INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W
POWIECIE STRZELIŃSKIM W 2001 ROKU

POZIOM BEZROBOCIA:
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie strzelińskim
koniec grudnia 2001 r. wyniosła 4.998 osób, w tym 2.656 kobiet.
Uprawnionych do zasiłku było 1.139 osób, w tym 390 kobiet.
Z liczby ogółem – 3.392 osób zamieszkuje na wsi, w tym 1.792 kobiety.
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Wg danych GUS stopa bezrobocia na koniec grudnia 2001 r. wynosiła :
- w kraju 17,4%
- w województwie dolnośląskim 21,1 %
- w powiecie strzelińskim 25,7 %.
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie
określenia powiatów ( gmin ) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym , powiat strzeliński został ponownie wpisany jako zagrożony
szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym ( Dz. U. Nr 151, poz. 1702 z
2001 r. )
W rejestrach Urzędu na koniec grudnia 2001 roku pozostawało 5.638 osób,
z tego : 4.998 osób bezrobotnych,
74 osób poszukujących pracy,
466 osób na zasiłkach przedemerytalnych,
100 osoby na świadczeniach przedemerytalnych
Od początku roku zarejestrowało się i wyrejestrowało się razem 6.824 osób
bezrobotnych.
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w ciągu roku 2.938 osób , z tego 1.915
osób z powodu podjęcia pracy.
W dzienniku podawczym Urzędu zarejestrowano w ciągu roku wpływ 3.250
korespondencji.
Zaewidencjonowano także duże ilości korespondencji wychodzącej z urzędu:
1) pisma
379 szt.
2) odwołania od decyzji
32 -//3) decyzje
- 8.096 -//z tego:
- o uznaniu za osobę bezrobotną
- 3.886 szt.
- o uznaniu za osobę poszukującą pracy
740 -//- o wyłączeniu bezrobotnego z ewidencji
- 2.938 -//- w sprawie przyznania i wypłaty środków z FP
na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
441 -//- w sprawie przyznania lub odmowie przyznania
80 -//zasiłku i świadczenia przedemerytalnego
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- pozostałe decyzje
4) zaświadczenia do GOPS-u, Policji , Prokuratury,
Sądu, ZUS-u i inne
5) udzielenia zgody na pracę dla cudzoziemców

-

11 -//- 10.402 -//22 -//-.

Poza tym każdej osobie zarejestrowanej z prawem do zasiłku wystawione
zostały informacje o uzyskanych dochodach PIT – 11 , łącznie ok. 1.400 szt.

Zwolnienia grupowe
W 2001 roku wzrosła liczba podmiotów gospodarczych zgłaszających
zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy obejmujące powyżej 10 %
załogi. Na koniec roku zwolnień dokonano w 19 zakładach zatrudniających
mieszkańców powiatu strzelińskiego. 0bjęto nimi 496 osób (faktyczne zwolnienia
dotyczą 339 osób ).
Zwolnień dokonano w poniższych zakładach:
1. TC Thermconcept w Pęczu - 43 pracowników.
2. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Białym Kościele z tytułu ogłoszenia upadłości
– zwolniono 13 osób.
3. Elewator w Brzegu , „Elewatory” w Strzelinie – 1 osoba,
4. PZL Hydral sp.z o.o w Strzelinie – 28 osób
5. Zakłady PKP z/s Wrocław / dwa zakłady/ - 4 osoby,
6. Gospodarstwo Sadownicze Stachów – 8 osób,
7. Kombinat Rolno- Przetwórczy w Karszowie – 50 osób,
8. Kon ROL Pasz w Kondratowicach – 5 osób,
9. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych „ELTOR” zakład w Strzelinie - 6 osób,
10. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „EKO” w Strzelinie – 6 osób,
11. Eurogranit S.C. Gęsiniec 122, - 9 osób,
12. Dromex Quarry w Mikoszowie - 5+3+6=14 osób,
13. Kopalnia Bazaltu „Janowiczki” - upadłość zakładu– 35 osób,
14. Szpital Powiatowy w Strzelinie - 18 osób,/ planowane są dalsze zwolnienia,
z informacji sygnalnej wynika zwolnienie dalszych 49 osób/
15. PPHU Harp w Strzelinie - 56 osób,
16. Regionalny Zw. Spółek Wodnych Oddział w Strzelinie - 33 osoby
17. TC .Thermconcept w Pęczu / ponowne zwolnienia/ - 10 osób,
18. RPP-H „PRZEWORNO” Sp. z o.o. w Przewornie - 7 osób,
19. „GRANITEX” Sp. z o.o. w Strzelinie – 150 osób.

Powiatowy Urząd Pracy świadczy usługi w zakładach dokonujących
zwolnień z przyczyn dotyczących zakładów pracy, które polegają na informowaniu
każdej jednostki o możliwości uczestnictwa zwalnianej załogi z przedstawicielami
PUP. Na spotkaniach udzielamy informacji o sytuacji na strzelińskim rynku pracy,
omawiamy prawa i obowiązki bezrobotnego oraz przedstawiamy jakie usługi może
zaoferować Urząd bezrobotnym i osobom poszukującym pracy ( poradnictwo
zawodowe, udział w szkoleniach i przekwalifikowaniach, pomoc w rozpoczęciu
działalności gospodarczej na własny rachunek, możliwość pracy w ramach
aktywnych form ).
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W roku 2001 na prośbę zakładów uczestniczyliśmy w dwóch spotkaniach
informacyjnych : w Kopalni Janowiczki oraz z grupą pracowników „Eltor” Oddział
w Strzelinie.

POŚREDNICTWO PRACY
Na koniec grudnia 2001 r. w rejestrach pracodawców współpracujących z
PUP figuruje 748 jednostek. Większość z nich ma siedzibę w powiecie strzelińskim.
Na przestrzeni ostatnich trzech lat każda jednostka miała kontakt z Urzędem bądź
to w formie złożonej oferty pracy, korzystania z subsydiowanych miejsc pracy,
refundacji części kosztów zatrudnienia pracownika, zatrudnienia cudzoziemca ,
bądź wizyty pośrednika pracy.
W 2001 roku pośrednicy złożyli 64 wizyty u pracodawców i podmiotów
gospodarczych, głównie na terenie miasta Strzelin.
W minionym roku zmalała liczba zgłaszanych wolnych miejsc pracy, mimo
iż taki obowiązek nakłada na pracodawców ustawa. Do końca grudnia 173
pracodawców i podmiotów gospodarczych zgłosiło 390 miejsc pracy.
Z ogólnej liczby - 146 miejsc to subsydiowane miejsca pracy oraz staże
absolwenckie, z tego :
• roboty publiczne
- 12
• prace interwencyjne
- 64
• umowy absolwenckie
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• refundacja składki ZUS
4
• miejsca pracy na własny
rachunek w ramach pożyczki
5
• miejsca dla niepełnosprawnych
- 23
• staże absolwenckie
- 35
Większość ofert, które wpłynęły do PUP, przeznaczona była dla osób o
specjalistycznych kwalifikacjach zawodowych. Prawie całkowicie znikły oferty w
budownictwie jak i w innych branżach związanych z sezonowym zatrudnieniem.
Sukcesywnie maleje ilość ofert pracy dla kobiet.
W 2001 roku na życzenie pracodawców zorganizowaliśmy 2 giełdy pracy
dla kierowców oraz 1 giełdę dla robotników melioracyjnych. Ogółem w giełdach
uczestniczyło 79 osób bezrobotnych, z których 23 osoby podjęły pracę.
W miesiącu wrześniu 2001 r. Agencja Rozwoju Regionalnego w Nowej
Rudzie
podpisała umowy
z pracodawcami
z powiatu strzelińskiego na
zatrudnienie 38 bezrobotnych i refundację części kosztów w wysokości 760 zł od
jednej osoby na okres dwóch miesięcy.
W dziale pośrednictwa prowadzone są również świadczenia dla rolników
zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy . Pomoc urzędu
polega na refundacji składek KRUS przez okres 1 roku. W 2001 r. wniosek o
refundację złożyło 3 bezrobotnych rolników, wszystkie
zostały rozpatrzone
pozytywnie.
W 2001 r wypłacane były dla dwóch bezrobotnych stypendia z tytułu
zamieszkiwania w powiecie zagrożonym szczególnie wysokim bezrobociem
strukturalnym i podejmujący
naukę w szkołach ponadpodstawowych dla
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dorosłych w ciągu 6 miesięcy po utracie statusu absolwenta. W minionym roku nie
złożono nowych wniosków o przyznanie stypendium.
Rozpatrzono 5 wniosków o zwrot kosztów dojazdu do pracy lub na staż dla
skierowanych bezrobotnych i absolwentów. 4 wnioski załatwiono negatywnie
z powodu braku środków .
Dział pośrednictwa sporządza także dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy we
Wrocławiu, w okresach miesięcznych , kwartalnych, półrocznych i rocznych,
sprawozdania o rynku pracy.
Poza
tym
dla organów samorządowych
sporządzane są co najmniej raz na kwartał, informacje dotyczące sytuacji na
strzelińskim rynku pracy a także sprawozdania i analizy z efektywności działań
dot. aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.

Prowadzona jest także ewidencja obywateli polskich zatrudnianych za
granicą na podstawie indywidualnych umów zawieranych bezpośrednio z
pracodawcami zagranicznymi, bądź za pośrednictwem upoważnionych organizacji
czy instytucji. W ciągu roku do rejestru wpisano 57 osób wyjeżdżających do pracy
za granicą, głównie do Niemiec. Wszystkie osoby poinformowano o możliwości
dokonywania wpłaty na Fundusz Pracy z tytułu pracy za granicą, na podstawie
których okresu zatrudnienia był traktowany jak okres zatrudnienia w Polsce w
zakresie uprawnień pracowniczych.

Poradnictwo zawodowe
Od stycznia do końca grudnia , z usług poradnictwa zawodowego i
informacji zawodowej skorzystało 415 osób bezrobotnych.
Dla 212 osób zorganizowano poradnictwo w ramach spotkań grupowych a
202 osoby skorzystały z poradnictwa indywidualnego.
Najczęściej poradnictwo i informacja dotyczyły wyboru zawodu, możliwości
doskonalenia zawodowego, aktywnego poszukiwania pracy – rozmowa wstępna
z pracodawcą , nauka pisania listu motywacyjnego, cv itp.
W 2001 r. Klub Pracy zorganizował i przeprowadził 1 kurs aktywnego
poszukiwania pracy, w którym uczestniczyło 15 osób.

Aktywizacja Zawodowa absolwentów
W roku 2001 zarejestrowano 540 absolwentów w tym 309 kobiety. Pracę
podjęło 129 absolwentów, co stanowi 23,89 %
W okresie tym prace interwencyjne podjęło 7 absolwentów, na roboty
publiczne skierowano 1 osobę , z 3 absolwentami zawarto umowę absolwencką
a 28 absolwentów skierowano na staż do pracodawców.
Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w kolejnych etapach Programu
„ABSOLWENT 2001”, którego inicjatywą są zintegrowane działania na rzecz
ograniczenia bezrobocia wśród młodzieży wchodzącej na rynek pracy. W związku z
tym, PUP prowadził
spotkania informacyjne aktywizujące
bezrobotnych
absolwentów do uczestnictwa w tzw. Indywidualnym Planie Działania. Założeniem
tych spotkań było służenie pomocą w sposobie poruszania się na rynku pracy oraz
w znalezieniu zatrudnienia w możliwie najkrótszym czasie.
W spotkaniach w ramach IPD w 2001 r. uczestniczyło 156 absolwentów, z
czego 68 osób podjęło pracę niesubsydiowaną.
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Absolwenci skorzystali również z poradnictwa zawodowego i informacji
zawodowej. W ciągu roku w tego rodzaju pomocy uczestniczyło 173 absolwentów, z
których 22 osoby skorzystały z porad indywidualnych a 151 osób z porad
grupowych.

Szkolenia i przekwalifikowania
W 2001 r. na szkolenie skierowano 13 osób bezrobotnych, z tego 10 ze
środków PFRON i 3 osoby w ramach umowy trójstronnej z Funduszu Pracy.
Ponadto szkolenia realizowane były wg bezpłatnego programu pod nazwą
Gazela 1” z Agencji Rozwoju Regionalnego w Nowej Rudzie.
Szkoleniem objęto 54 osób w tym:
• Obsługa kasy fiskalnej
- 15 osób,
• Podstawy obsługi komputera - 10 osób,
• Płytkarz posadzkarz
- 3 osoby,
• Kosztorysowanie w budownictwie wspomagane komputerem - 5 osób,
• Obsługa sekretariatu
- 21 osób.
Natomiast Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział Terenowy we
Wrocławiu przeprowadziła szkolenie
dla byłych pracowników Państwowych
Gospodarstw Rolnych i ich rodzin w zakresie:
• Podstawy księgowości z obsługą komputera dla 15 osób,
• Operator wózka widłowego tez dla 15 osób.

Pożyczki
W 2001 r. złożono 6 wniosków o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej.
Pozytywnie rozpatrzono 5 wniosków, przyznając pożyczki na łączną kwotę
55.000,- zł, na następujące rodzaje działalności:
- 1 na działalność usługowo-księgową
- 10.000,- zł,
- 20.000,- zł,
- 2 na działalność gastronomiczną
- 1 na prowadzenie ośrodka szkoleniowego
- 15.000,- zł,
- 1 na zakład usługowy – blacharstwo samochodowe - 10.000,- zł.
Jeden wniosek rozpatrzono odmownie ( bezrobotny nie spełnił wszystkich
warunków do przyznania pożyczki ).
W omawianym okresie
przeprowadzono
17 kontroli prawidłowości
wykorzystania udzielonych pożyczek wraz z potwierdzeniem prowadzenia
działalności lub jej zaprzestania.
W 2001 r. umorzono - po spełnieniu warunków wynikających z ustawy oraz
z zawartej umowy - 5 osobom pożyczki. Łączna kwota umorzeń z tego tytułu
wyniosła 31.503,- zł, w tym 28.900,- zł wyniosły raty a 2.603,- zł odsetki. Poza
tym, PUP wydał 2 decyzje o rozłożeniu na raty kwoty pozostałej do spłacenia
pożyczki wraz z należnymi odsetkami.
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Zezwolenia i zgody na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP
Zezwolenia i zgody na zatrudnienie
cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są na podstawie przepisów prawa / ustawa o
zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przepisy wykonawcze – rozporządzenia/
oraz w oparciu o „Kryteria wydawania zezwoleń w sprawach zatrudnienia
cudzoziemców na terytorium województwa dolnośląskiego” wydawane przez
Wojewódzką Radę Zatrudnienia.
Przed wydaniem zezwolenia ocenia się sytuację na lokalnym rynku pracy,
uwzględniając możliwość dojazdu do pracy bezrobotnych i poszukujących pracy z
sąsiednich powiatów. Po przeprowadzonej konsultacji z ościennymi Urzędami
Pracy oraz stwierdzeniu faktu, iż wśród obywateli polskich nie ma osoby
spełniającej wymagań określonych do pracy na wnioskowanym stanowisku pracy ,
wydawane jest zezwolenie.
W roku 2001 do Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie wpłynęło 19
wniosków na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP, z czego na 18
udzielono zezwolenia.
Na podstawie udzielonych zezwoleń wydano 22 zgody na pracę dla
cudzoziemca.
Z ogólnej liczby zezwoleń przypada:
a) w sektorze
- prywatnym
- 20
- publicznym
- 2
b) na stanowiskach
- kierowniczych
- 14
- pozostałych
- 8
c) według grup zawodów
- zawody rolnicze
- 5
- zawody nauczycielskie - 5
- inne grupy
- 12
d) wg kraju pochodzenia
- Ukraina
- 9
- Niemcy
- 5
- Holandia
- 7
- Wielka Brytania
- 1.
Ponadto wpłynęły do nas wnioski o zgodę na pracę dla cudzoziemców w
ramach usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych. Na
wnioski te udzielono zezwoleń oraz zgodę na zatrudnienie dla 6 cudzoziemców na
stanowiska: technolog produkcji,
laborant trener ds. produkcji, kierownik
utrzymania ruchu, agronom, dyrektor ds. rolnych.
Kraj pochodzenia cudzoziemców to: Belgia – 3 osoby, Niemcy – 2 osoby,
Wielka Brytania – 1 osoba. Cudzoziemcy ci świadczyli usługi eksportowe na rzecz
polskich pracodawców tj. : McCain Poland Spółka z o.o. w Chociwelu oraz Funke
Polska Spółka z o.o. w Kondratowicach.
Z dniem 01.01.2002 r. zezwolenia na zatrudnienie i zgody na pracę dla
cudzoziemców podejmujących pracę u polskich pracodawców udzielane są przez
Wojewódzkie Urzędy Pracy.
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