodzenia z bezrobocia do zatrudnienia mierzonych poziomem
prawdopodobieństw wyrejestrowań zróŜnicowanych osobniczymi atrybutami bezrobotnych.
Takie uszczegółowienie problemu podyktowane zostało potrzebą opisu istniejącego
status quo, oceny skuteczności oraz kierunkowo, strukturalnie i merytorycznie zorientowanego wsparcia programów przeciwdziałania bezrobociu w obszarze PUP Pabianice.
I. Metodyka analizy

Realizacja kaŜdego badania empirycznego wymaga szczególnie przemyślanych przygotowań metodycznych, merytorycznych, czy technicznych. Poprawność czynności tego
etapu kładzie się cieniem na jakości uzyskanych wyników.
Dojście do wytyczonych celów tego badania wymaga precyzyjnego zdefiniowania
wielu kategorii operacyjnych i przeprowadzenia waŜnych czynności przygotowawczych, tj.:
1. identyfikacja statusu bezrobotnych,
2. budowa bazy danych,
3. zdefiniowanie i klasyfikacja potencjału intelektualnego bezrobotnych, a w tym typologia
zawodów szczególnego zainteresowania,
4. zdefiniowanie miernika sezonowości wyrejestrowań bezrobotnych.
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I.1. Identyfikacja statusu bezrobotnych
Zgodnie z nakreślonymi celami badania jego przedmiotem jest ta część populacji
bezrobotnych, którą stanowią osoby wyrejestrowane z zasobu z tytułu podjęcia pracy
w ciągu okresu sprawozdawczego, jakim jest rok kalendarzowy oraz pozostający w bezrobociu na koniec kaŜdego roku okresu 2006 – 2008. Umiejscowienie tej populacji w pełnym schemacie przepływów (strumieni napływu i odpływu) między zasobami rynku pracy
ilustruje Schemat 1.
Schemat 1. Zasoby i strumienie na rynku pracy

Źródło. E. Kwiatkowski (2002b) s.30

Schemat zasobów i strumieni sugeruje potrzebę wprowadzenia dychotomicznej
klasyfikacji bezrobotnych na aktywnych (pozostających w zasobie) i wyrejestrowanych (odpływających z zasobu). Jej podstawą mogą być wyłącznie informacje pochodzące z kartoteki bezrobotnych o kaŜdej z zarejestrowanych w urzędzie osób. Omawiana kartoteka, sporządzana na koniec miesiąca, zawiera następujące dane:
– daty: urodzenia, zarejestrowania i wyrejestrowania bezrobotnego z zasobu, jeśli takie zdarzenie miało miejsce,
– płeć,
– kod terytorialny (w obszarze PUP jest 6 obszarów, a w tym dwa miasta i 4 gminy),
– poziom wykształcenia (9 kategorii),
– stan cywilny (14 kategorii),
– staŜ pracy (dokładna liczba lat, miesięcy i dni w formacie llmmdd),
– kod zawodu (6 cyfrowy kod SKZiS zgodnej z międzynarodową klasyfikacją ISCO),
– typ bezrobotnego (ok.50 kategorii, jaki nadaje urząd na podstawie obowiązujących Słowników wyrejestrowań i zdarzeń końcowych).
Informacja o dacie urodzenia umoŜliwia wyznaczenie wieku bezrobotnego, a daty
rejestracji i ewentualnego wyrejestrowania pozwalają na:
a) identyfikację statusu bezrobotnego w podziale na (aktywnego) BEZROBOTNEGO i WYREJESTROWANEGO z zasobu bezrobotnych,
b) identyfikację obserwacji kompletnej (pełnej) o bezrobotnym i wyznaczenie indywidualnego czasu trwania bezrobocia.
Uzupełnienie statusu WYREJESTROWANYCH o typ bezrobotnego, jaki przypisywany
jest przez urząd, umoŜliwia dalszą ich typologię na wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy i z innych (pozostałych) powodów. Istotę struktury statusu bezrobotnych ilustruje
Schemat 2.
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Schemat 2. Struktura statusu zarejestrowanych bezrobotnych w PUP Pabianice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Słowników wyrejestrowań i zdarzeń końcowych

Ze schematu wynika, Ŝe badanie obejmuje trzy rozłączne kategorie statusu,
które wyczerpująco opisują strukturę bezrobotnych w zasobie.
I.2. Budowa bazy danych
Proces wyrejestrowań z zasobu notowany jest na bieŜąco, a informacja o pełnym
jego przebiegu w ciągu miesiąca jest dostępna na koniec miesiąca.
Na podstawie 12 miesięcznych kartotek bezrobotnych z danego roku, w drodze
prostej operacji agregacji, budowana jest właściwa baza danych. Jednak jej zawartość nie
odpowiada potrzebie śledzenia zachowań jednostki w zasobie z wielu powodów. Dzieje się
tak dlatego, Ŝe:
1o osoba ze statusem aktywnie BEZROBOTNEGO, zwłaszcza długotrwale, tkwi w rejestrze
do końcowego momentu analizy. Jej obecność moŜe być odnotowana nawet 12-krotnie,
o
2 osoba ze statusem WYREJESTROWANEGO moŜe tkwić w rejestrze kilkakrotnie, ale tylko
do momentu wyrejestrowania, choć w kaŜdym dalszym momencie moŜe do niego wrócić.
Wymienione mankamenty bazy wyjściowej wymagają jej ilościowej korekty i eliminacji powtarzających się przypadków z nadrzędnym kryterium zachowania w bazie wszystkich osób z miesiąca końcowego analizy.
Inną, waŜną wadą bazy wyjściowej są obserwowane przypadki „zagubienia” jednostek w rejestrze na pewien okres w ciągu roku, albo na zawsze, bez odnotowania (zapisem
PUP) zdarzeń ich wyrejestrowania. Nie będąc formalnie wyrejestrowanymi przez urząd
(PUP) osoby te:
a) albo powracają do zasobu bezrobotnych z nową, dalszą w czasie, datą rejestracji, co sugeruje ich wcześniejsze wyrejestrowanie,
b) albo nie wracają do bazy.
Nie chcąc eliminować takich jednostek z analizy zostają one sztucznie wyrejestrowane (decyzją analityka) z końcową datą miesiąca, w jakim pojawiły się w rejestrze po raz ostatni
przed ewentualną ich powtórną rejestracją i bez względu na kierunek wyrejestrowania (nawet do pracy) nie są kwalifikowane do zasobu wyrejestrowanych.
Ostatecznie, w kaŜdej rocznej bazie danych występuje dwoistość wyrejestrowań
(przez PUP i decyzją analityka), która nie ułatwia, a raczej osłabia precyzję interpretacji
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uzyskanych wyników badań, jeśli tylko miałaby ona dotyczyć ogółu wyrejestrowań (tych
właściwych dokonywanych przez PUP i tych sztucznych, dokonywanych przez analityka).

I.3.

Definiowanie i klasyfikacja potencjału intelektualnego bezrobotnych

Pomimo, Ŝe wycinkowo sformułowany jest ten krok analizy to zagadnienie, którego
dotyczy, naleŜy do wyjątkowo obszernych. Nie wdając się w szczegóły definicji kapitału
intelektualnego1 rozumianego szeroko, jako siła ludzkiego umysłu, warto skoncentrować
uwagę na dostępnych jego miernikach i sposobach ich agregacji2.
Z pozycji potencjalnego pracodawcy wymiernymi charakterystykami kapitału intelektualnego bezrobotnego są z jednej strony poziom wykształcenia, z drugiej – kwalifikacje
zawodowe wyraŜone bądź to doświadczeniem zawodowym (staŜem pracy), bądź teŜ wprost
zawodem. Wszystkie trzy charakterystyki dostępne są bezpośrednio z kartoteki bezrobotnych, ale zawód wymaga szerszej dyskusji i szczególnych wyjaśnień.
Oryginalny kod zawodu bezrobotnego, jaki odnotowuje urząd, jest sześciocyfrowy.
Jest zgodny z pięciopoziomową, hierarchiczną systematyką zawodów Strukturalnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (SKZiS)3, odpowiadającą międzynarodowemu standardowi
ISCO-88 (COM). Strukturę sześciocyfrowej symboliki klasyfikacji zawodów obowiązującej
w Polsce ilustruje Schemat 3.
Schemat 3. Symbolika struktury zawodów w Strukturalnej Klasyfikacji Zawodów
i Specjalności

Źródło: Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 8 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644)

Operowanie 6-cyfrową dokładnością systematyki zawodów w bazie danych PUP
jest i bezzasadne i zbędne. Nader liczne są bowiem braki wystąpień zawodów i specjalności
spośród 1990 elementowego ich zbioru, zwłaszcza w kontekście symbolicznie występujących wyrejestrowań. Optymalnym, bo relatywnie dokładnym i dostatecznym, wydaje się

1

Zob. L. Edvinsson, M., S. Malone (2001): Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa
…, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s.10 – 18.
2 Por. Malarska A. (2008): Rola kapitału intelektualnego …, s.189 – 198.
3 Zagadnienie to jest szeroko omówione w K. Lelińska, M. Gruza, J. Stahl (2004): Nowa Klasyfikacja Zawodów
i Specjalności. Praktyczny przewodnik, IPiSS, Warszawa. MoŜna je takŜe znaleźć na stronach portalu
http://www.psz.praca.gov.pl/.
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być kod trzycyfrowy oddający istotę uprawianego zawodu bez wyszczególniania typu grupy
elementarnej i specjalności.
Biorąc pod uwagę, Ŝe na poziomie specjalności grup średnich wręcz śladowe są
empiryczne wystąpienia wyrejestrowań bezrobotnych zdecydowano, Ŝe poziom grupy
średniej zawodu bezrobotnych z kodem trzycyfrowym jest podstawowym. Rozstrzygnięcie
to znacząco zmniejsza liczbę zawodów, ale nadal ich wystąpienia są zbyt liczne (zostaje
jeszcze ponad 100 pozycji). Dlatego do dalszej obserwacji wytypowano 23 grupy zawodów
charakteryzujących się najliczniejszymi wyrejestrowaniami w regionie. Zawody nie będące
przedmiotem zainteresowania w kaŜdej z dziewięciu grup wielkich ujęte zostały w kategorii
Pozostałych danej grupy. Ostatecznie, obserwacją objęto 32 grupy zawodów4, a w tym 23
konkretne z nazwy, wyodrębnione dla celów praktycznych.
Typologia pozostałych charakterystyk potencjału intelektualnego bezrobotnych tj.
poziom wykształcenia oraz staŜ pracy ma charakter merytoryczno-logiczny i jest rozpatrywana wielowariantowo.

I.4.

Definicja miernika sezonowości wyrejestrowań bezrobotnych

Pierwotnym zamysłem rozszerzenia zakresu prowadzonego badania było włączenie
charakterystyk koniunktury gospodarczej lokalnego rynku pracy. Ze względu na niedostępność stosownych (miesięcznych) informacji stricte ekonomicznych spoza bezrobocia uwagę
skoncentrowano na tych danych pochodzących z kartotek bezrobotnych, które miałyby
pośrednio opisać zmiany stanu i struktury bezrobocia wynikające z oddziaływania szeroko
rozumianych zmian w środowisku ekonomicznym w czasie. Ilościowa analiza wzajemnych
relacji zasobów wyrejestrowanych i aktywnych bezrobotnych w czasie (wskaźnika natęŜenia
wyrejestrowań) wykazała, Ŝe opis tak rozumianych zmian w koniunkturze gospodarczej
odzwierciedla miesięczną sezonowość zjawiska. Prawidłowość tę na obszarze PUP Pabianice ilustruje Rys.1.
Rys. 1. Sezonowość wskaźnika natężenia wyrejestrowań bezrobotnych w PUP
Pabianice w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

4

Ich pełen wykaz zawiera Tab.Z.1 Załącznika
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I jak nietrudno zauwaŜyć, zmiany sezonowości wyrejestrowań w czasie są trudne
do opisania za pomocą klasycznego modelu liniowego regresji liniowej trendu z addytywną
sezonowością miesięczną. Niesatysfakcjonujący jest bowiem poziom dopasowania wartości
teoretycznych do empirycznych (mierzonych współczynnikiem determinacji – R2), jakkolwiek średni, absolutny błąd szacunku moŜna uznać za akceptowalny (MAPE = 12,06%).
Ostatecznie zdecydowano o włączeniu wskaźnika natęŜenia wyrejestrowań (liczonego jako iloraz liczby wyrejestrowań z zasobu przez PUP do aktywnych bezrobotnych)
jako kolejnej właściwości bezrobotnych w prowadzonych analizach.

II. Metodologia badania – modelowanie procesu wyrejestrowań z wykorzystaniem regresji logistycznej
logistycznej

Kompleksowego opisu funkcjonowania zjawisk dokonuje się m.in. w drodze modelowania związków przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem metod regresji. Idea modelowania regresyjnego polega na odkrywaniu powiązań między zbiorem czynników (zmiennymi objaśniającymi  ,  , … ,  ) a skutkiem (zmienną objaśnianą ). Celem poszukiwań
są wartości parametrów strukturalnych opisujących siłę oddziaływania niezaleŜnych czynników  na badane zjawisko  oraz prognoza hipotetycznych prawdopodobieństw wystąpienia sukcesu dychotomicznie opisanego zjawiska .
Zastosowany model analiz wpływu demo-społecznych właściwości bezrobotnych
na proces wyrejestrowań z zasobu bezrobocia jest modelem regresji logistycznej (zwanym
logitowym, por. A. Malarska [2007], s. 110 – 113) zdefiniowanej formułą5:


=

+

  +, … , +

  +  =

   ,…,  

  ,…, 

(1)

gdzie:  , … ,  – zmienne egzogeniczne, czynniki oddziałujące na binarną zmienną
jakościową  taką, że jej realizacje y i (wartość zmiennej  dla
i − tego obiektu (osoby, wyboru)) spełniają warunek:
1 jeżeli dany wariant wystąpi,
 =  
0 jeżeli dany wariant nie wystąpi,
o następującym rozkładzie prawdopodobieństwa:
! = 1" = 
! = 0" = 1 − 
 = %  , … ,   opisuje więc oczekiwane wartości zmiennej  (tj.
&  =  , ponieważ 1 ∙  + 0 ∙ 1 −  ),
 ,  , … ,  – parametry modelu,
 – składnik losowy,
– rosnąca funkcja kombinacji liniowej wyrazu wolnego, zmiennych
 ,  , … ,  i składnika losowego, której typ określa rodzaj modelu.
Po wyspecyfikowaniu zmiennych egzogenicznych zadaniem modelu postaci (1)
jest oszacowanie wektora ( parametrów strukturalnych za pomocą metody Największej Wiarygodności (MNW) oraz prognoza wartości )* .
5
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Por. A. Zeliaś, B. Pawełek, S. Wanat (2003): Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, …, s. 310 – 314, M. Gruszczyński (2002): Modele i prognozy …, s. 11–22 oraz A. Malarska (2006): Bezrobocie w obszarze PUP …, [w:] pracy zbiorowej pod redakcją naukową J. Ostaszewskiego: Bezrobocie w Polsce – diagnoza sytuacji, …, s.495 – 508.
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Spośród wszystkich charakterystyk strukturalnych modelu logitowego największe znaczenie przypisuje się jednostkowemu ilorazowi szans – OR - postaci:
./ =

01

201



= 3 4∑17 41 61

(3)

Dla egzogenicznych zmiennych ilościowych iloraz szans wyraża przewidywaną, jednostkową zmianę zmiennej zależnej dokonującą się pod wpływem jednostkowego przyrostu czynnika X, czyli o ile zmieni się wartość Y, jeśli wartość mierzalnego
czynnika wzrośnie o jednostkę.
Dla egzogenicznych zmiennych jakościowych natomiast iloraz szans oznacza
procentową przewagę OR - > 1, bądź niedobór OR - < 1, szans sukcesu i − tego
wariantu zmiennej (czynnika) X w relacji do wariantu odniesienia tej zmiennej. Wariant
odniesienia każdej zmiennej nosi miano referencyjnego. Względem wariantu referencyjnego, za pomocą ilorazu szans, dokonywane jest porównanie wpływu innych wariantów zmiennej na poziom endogenicznej zmiennej binarnej Y.
Zestaw referencyjnych wariantów wszystkich jakościowych zmiennych egzogenicznych  , … ,  tworzy grupę referencyjną charakterystyk opisujących właściwości obiektów (osób, wyborów) będących podstawą odniesienia.
Regresja logistyczna tym się róŜni m.in. od klasycznej, Ŝe:
– zmienna objaśniana  jest dwustanowa, tzn. przyjmuje wartość 0 (oznaczającą niepowodzenie) albo 1 (oznaczającą sukces),
– jej postać funkcyjna jest wyłącznie nieliniowa,
– oszacowane wartości parametrów strukturalnych interpretowane są w kategoriach ilorazu
szans (odds ratio), czyli relatywnej przewagi jednej sytuacji nad drugą, będącą podstawą
odniesienia,
– wymaga zdefiniowania wariantów zmiennych składających się na zestaw tzw. grupy referencyjnej. Tworzą ją pojedyncze, wybrane warianty kaŜdej jakościowej zmiennej objaśniającej modelu. Najczęściej są to warianty ostatnie zmiennej będące punktem odniesienia w interpretacji przewagi szans danej sytuacji nad porównywaną.
I tak są to osoby:
– płci Ŝeńskiej,
– w wieku powyŜej 55(K)/60(M) lat,
– z wykształceniem co najwyŜej gimnazjalnym,
– [G9], czyli pozostali pracownicy przy pracach prostych,
– bez staŜu pracy,
– poszukujący pracy co najmniej rok,
– mieszkańcy wsi,
– pozostałego stanu cywilnego (nie panny/kawalerowie i zamęŜne/Ŝonaci),
– z przypisanym wskaźnikiem sezonowości (wagą natęŜenia wyrejestrowania) z miesiąca
grudnia br.
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III. Wyniki analiz empirycznych
Jeśli załoŜyć, Ŝe pierwszym celem analiz jest identyfikacja i pomiar względnych
moŜliwości wyrejestrowań z bezrobocia do pracy determinowanych osobniczymi właściwościami zarejestrowanych bezrobotnych to potrzeba i wystarczy oszacować parametry
strukturalne kompletnego modelu przyczynowo-skutkowego opisującego wyłącznie związki
jakościowe (ze względu na charakter atrybutów), skonstruowanego w myśl zasady:
 = % A B , ACDBE , ACBF , AGB , AHIBJ , AKILBM , ANGBO , AHIKBP , AQCBR , 
gdzie:  – opisuje zdarzenie wyrejestrowania do pracy i przyjmuje wartość 1, albo nie
i przyjmuje wartość 0,
A B – wektor rejestrujący płeć bezrobotnego (2 warianty),
ACDBE – wektor m wyróŜnionych grup wieku,
ACBF – wektor s wyróŜnionych kategorii poziomu wykształcenia,
AGB – wektor k wyróŜnionych grup zawodów,
AHIBJ – wektor l wyróŜnionych kategorii staŜu pracy,
AKILBM – wektor w wyróŜnionych kategorii czasu trwania bezrobocia,
ANGBO – wektor z wyróŜnionych kategorii miejsc zamieszkania,
AHIKBP – wektor t wyróŜnionych kategorii stanu cywilnego bezrobotnych,
AQCBR – wektor r wyróŜnionych kategorii wskaźników sezonowości (natęŜenia wyrejestrowania).
Wyestymowane metodą największej wiarygodności (MNW) trzy, jednoroczne modele wyrejestrowań bezrobotnych do pracy spełniają kryteria statystycznej poprawności,
jakimi są:
– oczekiwany wynik testu zgodności Hosmera-Lemenshowa weryfikującego hipotezę „dobroci” dopasowania modelu do danych empirycznych,
– zadowalające poziomy stopnia objaśnienia zmiennej zaleŜnej mierzone współczynnikami
pseudo determinacji Coxa&Snela i Nangelkerka,
– oraz zadowalające (co najmniej w 80%) poziomy zgodności klasyfikacji dychotomicznego
podziału obserwowanych częstości zmiennej zaleŜnej z prognozowanymi).
Dla ułatwienia bezpośredniej porównywalności obserwowanych zmian w czasie i na
podstawie wcześniejszych doświadczeń empirycznych Autorki z tego zakresu6, we wszystkich trzech modelach jednorocznych wykorzystany jest ten sam zestaw zmiennych objaśniających, z tymi samymi wariantami wystąpień. A są to:
Schemat 4. Specyfikacja determinantów procesu wychodzenia z bezrobocia w regresji
logistycznej
Czynnik
Klasy (warianty)
płeć
wiek
wykształcenie
grupy zawodów (32)
staż pracy
6
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mężczyźni, kobiety,
18 – 25; 25 – 35; 35 – 45; 45 – 54; 55 – 60/65 lat,
wyższe i policealne; średnie; zasadnicze zawodowe; co najwyżej gimnazjalne,
zob. Załącznik,
do 5 lat; 5 – 15; 15 i więcej; brak stażu,

Por. A. Malarska (2008): Rola kapitału intelektualnego w …, [w:] pracy zbiorowej pod redakcją naukową Z. Bindermana:, seria Metody ilościowe w …, s.189 – 198.

(4)
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czas trwania bezrobocia
miejsce zam.
stan cywilny
natężenie wyrejestrowań
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1 – 3 miesiące; 4 – 6; 7 – 12; 13 i więcej,
Konstantynów; Pabianice; gminy (wieś),
kawaler/panna; żonaty/zamężna; pozostali,
miesięczne wskaźniki sezonowości

Źródło: Opracowanie własne

W wyniku zastosowań procedury warunkowej eliminacji wstecznej zmiennych objaśniających statystycznie nieistotnych na poziomie co najmniej 5% ostatecznie uzyskano trzy
jednoroczne modele regresji z następującą konfiguracją zmiennych objaśniających7:
Schemat 5. Zmienne objaśniające w modelach regresji logistycznej po usunięciu
składników
Lp.

2006

2007

2008

1
2
3

wiek
staż pracy
czas trwania bezrobocia
natężenie wyrejestrowań (sezonowość)
–––
–––
–––

wiek
staż pracy
czas trwania bezrobocia
natężenie wyrejestrowań (sezonowość)
wykształcenie
miejsce zamieszkania
grupa zawodów

wiek
staż pracy
czas trwania bezrobocia
natężenie wyrejestrowań (sezonowość)
stan cywilny
–––
–––

4
5
6
7

Źródło: Opracowanie własne

Tylko cztery atrybuty bezrobotnych stanowią niezmienny w czasie, zasadniczy
trzon zmiennych objaśniających wszystkich jednorocznych modeli regresji logistycznej.
Są to: wiek bezrobotnych, staŜ pracy, czas pozostawania w bezrobociu (poszukiwania pracy) i miesięczny wskaźnik sezonowości wyrejestrowań. Zmiana okresu analizy skutkuje
zmianą zestawu statystycznie istotnych determinantów wyrejestrowań. I co charakterystyczne, w Ŝadnym modelu nie występuje płeć, jako hipotetycznie waŜny, statystycznie
istotny, determinant procesu wyrejestrowań, a pozostałe 4 z 9 uwzględnionych właściwości
bezrobotnych występują sporadycznie i jednokrotnie.
Wydaje się, Ŝe zaobserwowana prawidłowość występowania liczniejszego zestawu
zmiennych objaśniających związana jest z procesem oŜywiania się rynku pracy. Na coraz
trudniejszym rynku pracy z punktu widzenia ofert pracy (lata 2006 i 2008) coraz mniej
osobniczych właściwości bezrobotnych miałaby odgrywać statystycznie istotną rolę w procesie wyrejestrowań do pracy. A działoby się tak dlatego, Ŝe to pracodawcy przejmują inicjatywę na rynku pracy i kierując się własnymi kryteriami doboru pracowników nie
uwzględniają w swym postępowaniu zbyt wielu jakościowych kryteriów podaŜy pracy przejawiających się wyjątkowymi atrybutami bezrobotnych.
Z drugiej jednak strony moŜna byłoby interpretować takŜe i tak, Ŝe z ekonomicznej
perspektywy to okresy dekoniunktury miałyby skutkować coraz słabszą absorpcją podaŜy
pracy, a w ślad za tym większą selekcją bezrobotnych dokonywaną na podstawie szerszego
zakresu osobniczych właściwości bezrobotnych.
Z uwagi na zbyt krótki okres analizy (zaledwie 3 letni), a zwłaszcza okres o zmiennej i nieutrwalonej tendencji zmian w koniunkturze gospodarczej w czasie, Ŝaden z wypro7

Wynik estymacji poszczególnych jednorocznych modeli regresji logistycznej zawiera Tab.Z.2 w Załączniku.
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wadzonych wniosków nie wydaje się być na tyle mocnym, by jednoznacznie opowiedzieć
się za jego prawdziwością, bądź fałszem. Przeprowadzone badanie nie daje podstaw do
jego weryfikacji.
W tym kontekście pojawia się pytanie o interpretację procesu wyrejestrowań w roku
2008, który w świetle wyników modelowania regresyjnego przedstawia się gorzej niŜ rok
poprzedni 2007. Szerszego komentarza do wypowiedzi w tym zakresie dostarczają analizy
porównawcze z jednej strony zmian w czasie ilorazów szans (Exp(B) – zob. Tab.Z.2
z Załącznika) poszczególnych wariantów zmiennych objaśniających, z drugiej natomiast –
zmian w czasie poziomów teoretycznych prawdopodobieństw szans wychodzenia z bezrobocia do zatrudnienia. Zarówno ilorazy szans, jak i prawdopodobieństwa wyrejestrowań
wyestymowane zostały MNW dla modelu regresji logistycznej z opisanym zestawem
zmiennych objaśniających (por. Schemat 5) w kaŜdym roku osobno na podstawie wykluczających się empirycznych zdarzeń sukcesu i poraŜki w znajdowaniu pracy. Tym sposobem realizowane są kolejno nakreślone cele badania, tj.:
1o pomiar wpływu osobniczych właściwości bezrobotnych na proces wyrejestrowań
z bezrobocia do zatrudnienia za pośrednictwem właśnie ocen ilorazów szans,
o
2 ocena szans wychodzenia z bezrobocia mierzonych poziomem prawdopodobieństw
wyrejestrowań zróŜnicowanych osobniczymi atrybutami bezrobotnych.
III.1. Wpływ osobniczych właściwości bezrobotnych na proces wyrejestrowań
W wartościach ilorazów szans (Exp(B), jak w soczewce, odzwierciedla się zmienność relatywnych szans wyrejestrowań z bezrobocia do pracy osób zróŜnicowanych według
ich osobliwych właściwości. I tak:
1o z punktu widzenia wieku bezrobotnych okazuje się, Ŝe:
a) zawsze, w kaŜdym roku analizy, najmłodsi bezrobotni (18 – 25 lat) wyróŜniają się
najwyŜszymi szansami wyrejestrowań. Przykładowo (zob. Tab.1), w 2008 roku mają
oni nieco ponad 2-krotnie wyŜsze szanse wyjścia z zasobu bezrobotnych
(Exp(B)=2,3) niŜ ich starsi konkurenci w wieku przedemerytalnym (55i+K/60i+M).
W kaŜdym roku analizy bezrobotni w wieku 25 –35 lat cechują się wyŜszymi szansami wyrejestrowań od osób w wieku przedemerytalnym. Przykładowo, w 2008 roku
mają oni prawie 2-krotnie wyŜsze szanse wyjścia z zasobu (Exp(B)=1,9) niŜ ich starsi
konkurenci. Itd… Oznacza to, Ŝe wraz z wiekiem bezrobotnych wyraźnie maleją
szanse na wyjście z bezrobocia i znalezienie pracy bez względu na rok analizy,
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Tablica 1. Wybrane charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
dla zmiennej wiek bezrobotnych wg okresów analizy
Czynnik

2006

2007

2008

Istot-

Istot-

Istot-

B

ność
Exp(B)
B
ność
Exp(B)
B
0,0000
0,0000
wiek:
18 – 25
1,180 0,0000
3,256 1,050 0,0000
2,857 0,825
25 – 35
1,069 0,0000
2,912 0,744 0,0000
2,105 0,661
35 – 45
0,843 0,0000
2,323 0,667 0,0000
1,948 0,558
45 – 55
0,616 0,0000
1,851 0,558 0,0000
1,747 0,482
Źródło: Wyciąg z Tab.Z.1 [obliczenia własne na podstawie danych PUP Pabianice]

ność
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001

Exp(B)
2,281
1,937
1,747
1,619

b) szanse wyrejestrowań bezrobotnych z tej samej grupy wiekowej z roku na rok są coraz niŜsze. Oznacza to, Ŝe wraz z wiekiem bezrobotnych, z roku na rok, maleją szanse na wyjście z bezrobocia,
o
2 z punktu widzenia czasu pozostawania bez pracy bezrobotnych okazuje się, Ŝe:
a) bez względu na rok analizy, bezrobotni z najkrótszym czasem pozostawania bez pracy (do 3 miesięcy) cechują się najwyŜszymi szansami wyrejestrowań. Przykładowo
(zob. Tab.2), w 2008 roku mają oni prawie 4-krotnie wyŜsze szanse wyjścia z zasobu
bezrobotnych (Exp(B)=4,0) niŜ ich konkurenci długotrwale bezrobotni (co najmniej
1 rok). W kaŜdym roku analizy bezrobotni pozostający bez pracy 4 –6 miesięcy mają
wyŜsze szanse wyrejestrowań od osób długotrwale bezrobotnych. Przykładowo,
w 2008 roku mają oni prawie 2-krotnie wyŜsze szanse wyjścia z zasobu (Exp(B)=1,8)
niŜ długotrwale bezrobotni. Itd… Oznacza to, Ŝe wraz z czasem pozostawania bezrobotnych bez pracy wyraźnie maleją szanse na wyjście z bezrobocia i znalezienie
pracy bez względu na rok analizy,
Tablica 2. Wybrane charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
dla zmiennej czas trwania bezrobocia wg okresów analizy
Czynnik
B
czas trwania bezrobocia

2006

2007

2008

Istot-

Istot-

Istot-

ność
0,0000

Exp(B)

B

ność

Exp(B)

B

0,0000

1–3
1,671 0,0000
5,316 1,247 0,0000
3,480 1,383
4–6
1,020 0,0000
2,772 0,594 0,0000
1,811 0,587
7 – 12
0,590 0,0000
1,803 0,362 0,0000
1,436 0,195
Źródło: Wyciąg z Tab.Z.1 [obliczenia własne na podstawie danych PUP Pabianice]

ność

Exp(B)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0273

3,986
1,799
1,215

b) szanse wyrejestrowań bezrobotnych z tej samej kategorii czasu trwania bezrobocia
z roku na rok na ogół maleją. Oznacza to, Ŝe wraz ze wzrostem czasu pozostawania
w bezrobociu, z roku na rok, na ogół maleją szanse na wyjście z bezrobocia,
o
3 z punktu widzenia staŜu pracy bezrobotnych okazuje się, Ŝe:
a) dla opisu znaczenia wariantów staŜu pracy na proces wyrejestrowań waŜny jest rok
analizy. Tylko staŜ pracy od 5 do 15 lat jest statystycznie istotny w kaŜdym roku ba-
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dania. Bezrobotni z umiarkowanie długim bagaŜem doświadczeń zawodowych cechują się najwyŜszymi szansami wyrejestrowań. Przykładowo (zob. Tab.3), w 2008
roku mają oni 1,5-krotnie wyŜsze szanse wyjścia z zasobu bezrobotnych
(Exp(B)=1,5) niŜ ich konkurenci ze staŜem powyŜej 15 lat pracy. I wyłącznie w roku
2006 staŜ pracy bezrobotnych nie przekraczający 5 lat jest statystycznie istotny,
Tablica 3. Wybrane charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
dla zmiennej staż pracy bezrobotnych wg okresów analizy
Czynnik
B

2006

2007

2008

Istot-

Istot-

Istot-

ność

Exp(B)

B

ność

Exp(B)

B

ność

staŜ pracy

0,0000
0,0000
brak
0,010 0,9064
1,010 -0,024 0,8118
0,977 -0,093
do 5
0,332 0,0012
1,394 0,189 0,0998
1,208 0,108
5 – 15
0,716 0,0000
2,045 0,530 0,0000
1,699 0,427
Źródło: Wyciąg z Tab.Z.1 [obliczenia własne na podstawie danych PUP Pabianice]

Exp(B)

0,0001
0,4327
0,4182
0,0041

0,911
1,114
1,533

b) szanse wyrejestrowań bezrobotnych z tej samej klasy staŜu pracy z roku na rok systematycznie maleją. Oznacza to, Ŝe wraz z czasem wygasa znaczenie tego atrybutu
bezrobotnych.
o
4 z punktu widzenia natęŜenia wyrejestrowań bezrobotnych okazuje się, Ŝe:
a) istotny jako zmienna czynnik sezonowości traci na swym statystycznym znaczeniu
w końcowych miesiącach roku 2006 i 2008, a w 2008 r. jest nieistotny takŜe w dwóch
miesiącach pierwszego kwartału (zob. Tab.4). Dla tego czynnika interpretowalne są
wyłącznie relacje ilorazów szans między miesiącami, a nie ich poziomy bezwzględne.
I jak widać (co zostało wyróŜnione pogrubioną czcionką) prawidłowości zaobserwowane w miesięcznej sezonowości jednego roku nie są powtarzalne w roku następnym,
Tablica 4. Wybrane charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
dla zmiennej natężenie wyrejestrowań bezrobotnych wg okresów analizy
Czynnik
B
natęŜenie
wyrejestrowań

2006

2007

2008

Istot-

Istot-

Istot-

ność
0,0000

Exp(B)

B

ność

Exp(B)

B

0,0000

styczeń
-1,064 0,0000
0,345 -1,437 0,0000
0,238 -1,962
luty
-1,237 0,0000
0,290 -1,693 0,0000
0,184 -0,106
marzec
-0,264 0,0403
0,768 -1,167 0,0000
0,311 -0,182
kwiecień
-0,313 0,0181
0,731 -0,666 0,0000
0,514 -4,335
maj
-4,116 0,0000
0,016 -4,535 0,0000
0,011 -0,455
czerwiec
-0,468 0,0003
0,626 -0,781 0,0000
0,458 -0,661
lipiec
-0,806 0,0000
0,447 -0,673 0,0000
0,510 -0,394
sierpień
-0,511 0,0000
0,600 -0,592 0,0001
0,553 -0,386
wrzesień
0,037 0,7697
1,038 -0,919 0,0000
0,399 -0,178
październik
-0,096 0,4520
0,908 -0,473 0,0018
0,623 0,126
listopad
-0,123 0,3064
0,885 -0,490 0,0019
0,612 -0,045
Źródło: Wyciąg z Tab.Z.1 [obliczenia własne na podstawie danych PUP Pabianice]
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ność

Exp(B)

0,0000
0,0000
0,5399
0,2735
0,0000
0,0098
0,0000
0,0180
0,0154
0,2689
0,4570
0,7971

0,141
0,899
0,834
0,013
0,635
0,516
0,674
0,679
0,837
1,134
0,956
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b) szanse wyrejestrowań bezrobotnych w tych samych miesiącach, o ile są istotne statystycznie, z roku na rok w miesiącach zimowych na ogół maleją, a w miesiącach letnich – rosną.

III.2. Ocena szans wychodzenia z bezrobocia
Z uwagi na obszerność liczbowego materiału wynikowego prezentowana jest wyłącznie ich graficzna wizualizacja i to wybranych wątków przeprowadzonych analiz. A dla
ułatwienia percepcji kaŜdej prezentowanej grafice towarzyszy zweryfikowana pozytywnie
hipoteza badawcza bez przywoływania stosownego dowodu (wyniku testu statystycznego z
zakresu analizy wariancji).
Kolejność prezentacji nie jest przypadkowa. Zorientowana jest na wyeksponowanie
wagi niezaleŜnych czynników (z klasy osobliwych atrybutów bezrobotnych), mających statystycznie istotny wpływ na proces wyrejestrowań do pracy w porównywanych latach okresu 2006 – 2008. A ponadto, tam, gdzie wydaje się to zasadne, uchwycone jest współwystępowanie dwóch, bądź więcej atrybutów równocześnie, co dotyczy jednoczesnego ujęcia:
– długotrwałego bezrobocia z wiekiem osób 50 i więcej lat,
– długotrwałego bezrobocia z wiekiem osób 50 i więcej lat w powiązaniu z innymi, wybranymi czynnikami.
Kryterium poniŜszej klasyfikacji jest ekspozycja odrębnego oddziaływania niezaleŜnego determinanta (zmiennej) na proces wyrejestrowań z bezrobocia na lokalnym rynku
pracy w następującej kolejności :
1o czynnik niezaleŜny: sezonowość wyrejestrowań:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy
w poszczególnych miesiącach kaŜdego roku według wskaźników sezonowości. Niejednorodne są zarówno poziomy, jak i tendencje ich zmian w czasie:
Rys. 2. Sezonowość prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy OGÓŁU
bezrobotnych w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Miesiąc poszukiwania pracy istotnie różnicuje szansę jej znalezienia niezależnie
od roku analizy.
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2o czynnik niezaleŜny: czas trwania bezrobocia:
– wariant A: bezrobotni OGÓŁEM wg czasu pozostawania bez pracy:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
czasu pozostawania bezrobotnych bez pracy w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny
ich średnich:
a) dokumentuje zgodność malejących tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań wg czasu pozostawania bezrobotnych bez pracy,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe dla tych samych kategorii czasu trwania bezrobocia najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy miały miejsce w roku
2007:
Rys. 3. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy OGÓŁU bezrobotnych
wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Czas pozostawania bezrobotnego bez pracy istotnie obniża szansę jej znalezienia niezależnie od roku analizy. Wraz ze wzrostem czasu trwania bezrobocia
dynamicznie maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy w każdym roku okresu 2006 – 2008.

– wariant B: długotrwale bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
czasu bez pracy długotrwale bezrobotnych w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny ich
średnich:
a) ilustruje zgodność malejących tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań
wg czasu pozostawania bez pracy długotrwale bezrobotnych,
b) uprawnia do twierdzenia, Ŝe wyraźnie najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii czasu trwania bezrobocia w relacji do kaŜdego innego roku analizy::
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Rys. 3. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Czas pozostawania bezrobotnego bez pracy (a zwłaszcza długotrwale, i to powyżej 2 lat) istotnie obniża szansę jej znalezienia niezależnie od roku analizy.
Wraz ze wzrostem czasu trwania bezrobocia dynamicznie maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy w każdym roku okresu 2006 – 2008.
3o czynnik niezaleŜny: wiek bezrobotnych:
– wariant A: bezrobotni OGÓŁEM wg wieku:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
wieku bezrobotnych w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) dokumentuje zgodność malejących tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg wieku bezrobotnych,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii wiekowej bezrobotnych
w odniesieniu do kaŜdego innego roku analizy:
Rys. 5. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy OGÓŁU bezrobotnych wg wiekuw latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Wiek bezrobotnego (zwłaszcza niemobilny, powyżej 44 lat) istotnie obniża szansę znalezienia pracy niezależnie od roku analizy. Wraz ze wzrostem wieku bezrobotnych dynamicznie maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy
w każdym roku okresu 2006 – 2008.
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– wariant B: długotrwale bezrobotni wg wieku 50 lat i więcej:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
wieku bezrobotnych w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) ilustruje zgodność malejących tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy bezrobotnych w wieku 50 – 57 lat,
b) uprawnia do twierdzenia, Ŝe najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii wiekowej bezrobotnych
z przedziału 50 – 57 lat w stosunku do kaŜdego innego roku analizy:

Rys. 6. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat wg wieku w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Wiek długotrwale bezrobotnego (a zwłaszcza w przedziale 54 – 57 lat) istotnie
obniża szansę znalezienia pracy niezależnie od roku analizy. W przedziale 54 –
57 lat wraz ze wzrostem wieku długotrwale bezrobotnych prawdopodobieństwa
wyrejestrowań do pracy dynamicznie maleją po czym stabilizują się na relatywnie niskim poziomie w każdym roku okresu 2006 – 2008.
– wariant C: długotrwale bezrobotni w wieku 50 + lat wg czasu pozostawania
bez pracy:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat pozostających bez pracy co najmniej rok w kaŜdym
roku osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) dokumentuje zgodność malejących tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii pozostawania bezrobotnych
bez pracy w odniesieniu do kaŜdego innego roku analizy:
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Rys. 7. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat wg czasu pozostawania bez pracy w latach
2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Czas pozostawania bez pracy (zwłaszcza powyżej 2 lat) bezrobotnego w wieku
50 + lat istotnie obniża szansę jej znalezienia niezależnie od roku analizy. Wraz
ze wzrostem czasu trwania bezrobocia maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy bezrobotnych w wieku 50 + lat w każdym roku okresu 2006 – 2008.
4o czynnik niezaleŜny: zawód bezrobotnych8:
– wariant A: bezrobotni OGÓŁEM wg grup zawodów:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
grup zawodów bezrobotnych w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) ilustruje zgodność tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg
grup zawodów bezrobotnych,
b) uprawnia do twierdzenia, Ŝe na ogół najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii grup zawodów bezrobotnych w porównaniu z kaŜdym innym rokiem analizy:
Rys. 8. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy OGÓŁU bezrobotnych wg grup
zawodów w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Zawód bezrobotnego istotnie różnicuje szansę znalezienia pracy niezależnie
od roku analizy. Pewnymi przewagami szans na znalezienie pracy charakteryzują się zawody jednej tylko grupy, tj. Robotników budowlanych robót wykończe8

Pełen wykaz wykorzystanych grup zawodów i specjalności zawiera Tab.Z.1 z Załącznika
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niowych i pokrewni niezależnie od roku analizy. Innych, powtarzalnych w czasie
przewag wyróżnionych grup zawodów nie da się zaobserwować.
– wariant B: długotrwale bezrobotni w wieku 50 lat i więcej wg grup zawodów:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i + lat wg grup zawodów w kaŜdym roku osobno.
Obraz graficzny ich średnich:
a) dokumentuje zgodność tendencji zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy tej kategorii bezrobotnych wg grup zawodów,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe na ogół najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i + lat są w roku 2007
dla porównywalnych kategorii grup zawodów bezrobotnych w relacji do kaŜdego innego roku analizy:

Rys. 9. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych
w wieku 50 i więcej lat wg grup zawodów w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Zawód bezrobotnego istotnie różnicuje szansę znalezienia pracy przez długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i + lat niezależnie od roku analizy.
5o czynnik niezaleŜny: poziom wykształcenia bezrobotnych:
– wariant A: bezrobotni OGÓŁEM wg poziomu wykształcenia:
z wyjątkiem roku 2006 mało istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw
wyrejestrowań do pracy bezrobotnych wg poziomu wykształcenia w kaŜdym roku
osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) ilustruje zgodność tendencji niewielkich zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy wg poziomu wykształcenia bezrobotnych,
b) uprawnia do twierdzenia, Ŝe zdecydowanie najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw
wyrejestrowań do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii wykształcenia
bezrobotnych w porównaniu z kaŜdym innym rokiem analizy:
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Rys. 10. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy OGÓŁU bezrobotnych
wg poziomu wykształcenia w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Tylko brak wykształcenia bezrobotnego istotnie obniża szansę znalezienia pracy
niezależnie od roku analizy. Począwszy od zasadniczego zawodowego poziom
wykształcenia nie różnicuje prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy w każdym roku okresu 2006 – 2008.
– wariant B: długotrwale bezrobotni w wieku 50 + lat wg czasu pozostawania
bez pracy:
nieistotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy
długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat wg poziomu wykształcenia w kaŜdym roku
osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) dokumentuje zbieŜność tendencji niewielkich zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg poziomu wykształcenia długotrwale bezrobotnych w wieku 50
+ lat,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe zdecydowanie najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii wykształcenia
długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat w odniesieniu do kaŜdego innego roku
analizy:
Rys. 11. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat wg poziomu wykształcenia
w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice
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Poziom wykształcenia długotrwale bezrobotnego w wieku 50 + lat jest bez znaczenia z punktu widzenia szans znalezienia pracy niezależnie od roku analizy.
Poziom wykształcenia nie różnicuje prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy
długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat w każdym roku okresu 2006 –
2008.
6o czynnik niezaleŜny: staŜ pracy bezrobotnych:
– wariant A: bezrobotni OGÓŁEM wg staŜu pracy:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy bezrobotnych wg staŜu pracy w kaŜdym roku osobno. Obraz graficzny ich średnich:
a) ilustruje generalną zgodność tendencji niewielkich zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg staŜu pracy bezrobotnych,
b) uprawnia do twierdzenia, Ŝe zdecydowanie najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw
wyrejestrowań do pracy są w roku 2007 dla porównywalnych kategorii staŜu pracy
bezrobotnych w relacji do kaŜdego innego roku analizy:
Rys. 12. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy OGÓŁU bezrobotnych
wg stażu pracy w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Staż pracy bezrobotnego istotnie różnicuje szansę znalezienia pracy niezależnie
od roku analizy, ale wraz ze wzrostem stażu pracy bezrobotnego szanse te są
coraz mniejsze. Wraz ze wzrostem stażu pracy bezrobotnych (począwszy od 15
lat) maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy w każdym roku okresu
2006 – 2008.
– wariant B: długotrwale bezrobotni w wieku 50 + lat wg staŜu pracy:
istotne są róŜnice między poziomami prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat wg staŜu pracy w kaŜdym roku osobno. Obraz
graficzny ich średnich:
a) dokumentuje zgodność tendencji rosnących zmian prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy wg staŜu pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat,
b) uprawnia do wniosku, Ŝe najwyŜsze poziomy prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy są w roku 2007, ale bezrobotnych ze staŜem co najmniej 15 lat pracy
dla długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat w stosunku do kaŜdego innego roku
analizy:
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Rys. 13. Prawdopodobieństwa wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i więcej lat wg stażu pracy w latach 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Staż pracy długotrwale bezrobotnego w wieku 50 i więcej lat odgrywa istotne
znaczenie dla szans znalezienia pracy niezależnie od roku analizy. Dłuższy staż
pracy bezrobotnego hipotetycznie sprzyja nadziejom na znalezienie pracy. Wraz
ze wzrostem stażu pracy bezrobotnych (począwszy od 15 lat) dynamicznie rośnie
prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy bezrobotnych w wieku 50 + lat
w każdym roku okresu 2006 – 2008.
Pozostałe atrybuty bezrobotnych takie, jak płeć, miejsce zamieszkania, czy stan cywilny nie róŜnicują liczbowych charakterystyk wyrejestrowań do pracy na tyle, by je w tym
miejscu prezentować.
Podsumowanie
Nie ulega wątpliwości, Ŝe okres styczeń 2006 – grudzień 2008 upłynął pod znakiem
dynamicznych i korzystnych zmian skali bezrobocia. Prawie o połowę (46,46%) zmniejszył się zasób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Pabianice. Prawidłowość tę, uzupełnioną o zmiany w liczbie wyrejestrowanych, dokładnie ilustruje Rys.14 znajdujący się
w Załączniku.
Z analizy regresji liniowej funkcji trendu opisującej poziom bezrobocia wynika,
Ŝe przeciętnie, z miesiąca na miesiąc okresu 2006 – 2008, liczba bezrobotnych systematycznie malała o 159 osób. W przełoŜeniu na wielkości względne (wskaźniki dynamiki) oznacza
to systematyczny, co miesięczny, spadek o 1,77%.
Ale lata 2006 – 2008 nie są jednorodnym okresem spadku skali bezrobocia. Tezę tę
wizualizuje Rys.15 znajdujący się w Załączniku. I z analizy regresji cząstkowych, liniowych
funkcji trendu opisujących poziomy bezrobocia dla kaŜdego roku osobno wynika, Ŝe:
1o w roku 2006 przeciętnie, z miesiąca na miesiąc, liczba bezrobotnych systematycznie malała o 199 osób, co w przełoŜeniu na wielkości względne (wskaźniki dynamiki) oznacza
systematyczny, co miesięczny, spadek o 1,82%,
o
2 w roku 2007 przeciętnie, z miesiąca na miesiąc, liczba bezrobotnych systematycznie
malała o 277 osób, co w przełoŜeniu na wielkości względne oznacza systematyczny,
comiesięczny, spadek aŜ o 3,31%,
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3o w roku 2008 przeciętnie, z miesiąca na miesiąc, liczba bezrobotnych systematycznie
malała o 84 osób, co w przełoŜeniu na wskaźniki dynamiki oznacza systematyczny,
comiesięczny, spadek zaledwie o 1,12%.
Znacząco więc osłabło tempo spadku skali bezrobocia w roku 2008, zwłaszcza
w relacji do najkorzystniejszych, najbardziej dynamicznych zmian, jakie miały miejsce
w roku 2007. W tym kontekście łatwo dostrzec zbieŜność tych konkluzji z tymi, jakie wynikają z rezultatów analiz regresji logistycznej, w świetle których to w roku 2007, a nie
w 2008, szanse wyrejestrowań bezrobotnych do pracy okazywały się największe.
Jak wiadomo, zasób bezrobotnych regulowany jest strumieniami napływu i odpływu. W prezentowanym badaniu waŜną rolę odgrywa strumień odpływu z bezrobocia.
Stąd teŜ warto przyjrzeć się prawidłowościom go kształtującym. Podobnie, jak zasób strumień wyrejestrowań nie jest jednorodny w czasie. Ale opis jego kształtowania się w poszczególnych podokresach lat 2006 – 2008 nie jest tak oczywisty. Na strumień odpływu
z bezrobocia bowiem nakłada się sezonowość zjawiska, co sprawia, Ŝe nie podlega on trendowi liniowemu. Prawidłowość tę dokładniej ilustruje Rys.16 znajdujący się w Załączniku.
Nieliniowość (okresami paraboliczna) i nieregularność zmian wyrejestrowań z bezrobocia, wynikające z sezonowości, wykluczają ich sensowną, merytoryczną interpretację
opartą na uśrednionych miarach bezwzględnych i względnych dynamiki. Wniosek ten
w pełni potwierdza zasadność wprowadzenia czynnika sezonowości do zaprezentowanych
analiz regresji logistycznej.
Nakreślone ogólne tło prawidłowości zmian w czasie zasobu i jednego ze strumieni
bezrobocia w okresie 2006 – 2008 sprzyjają podsumowaniu opisanych juŜ prawdopodobieństw szans wychodzenia z bezrobocia wg róŜnorakich jego czynników.
Generalny wniosek jest jednoznaczny:

z punktu widzenia szans znajdowania pracy lepiej juŜ było, było w roku 2007,
bo rok 2008 upłynął pod znakiem mniej korzystnych tendencji niŜ dwa poprzednie
i pomimo oczekiwanej pozytywnej zmiany skali bezrobocia rok 2008 wniósł pogorszenie się liczbowych charakterystyk wyrejestrowań do pracy na lokalnym rynku
pracy.
W procesie wyrejestrowań do pracy jego miesięczna sezonowość kładzie się cieniem na oddziaływaniu wszystkich osobniczych właściwości bezrobotnych. A miesiąc poszukiwania pracy statystycznie istotnie róŜnicuje szansę jej znalezienia niezaleŜnie od roku
analizy. Zbyt mała jest jeszcze liczba jednoimiennych podokresów (co najwyŜej trzy te same miesiące lat 2006 – 2008), by moŜna było pokusić się o zindywidualizowanie, uogólnienie i wiarygodny pomiar oddziaływania miesięcznej sezonowości.
Tym niemniej wyeksponować naleŜy następujące prawidłowości:
o
1 niezaleŜnymi czynnikami z klasy osobniczych właściwości bezrobotnych, które statystycznie istotnie oddziałują na proces wyrejestrowań do pracy i róŜnicują poziomy szans
na jej znalezienie są: czas pozostawania bez pracy, wiek bezrobotnych, ich zawód, poziom
wykształcenia i czasami doświadczenie zawodowe wyraŜone staŜem pracy. Wyniki badania wykazały, Ŝe:
– czas pozostawania bezrobotnego bez pracy niekorzystnie oddziałuje na proces wyrejestrowań i istotnie obniŜa szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy.
Wraz ze wzrostem czasu trwania bezrobocia dynamicznie maleje prawdopodobieństwo
wyrejestrowań do pracy w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008,
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– wiek bezrobotnego (powyŜej 44 lat) niekorzystnie oddziałuje na proces wyrejestrowań
i istotnie obniŜa szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy. Wraz ze wzrostem
wieku bezrobotnych dynamicznie maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy
w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008,
– zawód bezrobotnego istotnie róŜnicuje szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku
analizy. Pewnymi przewagami szans na znalezienie pracy charakteryzują się zawody tylko jednej grupy, tj. Robotników budowlanych robót wykończeniowych i pokrewni niezaleŜnie od roku analizy,
– tylko brak wykształcenia bezrobotnego istotnie obniŜa szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy. Począwszy od zasadniczego zawodowego wzwyŜ poziom wykształcenia nie róŜnicuje prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy w kaŜdym roku
okresu 2006 – 2008,
– staŜ pracy bezrobotnego istotnie róŜnicuje szanse znajdowania pracy niezaleŜnie od roku analizy. Wraz ze wzrostem staŜu pracy bezrobotnego szanse te są coraz mniejszego
oznacza, Ŝe wraz ze wzrostem staŜu pracy (począwszy od 15 lat) maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008.
o
2 analiza wpływu osobniczych właściwości bezrobotnych w układzie krzyŜowym dwóch,
bądź i trzech atrybutów jednocześnie na proces wyrejestrowań do pracy wykazała, Ŝe:
– wiek długotrwale bezrobotnego (co szczególnie dotyczy osób z przedziału 54 – 57 lat)
istotnie obniŜa szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy. Wraz ze wzrostem
wieku długotrwale bezrobotnych z tego przedziału wiekowego prawdopodobieństwa
wyrejestrowań do pracy dynamicznie maleją po czym stabilizują się na relatywnie niskim
poziomie w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008,
– czas pozostawania bez pracy długotrwale bezrobotnego (zwłaszcza powyŜej 2 lat)
w wieku 50 + lat istotnie obniŜa szansę znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy.
Wraz ze wzrostem czasu trwania bezrobocia maleje prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy bezrobotnych w wieku 50 + lat w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008,
– zawód bezrobotnego istotnie róŜnicuje szansę znalezienia pracy przez długotrwale bezrobotnych w wieku 50 i + lat niezaleŜnie od roku analizy,
– staŜ pracy długotrwale bezrobotnego w wieku 50 + lat odgrywa istotne znaczenie
dla szans znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy. DłuŜszy staŜ pracy bezrobotnego hipotetycznie sprzyja nadziejom na znalezienie pracy. Wraz ze wzrostem staŜu pracy
długotrwale bezrobotnych (począwszy od 15 lat) w wieku 50 + lat dynamicznie rośnie
prawdopodobieństwo wyrejestrowań do pracy w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008,
– poziom wykształcenia długotrwale bezrobotnego w wieku 50 + lat jest bez znaczenia
z punktu widzenia szans znalezienia pracy niezaleŜnie od roku analizy. Poziom wykształcenia nie róŜnicuje prawdopodobieństw wyrejestrowań do pracy długotrwale bezrobotnych w wieku 50 + lat w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008.
Wiele z obserwowanych prawidłowości świadczą o właściwej pracy organizacyjnej
PUP w Pabianicach idącej w kierunku przeciwdziałania i łagodzenia dolegliwości związanych z długotrwałością bezrobocia. Wystarczy zauwaŜyć, Ŝe dolegliwości te są tym łagodniejsze im mniej dynamiczne, bądź nieistotne, są spadki prawdopodobieństw wyrejestrowań
do pracy wszystkich bezrobotnych, a zwłaszcza bezrobotnych długotrwale i to w wieku 50
i więcej lat.
Czynnikiem, którego regulacje sprzyjają tłumieniu negatywnych skutków bezrobocia jest czas jego trwania. W wymiarze społecznym krótkie okresy bezrobocia, nawet po-
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wtarzające się, uwaŜa się za mniej dolegliwe niŜ bezrobocie długotrwałe, a zwłaszcza chroniczne (powyŜej 2 lat).
Zmiany poziomów pozostawania w bezrobociu w czasie w PUP Pabianice idą
we właściwym kierunku, poniewaŜ przeciętny czas pozostawania bezrobotnych w zasobie
z 18,6 miesięcy w roku 2006 obniŜył się aŜ o 21,5% w roku 2008 (do 14,6 miesięcy). I choć
zagadnienie to nie mieści się w Ŝadnym z celów opracowania nie sposób pominąć choćby
ogólnych jego ocen, jako Ŝe to ono właśnie jest istotą, treścią i przedmiotem głównych
działań urzędów pracy zorientowanych na tworzenie i wdraŜanie programów przeciwdziałania bezrobociu i łagodzenia jego negatywnych skutków, adresując je przede wszystkim,
o ile to moŜliwe, do długotrwale bezrobotnych.
Nie rozbudowując analiz z tego zakresu naleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe w PUP
Pabianice:
1o wraz z czasem maleje średni czas pozostawania bezrobotnych w zasobie zróŜnicowanych ze względu na:
– płeć bezrobotnych w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008, jakkolwiek to kobiety przeciętnie dłuŜej pozostają w zasobie niŜ męŜczyźni – por. Rys.17 z Załącznika. Rok 2008
charakteryzują najniŜsze poziomy średniego czasu pozostawania w bezrobociu
ze względu na płeć,
– wiek bezrobotnych w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008 – por. Rys.18 z Załącznika.
Rok 2008 charakteryzują najniŜsze poziomy średniego czasu pozostawania w bezrobociu ze względu na wiek,
– zawód bezrobotnych w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008 – por. Rys.19 z Załącznika.
Ale nie dla wszystkich grup zawodów rok 2008 charakteryzują najniŜsze poziomy średniego czasu pozostawania w bezrobociu. Wyjątek stanowią grupy wyŜszego rzędu
na grupie trzeciej kończąc [Technicy i średni personel],
– staŜ pracy bezrobotnych w kaŜdym roku okresu 2006 – 2008 – por. Rys.20 z Załącznika. Rok 2008 charakteryzują najniŜsze poziomy średniego czasu pozostawania w bezrobociu ze względu na staŜ pracy,
o
2 wraz z upływem czasu nie zawsze maleje średni czas pozostawania bezrobotnych
w zasobie zróŜnicowanych ze względu na poziom wykształcenia – por. Rys.21 z Załącznika. Dlatego wykształcenie nie odgrywa większego znaczenia takŜe dla szans wychodzenia bezrobotnych z zasobu,
3o w przypadku bezrobocia długotrwałego, a w tym chronicznego, okazuje się,
Ŝe bez znaczenia jest rok analizy dla wysokich średnich czasów pozostawania w bezrobociu jest:
– wiek bezrobotnych – por. Rys.22 z Załącznika. Wraz ze wzrostem wieku bezrobotnych
dynamicznie rosną średnie czasy trwania długotrwałego bezrobocia osiągając poziom
43 miesięcy w 2008 roku,
– staŜ pracy bezrobotnych – por. Rys.23 z Załącznika. Wraz ze wzrostem staŜu pracy nie
przekraczającego 20 lat dynamicznie rosną średnie czasy trwania długotrwałego bezrobocia osiągając poziom 44 miesięcy w 2008 roku. Po przekroczeniu 20-letniego staŜu
pracy długookresowo bezrobotni najczęściej wchodzą w wiek uprawniający do wcześniejszych emerytur dlatego ich średnie czasy pozostawania bez pracy dynamicznie spadają nawet poniŜej poziomu osób bez Ŝadnego doświadczenia zawodowego.
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I tradycyjnie, kreśląc demo-społeczną sylwetkę osoby aktualnie bezrobotnej powiatu pabianickiego wymagającej szczególnej troski i przeróŜnych form wsparcia ze strony
PUP, moŜna wskazać, Ŝe winna to być:
– częściej kobieta niŜ męŜczyzna o niŜszym poziomie szans na wyrejestrowanie się z tytułu
podjęcia pracy i przeciętnie dłuŜszym czasie pozostawania w bezrobociu,
– osoba w wieku przedemerytalnym z niskim poziomem szans na wyrejestrowanie się
z tytułu podjęcia pracy i przeciętnie długim czasem pozostawania w bezrobociu,
– osoba długotrwale bezrobotna z niskim poziomem szans na wyrejestrowanie się z tytułu
podjęcia pracy i przeciętnie długim czasem pozostawania w bezrobociu,
– najczęściej osoba łącząca oba ww. atrybuty, tzn. długotrwale bezrobotna na ogół w wieku
przedemerytalnym charakteryzująca się najniŜszym poziomem szans na wyrejestrowanie
się z tytułu podjęcia pracy i przeciętnie najdłuŜszym czasem pozostawania w bezrobociu,
– często drobny przedsiębiorca (kierownik małego przedsiębiorstwa), pracownik obsługi
biurowej, a takŜe pomoce domowe, sprzątaczki, praczki, czy gospodarze budynków,
zmywacze szyb i pokrewni, mający niski poziom szans na wyrejestrowanie się z tytułu
podjęcia pracy choć nie najwyŜszy przeciętny czas pozostawania w bezrobociu,
– osoba legitymująca się długim staŜem pracy cechująca się niskim poziomie szans na wyrejestrowanie się z tytułu podjęcia pracy i przeciętnie długim czasem pozostawania w bezrobociu.
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Załącznik
Tablica Z.1. Trzycyfrowy kod i definicja grupy zawodów i specjalności
[131] Kierownicy małych przedsiębiorstw
[G1] Pozostali przedst. władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy
[241] Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania
[G2] Pozostali specjaliści nauk ochr. zdrowia i szkolnictwa
[311] Technicy
[321] Technicy nauk biologicznych i rolniczych
[341] Pracownicy do spraw finansowych i handlowych
[343] Średni personel biurowy
[G3] Pozostali technicy i średni personel
[413] Pracownicy do spraw ewidencji materiałowej, transportu i produkcji
[419] Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani
[G4] Pozostali pracownicy biurowi
[512] Pracownicy usług domowych i gastronomicznych
[522] Sprzedawcy i demonstratorzy
[G5] Pozostali pracownicy usług osobistych i sprzedawcy
[G6] Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
[712] Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni
[713] Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni
[714] Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
[721] Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni
[722] Kowale, ślusarze i pokrewni
[723] Mechanicy maszyn i urządzeń
[724] Elektrycy
[741] Robotnicy w przetwórstwie spożywczym
[743] Robotnicy produkcji wyrobów włókienniczych, odzieży i pokrewni
[G7] Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy
[G8] Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń
[913] Pomoce domowe, sprzątaczki, praczki
[914] Gospodarze budynków, zmywacze szyb i pokrewni
[931] Robotnicy pomocniczy w górnictwie i budownictwie
[932] Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle
[G9] Pozostali pracownicy przy pracach prostych
Źródło: Opracowanie własne
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Tablica Z.2. Charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
wg okresów analizy
Czynnik
B
wiek:
18 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
staż pracy:
brak
do 5
5 – 15
czas trwania bezrobocia:
1–3
4–6
7 – 12
natężenie wyrejestrowań:
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
Stała
stan cywilny:
panna/ kawaler
mężatka/ żonaty
wykształcenie:
wyższe i pomatuj.
średnie
zasadnicze zawod.
miejsce zamieszkania:
Konstantynów
Pabianice
Zawód:
[131]
[G1] Pozostali
[241]
[G2] Pozostali
[311]
[321]
[341]
[343]
[G3] Pozostali

1,180
1,069
0,843
0,616
0,010
0,332
0,716

1,671
1,020
0,590

2006
Istotność
Exp(B)
B
0,0000
0,0000 3,2557 1,050
0,0000 2,9123 0,744
0,0000 2,3234 0,667
0,0000 1,8509 0,558
0,0000
0,9064 1,0104 -0,024
0,0012 1,3941 0,189
0,0000 2,0453 0,530

2007
Istotność
Exp(B)
B
0,0000
0,0000 2,8574 0,825
0,0000 2,1047 0,661
0,0000 1,9476 0,558
0,0000 1,7471 0,482
0,0000
0,8118 0,9767 -0,093
0,0998 1,2076 0,108
0,0000 1,6990 0,427

2008
Istotność
Exp(B)
0,0000
0,0000 2,2808
0,0000 1,9369
0,0000 1,7467
0,0001 1,6188
0,0001
0,4327 0,9108
0,4182 1,1142
0,0041 1,5328

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

5,3161
2,7718
1,8032

1,247
0,594
0,362

0,0000
-1,064
-1,237
-0,264
-0,313
-4,116
-0,468
-0,806
-0,511
0,037
-0,096
-0,123
-1,489

0,0000
0,0000
0,0403
0,0181
0,0000
0,0003
0,0000
0,0000
0,7697
0,4520
0,3064
0,0000
––

0,0000
0,0000
0,0000

3,4799
1,8108
1,4363

1,383
0,587
0,195

0,0000
0,3450
0,2902
0,7681
0,7310
0,0163
0,6263
0,4467
0,5997
1,0380
0,9081
0,8846
0,2256

-1,437
-1,693
-1,167
-0,666
-4,535
-0,781
-0,673
-0,592
-0,919
-0,473
-0,490
-0,976

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0001
0,0000
0,0018
0,0019
0,0018
––

0,248
0,253
0,126
––

0,0506
0,0719
0,0066
0,1055

0,2377
0,1840
0,3113
0,5139
0,0107
0,4579
0,5103
0,5532
0,3988
0,6229
0,6124
0,3767

-1,962
-0,106
-0,182
-4,335
-0,455
-0,661
-0,394
-0,386
-0,178
0,126
-0,045
-1,151

––
0,214
0,416
0,845
0,440
0,338
0,460
0,089
0,711
-0,153

0,0016
0,6265
0,0006
0,4903
0,3151
0,0043
0,1339
0,2185
0,1772
0,7982
0,0497
0,6379

0,0000
0,5399
0,2735
0,0000
0,0098
0,0000
0,0180
0,0154
0,2689
0,4570
0,7971
0,0000
0,0043
0,0013
0,1905
––

0,1406
0,8993
0,8337
0,0131
0,6346
0,5164
0,6742
0,6794
0,8367
1,1340
0,9562
0,3162
1,4276
1,1220

1,2817
1,2882
1,1340

0,0002
-0,292
0,034

3,9862
1,7989
1,2151

0,0000

0,356
0,115
––

0,0000
0,0000
0,0273

––
0,7468
1,0344
––
1,2389
1,5157
2,3279
1,5528
1,4016
1,5845
1,0934
2,0364
0,8581
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Tablica Z.2./c.d./ Charakterystyki liczbowe empirycznych modeli regresji logistycznej
wg okresów analizy
IstotIstotZawód /c.d./:
B
ność
Exp(B)
B
ność
Exp(B)
[413]
0,703
0,0395 2,0194
[419]
0,310
0,3737 1,3638
[G4] Pozostali
0,629
0,0588 1,8759
[512]
0,381
0,2593 1,4644
[522]
0,428
0,1148 1,5344
[G5] Pozostali
0,360
0,2603 1,4335
[G6] Rolnicy, …
0,608
0,0610 1,8365
[712]
0,537
0,0654 1,7114
[713]
0,739
0,0144 2,0946
[714]
0,165
0,6028 1,1790
[721]
0,376
0,2780 1,4571
[722]
0,576
0,0475 1,7786
[723]
0,268
0,3492 1,3079
[724]
0,502
0,1055 1,6521
[741]
0,053
0,8630 1,0545
[743]
0,681
0,0091 1,9766
[G7] Pozostali
0,315
0,3034 1,3701
[G8] Operatorzy …
0,635
0,0199 1,8875
[913]
0,264
0,3999 1,3022
[914]
0,655
0,0342 1,9260
[931]
0,265
0,4158 1,3032
[932]
0,194
0,4783 1,2137
Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PUP Pabianice

Istotność
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Exp(B)
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11 000
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Rys. 14. Bezrobotni ogółem i wyrejestrowani w latach 2006 – 2008
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Rys. 15. Bezrobotni ogółem wg lat analizy okresu 2006 – 2008
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Rys. 16. Wyrejestrowani z zasobu wg lat analizy okresu 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Rys. 17. Średni czas trwania bezrobocia wg płci bezrobotnych i roku analizy okresu
2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice
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Rys. 18. Średni czas trwania bezrobocia wg wieku bezrobotnych i roku analizy okresu
2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Rys. 19. Średni czas trwania bezrobocia wg grup zawodów bezrobotnych i roku analizy
okresu 2006 – 2008
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Rys. 20. Średni czas trwania bezrobocia wg stażu pracy bezrobotnych i roku analizy
okresu 2006 – 2008
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Rys. 21. Średni czas trwania bezrobocia wg poziomu wykształcenia bezrobotnych i roku
analizy okresu 2006 – 2008
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PUP Pabianice

Rys. 22. Średni czas pozostawania bez pracy długotrwale bezrobotnych wg wieku
i roku analizy okresu 2006 – 2008
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Rys. 23. Średni czas pozostawania bez pracy długotrwale bezrobotnych wg stażu pracy
i roku analizy okresu 2006 – 2008
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Tabele

Tabela 1. Poziom i stopa bezrobocia

Bezrobotni zarejestrowani
w PUP w Pabianicach
Wyszczególnienie

Stopa bezrobocia
( do czynnych zawodowo w %)

( stan z 31.XII.)
Ogółem

Kobiety

POLSKA

Województwo
łódzkie

Powiat
pabianicki

2007
I kwartał

7.118

3.408

14,3

14,4

15,3

II kwartał

5.816

2.829

12,3

12,5

12,8

III kwartał

5.647

2.831

11,6

11,8

12,4

IV kwartał

4.956

2.463

11,2

11,2

10,7

2008
I kwartał

5.017

2.337

10,9

11,0

10,7

II kwartał

4.455

2.204

9,4

9,6

9,6

III kwartał

4.609

2.334

8,9

8,9

9,9

IV kwartał

4.661

2.367

9,5

9,2

10,0

POWIATOWY URZĄD PRACY

Taab. 2 INFORMACJA SYGNALNA O RYNKU PRACY

W PABIANICACH

STAN na 31 grudnia 2008 roku

Zarejestrowani bezrobotni według
ług wybranych grup
JEDNOSTKI
ADMINISTRACYJNE

Fluktuacja

W tym:
m:

OGÓŁEM

Kobiety

MłodzieŜ w
wieku do 25
lat

Zamieszkali
na wsi

Niep
epełnosprawni
b
bezrobotni

Z
prawem
do
zasiłku

Kobiety które
nie podjęły
pracy po ur.
dziecka

Napływ
w 2008
roku

Odpływ
w 2008
roku

Oferty pracy
Podjęcia
pracy
Zgłoszone do
PUP w 2008 roku

Bezrobotni
pow. 50
roku Ŝycia

Bez
kwalifikacji
zawodowych

Długotrwale
bezrobotni

Samotnie
wychowujący
dziecko do lat
18

2937

1512

413

298

641

159

6167

6557

2750

2723

858

1185

1183

317

Konstantynów
Łódzki-Miasto

754

359

105

78

154

37

1259

1299

547

237

232

213

340

75

Gm. Dłutów

130

64

18

7

29

4

271

318

128

122

37

58

50

9

Gm. Dobroń

213

99

43

10

42

15

453

486

214

133

44

85

72

8

Gm. Ksawerów

222

121

23

17

43

13

411

441

198

146

71

75

92

10

Gm. Lutomiersk

251

136

48

14

51

23

359

399

178

56

74

114

116

27

Gm. Pabianice

154

76

23

13

25

10

308

341

133

97

46

67

81

7

Razem powiat
pabianicki

4661

2367

673

970

437

985

261

9228

9523

4020

3392

1362

1797

1934

453

W tym: Filia w
Konstantynowie Łódzkim

1005

495

153

251

92

205

60

1618

1698

725

293

306

327

456

102

Rok temu

4956

2463

653

1163

415

791

brak danych

9062

11564

5229

4242

1523

1941

2752

191*

970

PABIANICE–
MIASTO

Tabela 3. Rynek pracy w 2008 roku

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba
zarejestrowanych
ogółem
(w końcu m-ca)

5290

5203

5017

4700

4674

4455

4423

4408

4609

4215

4394

4661

4671

Kobiety

2558

2440

2337

2225

2289

2204

2211

2241

2334

2160

2237

2367

2300

746

706

602

561

575

496

529

567

640

573

627

673

608

1608

1583

1571

1485

1497

1437

1382

1332

1356

1243

1274

1362

1428

2809

2750

2632

2387

2383

2213

2163

2075

2110

1876

1866

1934

2267

2058

2045

1957

1826

1867

1713

1723

1695

1795

1623

1697

1797

1816

1180

1126

813

750

773

693

714

763

814

754

773

802

830

3320

3295

3186

2967

2904

2745

2707

2666

2797

2539

2654

2817

2883

118

122

116

109

100

89

92

89

86

78

85

90

98

Niepełnosprawni

428

428

421

422

440

437

438

413

441

418

425

437

429

Samotnie wych.
dziecko do lat 18

457

448

430

414

420

391

398

401

426

414

431

453

424

1209

1167

1142

1052

1010

967

959

944

975

896

925

970

1018

864

851

876

859

843

852

825

792

810

806

875

985

1024

Wyszczególnienie

Osoby do 25 roku
życia
Osoby pow. 50 roku
życia
Długotrwale
bezrobotni
Bez kwalifikacji
zawodowych
Bez doświadczenia
zawodowego
Bez wykształcenia
średniego
Osoby, które po
odbyciu kary
pozbawienia
wolności nie podjęły
zatrudnienia

Zamieszkali na wsi
Z prawem do zasiłku

Średnio:

Razem:
Liczba
zarejestrowanych
ogółem
(napływ w m-cu)
Po raz pierwszy
Po raz kolejny
Liczba
wyrejestrowanych
ogółem
(odpływ w m-cu)
Liczba podjęć pracy
ogółem
(w m-cu)
niesubsydiowanej
subsydiowanej
Oferty pracy
ogółem
w tym dot. miejsc
subsydiowanych

979

720

708

741

813

645

683

697

802

835

763

842

9228

156

123

74

138

112

131

125

120

161

148

113

88

1489

823

597

634

603

701

514

558

577

641

687

650

754

7739

645

807

894

1058

839

864

715

712

601

1229

584

575

9523

279

345

327

421

341

331

320

321

270

540

291

234

4020

244
35

290
55

295
32

318
103

248
93

228
103

225
95

220
101

225
45

458
82

254
37

170
64

3175
845

336

376

342

316

326

358

280

377

323

186

96

76

3392

99

247

237

191

229

206

95

183

168

78

33

20

1786

Tabela 4. Napływ do bezrobocia w 2007 i 2008 r.

Wyszczególnienie

Rok 2007

Rok 2008

Ogółem

Ogółem

Wzrost / spadek

Bezrobotni zarejestrowani,
w tym:

9.062

9.228

166

- z prawem do zasiłku

1.756

1.934

178

- bez prawa

7.306

7.294

-12

- pierwsze rejestracje

1.517

1.489

-28

7.545

7.739

194

650

757

107

1.810

1.801

-9

69

119

50

- osoby dotychczas niepracujące

2.004

1.587

-417

- poprzednio pracujące

7.058

7.641

583

- osoby w wieku
18 –25 lata

2.980

2.563

-417

4.956

4.661

-295

109

102

-7

- powracający do
rejestracji kolejny raz
- osoby niepełnosprawne
- mieszkańcy wsi
- zwolnieni z przyczyn
dotyczących zakładu pracy

Liczba zarejestrowanych w końcu
grudnia
Liczba osób zwolnionych
z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w końcu grudnia danego roku

Tabela 5. Odpływ z bezrobocia w 2007 i 2008 r.

Wyszczególnienie
Bezrobotni wyrejestrowani,

Rok 2007

Rok 2008

Ogółem

Ogółem

Wzrost/spadek

11.564

9.523

-2.041

- podjęcia pracy

5.229

4.020

-1.209

a) niesubsydiowanej

4.352

3.175

-1.177

b) subsydiowanej, w tym:

877

845

-32

- prace interwencyjne

159

77

-82

- roboty publiczne

134

179

45

- podjęcia działalności
gospodarczej

214

231

17

- zatrudnieni na dodatkowe
miejsca pracy

354

328

-26

- inne (PCH, PFCH, PFR)

16

30

14

c) rozpoczęcie szkolenia

625

656

31

d) staże

638

564

-74

e) przygotowanie zawodowe

488

375

-113

f) prace społecznie użyteczne

346

376

30

2.910

2.531

-379

525

407

-118

i) podjęcie nauki

19

18

-1

j) ukończenie 60/65 lat

19

24

5

k) nabycie praw emerytalnych

79

84

5

l) nabycie uprawnień do
świadczeń przedemerytalnych

57

64

7

m) Inne ( zgon, zmiana adresu
itp.)

629

404

-225

w tym:

g) brak gotowości do pracy
h) dobrowolna rezygnacja

Tabela 6. Liczba miejsc pracy zgłoszona przez pracodawców

Rok 2007

Rok 2008

Wyszczególnienie
Subsydiowane

Razem

Ogółem

Z sektora
publicznego

Niesubsydiowane

Razem

Subsydiowane

Niesubsydiowane

Z sektora
publicznego

4.242

2.064

2.178

671

3.392

1.786

1.606

558

Dla niepełno-sprawnych

129

18

111

0

142

108

34

3

Dla osób w okresie do 12
miesięcy od dnia
ukończenia nauki

85

83

2

39

49

49

0

23

Tabela 7. Bezrobotni według wieku
oraz czasu pozostawania bez pracy
Liczba
bezrobotnych /
według wieku

Razem
2007

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
2008

do 1

1–3

3–6

6 – 12

12 – 24

pow. 24

18 –24

653

673

136

276

148

73

28

12

25 – 34

1.238

1254

192

335

250

209

124

144

35 – 44

898

858

150

199

145

154

83

127

45 – 54

1.538

1285

157

274

207

221

171

255

55 – 59

497

499

64

85

59

94

78

119

60 – 64

132

92

9

12

14

16

11

30

Ogółem

4.956

4661

708

1181

823

767

495

687

Tabela 8. Bezrobotni według wykształcenia
oraz czasu pozostawania bez pracy.

Liczba bezrobotnych /
według wykształcenia

Razem
2007

Wyższe

381

Policealne i średnie
zaw.

968

Średnie ogólnokszt.

492

Zasadnicze zawodowe

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
2008
404

do 1

1–3

3–6

6 – 12

12– 24

pow. 24

49

107

82

60

41

65

127

212

165

174

107

135

520

85

158

96

83

45

53

1.188

1095

166

299

202

174

112

142

Gimnazjalne i poniżej

1.927

1722

281

405

278

276

190

292

Ogółem

4.956

4661

708

1181

823

767

495

687

920

Tabela 9. Bezrobotni według staŜu pracy oraz czasu pozostawania
w ewidencji urzędu
Liczba
bezrobotnych /
według stażu
pracy

Razem
2006

Z tego wg czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
2007

do 1

1–3

3–6

6 – 12

12 – 24

pow. 24

Do 1 roku

668

677

119

206

127

79

59

87

1–5

859

856

147

228

171

127

80

103

5 – 10

712

664

100

175

118

112

74

85

10 – 20

942

868

134

190

143

152

95

154

20 – 30

924

828

105

162

141

170

107

143

30 lat i więcej

216

203

18

46

29

55

32

23

Bez stażu

635

565

85

174

94

72

48

92

4.956

4661

708

1181

823

767

495

687

Ogółem

Tabela 10. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
w 2007 i 2008r.

Wyszczególnienie

Rok 2007

Rok 2008

Wzrost/spadek

Szkolenia

625

656

31

Staże

638

564

-74

Przygotowanie zawodowe

488

375

-113

Prace społecznie-użyteczne

346

376

30

Prace interwencyjne

159

77

-82

Roboty publiczne

134

179

45

Dofinansowania

214

231

17

Zatrudnieni w ramach miejsc
utworzonych przez pracodawców

354

328

-26

16

30

14

877

845

-32

Łącznie prace niesubsydiowane

4.352

3.175

-1177

Podjęcia pracy

5.229

4.020

-1209

10.730.579,-

13.777.496,-

3.046.917,-

Inne (PCH, PFCH, PFR)
Łącznie prace subsydiowane

Wydatki ogółem:

Tab. 11

Aktywne

formy

przeciwdziałania

bezrobociu –

Szkolenia

Prace interwencyjne

Prace społecznie
użyteczne

Liczba osób, które
rozpoczęły szkolenia
w 2008r.

Liczba osób, które
rozpoczęły prace
interwencyjne
w 2008r.

Liczba osób, które
rozpoczęły prace
społecznie użyteczne
w 2008r.

Liczba osób, które
otrzymały
dofinansowanie na
podjęcie
działalności
gospodarczej
w 2008r.

PABIANICE-Miasto

407

54

345

Konstantynów Łódzki

101

3

Gm. Dłutów

21

Gm. Dobroń

według

stanu

z 31 grudnia 2008 r.

Przygotowanie
zawodowe

Staże

Roboty publiczne

Liczba zatrudnionych na
w ramach refundacji i
pożyczek przyznanych
zakładom na tworzenie
miejsc pracy oraz inne
subsyd.(PP,PSP,)

Liczba osób, które
rozpoczęły
przygotowanie
zawodowe w 2008r.

Liczba osób, które
rozpoczęły staż
w 2008r.

Liczba osób, które
rozpoczęły roboty
publiczne w 2008r.

141

250

278

376

117

9

25

19

16

34

19

5

0

13

10

31

38

7

35

8

0

22

23

15

47

8

Gm. Ksawerów

34

2

3

13

11

11

26

4

Gm. Lutomiersk

26

0

0

7

9

3

16

14

Gm. Pabianice

32

5

19

10

6

21

27

10

656

77

376

231

328

375

564

179

Jednostki
administracyjne

Łącznie powiat
pabianicki:

Dofinansowania (narastająco)

W tym: Filia

127

3

9

32

28

19

50

33

Rok temu:

625

159

346

214

354

488

638

134

Liczba osób, które rozpoczęły udział w programach: 2.786

Tabela 12. Efektywność aktywnych form w 2008 roku

Liczba osób
Forma

Wskaźnik efektywności

Kończących udział w
programie

Zatrudnionych po zakończeniu
programu

Prace interwencyjne

100

41

41,0

Roboty publiczne

179

6

3,4

Staże

451

120

26,6

Przygotowanie zawodowe

343

91

26,5

Szkolenia

645

345

53,5

Tabela 13.

(w %)

PODMIOTY GOSPODARCZE wg rejestrów urzędów gmin,
na przestrzeni lat 2000 – 2008)*
Liczba zarejestrowanych
nowych podmiotów

Liczba wyrejestrowanych
podmiotów

Miasto / gmina
2008

2007

2008

2007

Dokonano zmian
w istniejących
wpisach
2008

2007

Stan na dzień
31 grudnia
2008

2007

615

617

630

673

914

891

5 619

5 634

146

147

130

160

282

188

1 315

1 299

Dłutów

33

31

18

20

45

21

254

239

Dobroń

70

63

52

31

76

55

462

444

Ksawerów

90

68

79

83

112

106

806

777

Lutomiersk

66

64

30

42

80

68

428

391

Pabianice

80

76

31

51

68

74

544

495

1 403

9 428

9 279

miasta: Pabianice
Konstantynów
gminy:

Razem 2008/2007

1 100

1 066

970

1 060

1 577

2006

1 015

1 196

1 436

9 228

2005

1 193

1 119

2 216

9 604

2004

1 127

1 279

4 324

9 539

2003

1 018

1 110

1 368

9 655

2002

911

997

1 213

9 791

2001

2 286

1 985

1 320

9 883

2000

1 276

1 298

1 352

9 615

)*-od 2001 r. bez spółek cywilnych, które rejestrują się w sądach.

Tabela 14.

JEDNOSTKI GOSPODARCZE wg rejestru Urzędu Skarbowego w Pabianicach

Wyszczególnienie

Podmioty
gospodarcze osób
fizycznych i spółki
cywilne

Podatnicy
podatku
dochodowego od
osób prawnych
nie będący
spółkami
kapitałowymi

Spółki z o. o.

Spółki akcyjne

Firmy
z udziałem
kapitału
zagranicznego

RAZEM

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

Pabianice

5 534

5 434

272

213

159

159

8

7

9

7

5 982

5 820

Konstantynów

1 366

1 339

155

152

31

34

-

-

2

3

1 554

1 528

Gmina Dłutów

210

201

18

18

8

8

-

-

1

-

237

227

Gmina Dobroń

450

432

20

20

9

8

-

-

-

-

479

460

Gmina Ksawerów

784

771

22

22

24

22

1

1

7

6

838

822

Gmina Lutomiersk

445

416

37

37

10

11

-

-

2

1

494

465

Gmina Pabianice
RAZEM 2007/ 2006

500

463

22

22

11

11

-

-

2

1

535

497

9289

9 056

546

484

252

253

9

8

23

18

10 119

9
819

2006

8 973

466

226

8

23

9 696

2005

9 052

451

212

11

7

9 733

2004

8 586

348

192

13

9

9 148

2003

9 204

241

167

14

76

9 702

2002

8 491

214

168

10

70

8 953

2001

8 603

175

134

19

62

8 993

2000

8926

176

111

17

58

9 288

Tabela 15. Wydatki z Funduszu Pracy
za okres 01.01.2008-31.12.2008

Lp.
1

Wyszczególnienie
2
Wydatki ogółem w tym

1.

Zasiłki

2.

Aktywne formy

3.

Pozostałe wydatki-ogółem, w
tym:
Szkolenie pracowników
urzędu
Usługi pocztowe i
telekomunikacyjne, prowizje
bankowe i druki
System informatyczny
Funkcjonowanie Klubów
Pracy
Poradnictwo zawodowe
Badania rynku pracy
Informacja o usługach Urzędu
Pracy
Dodatki do wynagrodzeń
uprawnionym pracownikom

4.

Materiały informacyjnoszkoleniowe
Koszty postępowania w spr.
nienależnie pobranych
świadczeń
Koszty szkolenia i przejazdów
członków PRZ
Inne wydatki (odsetki od
nieterminowych zobowiązań,
dodatki aktywizacyjne)

Limit roczny

wykonanie za
okres 01.01-31.12

3

4

Wykorzystanie
limitu w %
Rocznego 4:3
5

2 356 240,87

21 161 782,71

626 212,99

7 024 956,30

13 114 496

1 598 561,94

13 114 423,42

850 740

105 862,24

850 551,61

165 805

21 101,93

165 804,92

135 497

10 904,67

135 308,90

365 143

55 028,30

365 143,02

9 752

81,81

9 751,52

20 149

6 717,76

20 148,64

14 457

0,00

14 457,00

8 692

1 282,83

8 691,84

114 556

10 791,94

114 555,78

1 165

0,00

1 164,60

4 485

-47,00

4 485,39

11 040

0,00

11 040,00

0

25 603,70

171 851,38

Tabela 16.

Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia w 2007 roku
- ALGORYTM + EFS

Wykorzystanie
limitu
w%

Wykonanie
Lp.

Wyszczególnienie

Limit roczny
za miesiąc grudzień

1

2

3

4

za okres
01.01.-31.12.

5

rocznego
5:3

6

13 114 495,73

1 598 561,94

13 114 423,42

100,00

Wydatki, w tym:

1.

Prace użyteczno- społeczne

217 987,98

49 257,06

217 987,98

100,00

2.

Zatrudnienie przy pracach interwencyjnych

471 889,26

40 761,61

471 889,26

100,00

3.

Zatrudnienie przy robotach publicznych

963 785,57

243 935,81

963 785,57

100,00

4.

Stypendia za okres stażu

3 623 317,72

394 620,27

3 623 312,74

100,00

5.

Stypendium za okres przygotowania zawodowego

2 076 230,36

169 006,75

2 076 215,31

100,00

6.

Szkolenia

575 435,57

42 770,43

575 431,86

100,00

7.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

3 235 611,19

482 100,79

3 235 562,62

100,00

8.

Dotacje na wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy

1 878 824,88

175 699,65

1 878 824,88

100,00

9.

Badania, dojazdy, opieka nad dzieckiem

71 413,20

409,57

71 413,20

100,00

Tabela 17.

Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy łagodzenia skutków bezrobocia
w ramach projektu Nowe perspektywy, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3
Rozliczenie za okres 01.01.2008- 31.12.2008

Lp.
1
I

Wyszczególnienie

Wykonanie ogółem

Dofinansowanie

FP-PUP środki "9"

3

4

5

6

4 342 795,73

4 342 723,42

4 342 723,42

0,00

Zadanie 1: Szkolenia

287 001,85

286 998,14

286 998,14

0,00

1

koszty zlecenia szkolenia

251 076,40

251 076,40

251 076,40

0,00

2

dodatki szkoleniowe

23 830,94

23 830,50

23 830,50

0,00

3

stypendia szkoleniowe

12 094,51

12 091,24

12 091,24

0,00

Zadanie 2:

1 142 914,27

1 142 909,29

1 142 909,29

0,00

Stypendia staŜowe

1 142 914,27

1 142 909,29

1 142 909,29

0,00

Zadanie 3:

994 867,26

994 852,21

994 852,21

0,00

Stypendia przygotowania zawodowego

994 867,26

994 852,21

994852,21

0,00

Zadanie 4:

1 918 012,35

1 917 963,78

1 917 963,78

0,00

Jednorazowe środki na podjęcie działalności
gospodarczej

1 918 012,35

1 917 963,78

1 917 963,78

0,00

4

5

6

2

Limit roczny

Wydatki, w tym:

Tabela 18. Wydatki z Funduszu Pracy na aktywne formy łagodzenia
skutków bezrobocia oraz liczba osób nimi objęta w 2008 r.

Kwoty

Wyszczególnienie
Lp.

Limit

Osoby

Wykonanie

Efektywność

%

Plan

Wykonanie

%

Ukończone

Zatrudnione

%

1.

Szkolenia

575 435,57

575 431,86

100,0

620

656

105,8

645

345

53,5

2.

Prace interwencyjne

471 889,26

471 889,26

100,0

166

163

98,2

100

41

41,0

3.

Roboty publiczne

963 785,57

963 785,57

100,0

133

179

134,6

179

6

3,4

4.

Dotacje na podjęcie
działalności gospodarczej

3 235 611,19

3 235 562,62

100,0

220

231

105,0

231

231

100,0

5.

Dotacje na wyposażenie
i doposażenie
stanowiska pracy

1 878 824,88

1 878 824,88

100,0

204

131

64,2

131

131

100,0

6.

Przygotowanie zawodowe

2 076 230,36

2 076 215,31

100,0

198

486

245,5

343

91

26,5

7.

Staże

3 623 317,72

3 623 312,74

100,0

450

791

175,8

451

120

26,6

8.

Prace społecznie użyteczne

217 987,98

217 987,98

100,0

130

375

288,5

375

22

5,9

9.

Badania, dojazdy, opieka
nad dzieckiem

71 413,20

71 413,20

100,0

-

-

-

10.

Razem

13 114 495,73

13 114 423,42

100,0

2121

3012

142,0

-

-

2455

-

987

40,2

Tabela 19. Środki finansowe z Funduszu Pracy i in. przyznane
na realizację programów łagodzenia bezrobocia w roku 2008

Data wydania decyzji

Nazwa zadania

Przyznana kwota środków

L.p.
1

29.02.2008r.

Algorytm

2

21.03.2008r.

Regionalny Program „Porządki”

99 300,00 zł

21.03.2008r.

Regionalny Program „PSU”

70 000,00 zł

21.03.2008r.

Regionalny Program „Lokator”

21.03.2008r.

Regionalny Program „Inwestor”

6

21.03.2008r.

Regionalny Program „50+”

7

27.05.2008r.

Europejski Fundusz Społeczny PO KL - Poddziałanie 6.1.3

3 696 795,73 zł

8

25.08.2008r.

Europejski Fundusz Społeczny PO KL - Poddziałanie 6.1.3

646 000,00 zł

9

05.12.2008r.

Regionalny Program „Inwestor”

207 000,00 zł

3
4
5

Ogółem

10
12
13

6 207 400,00 zł

PFRON

532 000,00 zł
1 319 400,00 zł
336 600,00 zł

13 114 495,73 zł
663 000,00 zł

Ogółem

13 777 495,73 zł

Tabela 20. Podział środków przeznaczonych na programy promocji zatrudnienia oraz aktywizacji
rynku pracy w 2008 roku – wykonanie
wykonanie

Lp.

Wyszczególnienie

Kontynuacja umów z
algorytmu z 2007 roku
Kwota

1

Szkolenia

2

Prace interwencyjne

3

Ilość osób

Algorytm
na rok 2008
Kwota

EFS
na rok 2008

Ilość osób

Kwota

Ilość osób

Programy z „rezerwy”
Samorządu Województwa
Kwota

26

471 889,26

163

588 215,87

118

963 785,57

179

105 654,90

170

217 987,98

375

226

2 076 215,31

486

1 142 909,29

210

3 623 312,74

791

1 917 963,78

139

276 999,72

309

268 117,84

97

118 976,40

40

84 795,02

Roboty publiczne

375 569,70

61

4

Prace
społ.-użyteczne

112 333,08

205

5

Przygotowanie zawodowe

425 726,66

112

655 636,44

148

994 852,21

6

Staże

978 329,58

231

1 502 073,87

350

7

Dotacje- działalność

718 447,22

50

8

Dotacje- pracodawcy

623 999,65

43

9

Rezerwa ( w tym: badania,
dojazdy, opieka nad dzieckiem)

11

Razem FP

12

Razem EFS

13

Ogółem

Ilość osób

656

1

Razem

Kwota

575 431,86

11 434,00

10

Ilość osób

Razem

286998,14

346

599 151,62

42

3 235 562,62

231

1 254 825,23

88

1 878 824,88

131

71 413,20

71 413,20

1 683 608,08

441

4 455 449,28

1206

1 683 608,08

441

4 455 449,28

1206

1 683 608,08

441

4 455 449,28

1206

4 342 723,42

921

4 342 723,42

921

4 342 723,42

921

2 632 642,64

444

13 114 423,42

3012

2 632 642,64

444

8 771 700,00

2091

4 342 723,42

921

2 632 642,64

444

13 114 423,42

3012

Tabela 21. Udzielone poŜyczki i ich spłata w latach 1990-2008

Lp.
1.

Rok udzielenia
pożyczki

Kwota udzielonych
pożyczek-ogółem

1990

517.335,00

Umorzenia
w latach
1990-2008

2008 rok

Ogółem 1990-2008
Winno być
Jest
poż. + ods.
poż.+ods.
826.258,49
826.258,49

Spłata zakończona

-

594.803,42

594.803,42

Spłata zakończona

Winno być
poż. + ods.
-

Jest
poż.+ods.
-

1.306,06

Wskaźnik
%

2.

1991

285.300,00

188.278,09
151.621,95

3.

1992

699.900,00

115.211,74

-

920,00

1.253.142,05

1.243.792,62

4.
5.
6.
7.

1993
1994
1995
1996

1.188.600,00
801.700,00
1.337.400,00
1.090.000,00

154.636,17
145.923,22
262.894,03
199.753,16

-

3.502,65

1.088.031,76
1.031.518,91
1.645.280,09
1.401.374,24

1.088.031,76
1.031.518,91
1.645.280,09
1.400.731,80

8.

1997

1.434.300,00

-

-

1.612.744,92

1.612.744,92

Spłata należności
przeterminowanych
Spłata zakończona
Splata zakończona
Spłata zakończona
Spłata należności
przeterminowanych
Spłata zakończona

-

-

1.360.370,26

1.360.370,26

Spłata zakończona

-

2.767,13

1.930.050,14

1.929.363,04

-

-

1.246.835,86

1.246.835,86

Spłata należności
przeterminowanych
Spłata zakończona

-

-

615.414,52

615.414,52

Spłata zakończona

53.197,46

62.939,44

356.979,95
4.727.896,06

356.979,95
4.044.919,58

Spłata zakończona
Spłata należności
przeterminowanych
Spłata należności
przeterminowanych
96,52 %

419.168,33
9.

1998

1.300.000,00
284.662,51

10.

1999

1.928.000,00
149.076,08

11.

2000

1.226.000,00
140.553,81

12.

2001

785.000,00
164.106,77
64.966,97

13.
14.

2002
2003

388.000,00
4.252.000,00

15.

2004

424.000,00

207.255,62
112.435,61

210,92

2.216,39

296.409,76

294.007,47

16.

Razem

17.657.535,00

2.760.544,06

54.714,44

72.345,61

19.987.110,43

19.291.052,69

Tabela 22. Wpływy z tytułu spłaty poŜyczek i odsetek w latach 1990 – 2008
Lp.

Rok udzielenia
pożyczki

Kwota udzielonych pożyczekogółem

1.

1990

2.

1990 – 2007

2008 rok

1990 - 2008

Spłaty

Umorzenia

Spłaty

Umorzenia

Spłaty

Umorzenia

517.335

826.258,49

188.278,09

-

-

826.258,49

188.278,09

1991

285.300

594.803,42

151.621,95

-

-

594.803,42

151.621,95

3.

1992

699.900

1.242.872,62

115.211,74

920,00

-

1.243.792,62

115.211,74

4.

1993

1.188.600

1.088.031,76

154.636,17

-

-

1.088.031,76

154.636,17

5.

1994

801.700

1.031.518,91

145.923,22

-

-

1.031.518,91

145.923,22

6.

1995

1.337.400

1.645.280,09

262.894,03

-

-

1.645.280,09

262.894,03

7.

1996

1.090.000

1.397.229,15

199.753,16

3.502,65

-

1.400.731,80

199.753,16

8.

1997

1.434.300

1.612.744,92

419.168,33

-

-

1.612.744,92

419.168,33

9.

1998

1.300.000

1.360.370,26

284.662,51

-

-

1.360.370,26

284.662,51

10.

1999

1.928.000

1.926.595,91

149.076,08

2.767,13

-

1.929.363,04

149.076,08

11.

2000

1.226.000

1.246.835,86

114.864,37

-

25.689,44

1.246.835,86

140.553,81

12.

2001

785.000

615.414,52

35.106,77

-

129.000,00

615.414,52

164.106.77

13.

2002

388.000

356.979,95

64.966,97

-

-

356.979,95

64.966,97

14.

2003

4.252.000

3.981.980,14

202.390,75

62.939,44

4.864,87

4.044.919,58

207.255,62

15.

2004

424.000

291.791,08

112.435,61

2.216,39

4.864,87

294.007,47

112.435,61

16.

Razem

17.657.535

19.218.707,08

2.600.989,75

72.345,61

159.554,31

19.291.052,69

2.760.544,06

Tabela 23. Umorzenia w latach 2000 – 2008

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rok
udzielenia
poŜyczki

Umorzenia
PoŜyczki
indywidualne

Umorzenia ogółem

PoŜyczki na dod.
m. pracy

2000

-

25.689,44

25.689,44

2001

-

129.000,00

129.000,00

2002

-

-

-

2003

4.864,87

-

2004

-

-

-

Suma
strony:

4.864,87

154.689,44

159.554,31

4.864,87

Tabela 24. Udzielone poŜyczki w latach
i ich spłata w roku 2008
Lp.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Rok
udzielenia
pożyczki
2000

Kwota
udzielonych
pożyczek

Umorzenia w
latach
2000 - 2008

2000

2008 rok
winno być
jest
poż. + ods.
poż. + ods.

–

2004

Wskaźnik

Spłata zakończona
1.226.000,00

140.553,81

-

-

785.000,00

164.106,77

-

-

388.000,00

64.966,97

-

-

4.252.000,00

207.255,62

53.197,46

62.939,44

Spłata należności
przeterminowanych

424.000,00

112.435,61

210,92

2.216,39

Spłata należności
przeterminowanych

7.075.000,00

689.318,78

53.408,38

65.155,83

x

Spłata zakończona

2001

Spłata zakończona

2002
2003

2004

Ogółem:
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Wykaz zmian stanu prawnego w 2008 roku

W 2008 roku ukazały się następujące akty prawne dotyczące rynku pracy:

1.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 kwietnia 2008 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekst ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 415);

2.

Ustawa z dnia 18 marca 2008 roku o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 70, poz. 416);

3.

Ustawa z dnia 4 września 2008 roku o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej (Dz. U. Nr 171, poz. 1056);

4.

Ustawa z dnia 24 października 2008 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw;

5.

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 237, poz. 1654);

6.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2008 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków
Funduszu Pracy kosztów wyposaŜenia lub doposaŜenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form
zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 182, poz. 1130);

7.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2008 roku w sprawie algorytmu ustalania kwot
środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie (Dz. U. Nr 18, poz. 114);

8.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2008 roku w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14, poz. 92);

9.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 stycznia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 9, poz. 15);

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 17, poz. 106);
11. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 112, poz. 716);
12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. Nr 235, poz. 1601);
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13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. Nr 144, poz. 906);
14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. Nr 144,
poz. 907);
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lipca 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.
U. Nr 144, poz. 908);
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 września 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne
oraz osobom niepełnosprawnym wykonującym działalność gospodarczą i rolniczą (Dz. U. Nr 171,
poz. 1062);
17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 207, poz. 1297);
18. Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 października 2008 roku w sprawie
staŜu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego (Dz. U. Nr 185, poz. 1148);
19. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2008 roku w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. Nr 33, poz. 297);
20. Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 września 2008 roku w sprawie
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów (M. P. Nr 76, poz. 684).
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Wykaz uchwał podjętych przez Powiatową Radę
Zatrudnienia w 2008 roku

Nr Uchwały

Data
podjęcia

Nr 1/2008

16.01.2008

Nr 2/2008

16.01.2008

Nr 3/2008

16.01.2008

Nr 4/2008

21.02.2008

Nr 5/2008

21.02.2008

Nr 6/2008

21.02.2008

Nr 7/2008

21.02.2008

Nr 8/2008

21.02.2008

Nr 9/2008

21.02.2008

Nr 10/2008

21.02.2008

Nr 11/2008

21.02.2008

Nr 12/2008

28.05.2008

Nr 13/2008

28.05.2008

Nr 14/2008

28.05.2008

Nr 15/2008

09.09.2008

Nr 16/2008

09.09.2008

Nr 17/2008

20.11.2008

Zakres sprawy

Stanowisko Powiatowej Rady
Zatrudnienia
pozytywne

W sprawie określenia zasad organizowania miejsc pracy w ramach
aktywnych programów w 2008 roku
W sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku o umorzenie
naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki
W sprawie umorzenia zaległości z tytułu udzielonej poŜyczki
W sprawie oceny działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Pabianicach oraz racjonalności gospodarowania środkami FP w 2007
roku
W sprawie opinii dot. „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2008 roku”
W sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na
programy przeciwdziałania bezrobociu w 2008 roku
W sprawie przeznaczenia środków FP na fakultatywne zadania
wspierające przeciwdziałanie bezrobociu
Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad organizowania
miejsc pracy w ramach aktywnych programów rynku pracy w 2008
roku
W sprawie opinii dotyczącej rozszerzenia kształcenia zawodowego
z Zespole Szkół Nr 2 w Pabianicach
W sprawie opinii dotyczącej rozszerzenia kształcenia zawodowego
w Zespole Szkól Specjalnych Nr 5 w Pabianicach
W sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku o umorzenie
naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki
W sprawie opinii dotyczącej rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie
W sprawie opinii dotyczącej rozszerzenia oferty kształcenia zawodowego w Zespole Szkól Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ksawerowie
Zmieniająca uchwalę w sprawie podziału środków finansowych
przeznaczonych na programy przeciwdziałania bezrobociu w 2008
roku
W sprawie projektu „Pracuję dla siebie”
W sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania wniosku o umorzenie
naleŜności z tytułu udzielonej poŜyczki
W sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na
programy przeciwdziałania bezrobociu w 2008 roku

negatywne
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Stopa bezrobocia w powiatach
województwa łódzkiego
w 2008 roku

kutnowski
13,9
łęczycki
10,6

łowicki
8,1

m.skierniewice
6,2
poddębicki
skierniewicki
brzeziński 5,2
8,8
10,9
rawski
m.łódź
6,6
6,7
łódzki wsch.
zduńskowolski
pabianicki 7,0
9,8
tomaszowski
sieradzki
10,0
13,8
11,4
łaski
10,9
m.piotrków tryb.
opoczyński
8,2
bełchatowski
12,7
wieruszowski
piotrkowski
8,3
9,5
7,9
wieluński
pajęczański
8,2
10,1
radomszczański
12,5
zgierski
13,3
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