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I. POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA  
 
 

Na koniec lipca 2007 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało bez 
pracy 2142 osoby, co stanowi spadek o 73 osoby bezrobotne, w stosunku do miesiąca 
czerwca  2007 roku, tj. o 3,3% 

Sytuację na lokalnym rynku pracy obrazują następujące dane, zawarte w poniższej 
tabeli i przedstawione w formie wykresu: 
 

 
Wyszczególnienie 

 
Ogółem bezrobotni 

/stan na dzień/ 

 
Spadek /-/ 
Wzrost /+/ 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
31.07.2007 

 
30.06.2007 

 
w liczbie osób 

 
w % 

Powiat Kolno  2142 2215 -73 -3,3 
Miasto Kolno 763 814 -51 -6,3 
Gmina Kolno 434 454 -20 -4,4 
Gmina i miasto Stawiski 272 242 +30 +12,4 
Gmina Grabowo 161 166 -5 -3,0 
Gmina Mały Płock 214 221 -7 -3,2 
Gmina Turośl 298 318 -20 -6,3 
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Największy liczbowy i procentowy spadek  rejestrowanego bezrobocia nastąpił w 
mieście Kolno, o 51 osób, co stanowi 6,3%  mniej w stosunku do poprzedniego miesiąca.  

Wyjątkiem jest miasto i gmina Stawiski,  gdzie zanotowano wzrost rejestrowanego 
bezrobocia. o30 osób. 
  
 
 



1. „Napływ” i „odpływ” bezrobotnych  
 

W lipcu 2007 roku ruch bezrobotnych /”napływ” i „odpływ”/ kształtował się 
następująco: liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 257 osób, w tym po raz 
pierwszy status bezrobotnego uzyskało 55 osób, co stanowi 21,4% ogółu zarejestrowanych w 
miesiącu sprawozdawczym, natomiast 78,6% w liczbie 202 stanowią osoby powracające do 
ewidencji bezrobotnych po raz kolejny (od 1990r.) 

Po  odbyciu stażu do rejestracji powróciło 23 osoby,  15 osób po szkoleniu i 13 osób 
po odbyciu przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Z 257 osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w omawianym miesiącu 122 osoby, tj. 47,5% zamieszkiwało na wsi. 

Z ewidencji osób bezrobotnych w miesiącu lipcu 2007 roku wyłączono 330 osób 
bezrobotnych, w tym  171 kobiet.   

 
Odpływ z bezrobocia nastąpił wskutek: 

 
 

Podjęcia pracy 90 
 

Niesubsydiowanej 64 
Subsydiowanej 26 

prac interwencyjnych 4 
robót publicznych 16 
podjęcia działalności 
gospodarczej 

 
3 

 
 
Z tego:  

 
z tego 

podjęcia pracy w 
ramach ref. kosztów 
zatrudn. bezrobotnego

 
3 

Rozpoczęcia szkolenia 24 
Rozpoczęcia stażu 57 
Rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej 13 
Dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 42 
Rozpoczęcia przygotowania zawodowego w miejscu pracy 9 
Niepotwierdzenia gotowości do podjęcia  pracy 90 
Nabycia praw emerytalnych lub rentowych 1 
Innych 4 
Nabycia praw do świadczenia przedemerytalnego 0 
Ogółem 330 osób 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Przyczyny wyłączenia osób z ewidencji bezrobotnych w miesiącu maju 2007 roku. 
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Wskaźnik napływu do bezrobocia, czyli stosunek liczby nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych w lipcu 2007  roku do liczby bezrobotnych według stanu na koniec czerwca 
2007r. wyniósł  11,6%.  

Wskaźnik odpływu z bezrobocia, czyli stosunek liczby bezrobotnych 
wyrejestrowanych  z urzędu pracy w miesiącu lipcu 2007 roku do liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych na koniec czerwca  2007r. wynosi  14,9%. 

 
Szczegółowe dane na ten temat, z uwzględnieniem poszczególnych gmin powiatu 

zawarte są w tabeli poniżej 
 

Gmina „Napływ” do
bezrobocia 

„Odpływ” z 
bezrobocia Podjęcia pracy

Wskaźnik 
płynności rynku 
pracy*) (w%) 

 
Miasto  Kolno  
  

103 154 34 33 

 
Gmina Kolno 
 

41 61 22 53,7 

Gmina i miasto 
Stawiski 52 22 9 17,3 

Gmina Grabowo 
 11 16 8 72,7 

Gmina  
Mały Płock 19 26 4 21,1 

Gmina Turośl 31 51 13 41,9 

*) stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym z tytułu podjęcia pracy do 

liczby bezrobotnych zarejestrowanych w tym samym czasie. 



II.  STRUKTURA BEZROBOTNYCH  
 
1. Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

Z ogółu zarejestrowanych 7% to osoby bezrobotne pobierające zasiłek. Na dzień 31 
lipca  2007 roku  prawo do zasiłku posiadało 150 osób   bezrobotnych, co stanowi  spadek  w 
porównaniu  do stanu z  końca czerwca  2007 roku o 9 osób bezrobotnych.  

 
 
 

 
Liczba osób bezrobotnych 
uprawnionych do zasiłku 

 
Wzrost (+) 
Spadek(-) 

 
Wzrost (+) 
Spadek(-) 

 
 

Wyszczególnienie 
 

31.07.2007 
 

30.06.2007 
 

w liczbie 
osób 

 
w % 

Powiat Kolno ogółem 150 159 -9 -5,7 
Miasto Kolno 57 65 -8 -12,3 
Gmina Kolno 28 26 +2 +7,7 
Gmina i Miasto Stawiski 22 21 +1 +4,8 
Gmina Grabowo 9 12 -3 -25,0 
Gmina Mały Płock 18 17 +1 +5,9 
Gmina Turośl 16 18 -2 -11,1 
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2. Bezrobotni zamieszkali na terenach wiejskich. 
 

Na dzień 31.07.2007 roku wśród 2142 osób bezrobotnych, 1217 osób  to  ludność 
zamieszkała na wsi, co stanowi 56,8% ogółu zarejestrowanych. 

 W porównaniu do stanu z końca czerwca 2007 roku, gdzie wartość ta w liczbach 
bezwzględnych wynosiła  1261osób nastąpił  jej spadek o 44 osoby. 
   Wśród  tej  grupy bezrobotnych 73 osoby posiadało prawo do zasiłku, a 82 osoby  
posiadały gospodarstwo rolne. Na koniec miesiąca lipca 2007 roku zarejestrowało się 122 
osoby z obszarów wiejskich, z czego 67 osób stanowiły kobiety. „Odpływ” tej kategorii 
bezrobotnych wynosił 166 osób, z czego 29,5% (49 osób) z powodu podjęcia pracy,  28,3 %  
(47 osób) z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy, 16,3% (20 osób) z powodu 
rozpoczęcia stażu. 
 
3. Bezrobocie wśród kobiet 
  

Na dzień 31.07.2007 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie  
zarejestrowanych  było 1036 kobiet, które stanowiły 48,4% ogółu  zarejestrowanych 
bezrobotnych. W tej grupie 65 osób posiadało prawo do zasiłku, czyli 43,3% ogółu 
bezrobotnych zarejestrowanych posiadających prawo do zasiłku. 

Wśród bezrobotnych kobiet  680 –  to osoby poprzednio pracujące, w tym 9 osób to 
kobiety  zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Kobiety dotychczas nie pracujące   
tworzą grupę 356 osób, co stanowi 34,4% ogółu zarejestrowanych kobiet. 

 
4. Bezrobotni do 25 roku życia 
 

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2007 roku w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Kolnie można jednoznacznie wyróżnić szczególnie dominującą grupę 
wiekową. Niepokojący jest fakt, iż stanowią ją ludzie młodzi do 25 roku życia, w liczbie 627 
osób , co stanowi 29,3% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z miesiącem czerwcem 2007  
roku  nastąpił spadek liczby bezrobotnych w tej grupie wiekowej – o 28 osób,  zmniejszył się 
również udział procentowy tej grupy bezrobotnych ( w czerwcu było 29,6%).  Szczegółowe 
dane dotyczące liczby bezrobotnych do 25 roku życia w poszczególnych gminach prezentuje 
tabela poniżej. 

 
Gmina Liczba bezrobotnych % ogółu bezrobotnych 

 
Miasto Kolno  185 24,2 
Gmina Kolno 147 33,9 

Gmina i miasto Stawiski 74 27,2 
Gmina Grabowo  55 34,2 

Gmina Mały Płock 67 31,3 
Gmina Turośl 99 33,2 
Powiat Kolno 627 29,3 

 
Powyższa tabela pokazuje, iż największy procentowy  udział młodzieży do ogółu 

bezrobotnych zauważalny jest na terenach wiejskich. 
W gminie Kolno osiągnął poziom 33,9%, a najmniejszy w mieście Kolno – 24,2 % 

wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.  



Na koniec miesiąca lipca 2007 roku  wyłączono z ewidencji bezrobotnych 160 osób 
do 25 roku życia, głównie z powodu rozpoczęcia stażu, z tego tytułu wyłączono 57 osób  - 
35,6 % ogółu wyrejestrowanej „młodzieży”.   
Drugą najczęstszą przyczyną wyłączeń z ewidencji bezrobotnych osób w tym wieku było 
niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy  w liczbie 43 osób, co daje 26,9%  wszystkich 
wyrejestrowań w tej grupie wiekowej. 

 
5. Długotrwale bezrobotni 

Jedną z najbardziej niekorzystnych cech bezrobocia jest długi okres oczekiwania na 
zatrudnienie. Dane statystyczne pokazują, że 1487  osób zarejestrowanych na koniec lipca 
2007 roku w Powiatowym  Urzędzie Pracy w Kolnie, to osoby długotrwale bezrobotne, to 
znaczy pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy, stanowi to 69,4% ogółu wszystkich 
bezrobotnych. W stosunku do miesiąca czerwca 2007 roku (1539 osób)  nastąpił spadek 
liczbowy  o 52 osoby, jak również zmniejszył się  udział procentowy do poziomu 69,4%. (w 
maju wynosił on 69,5%) 

 
Gmina Liczba bezrobotnych % ogółu bezrobotnych 

 
Miasto Kolno  530 69,5 
Gmina Kolno 305 70,3 

Gmina i miasto Stawiski 173 63,6 
Gmina Grabowo  109 67,7 

Gmina Mały Płock 152 71,0 
Gmina Turośl 218 73,2 
Powiat Kolno 1487 69,4 

 
6. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 
 

Istotny wpływ na poprawę rynku pracy mają ludzie wykształceni, bądź posiadający 
wysokie kwalifikacje zawodowe. Najmniejsze szanse na znalezienie jakiejkolwiek pracy mają 
osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, nie posiadające kwalifikacji do 
wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonego dyplomem, świadectwem, 
zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do 
wykonywania zawodu. Do tej kategorii zaliczane są również osoby, które ukończyły licea 
ogólnokształcące. 

Na koniec miesiąca lipca  2007 roku,  na obszarze działania Powiatowego Urzędu 
Pracy w Kolnie zarejestrowanych było 791 osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, 
co stanowi 36,9% ogółu bezrobotnych, szczegółowe dane liczbowe zawarte są w tabeli 
poniżej: 

 
Gmina Liczba bezrobotnych % ogółu bezrobotnych 

 
Miasto Kolno  242 31,7 
Gmina Kolno 188 43,3 

Gmina i miasto Stawiski 89 32,7 
Gmina Grabowo  60 37,3 

Gmina Mały Płock 84 39,3 
Gmina Turośl 128 42,9 
Powiat Kolno 791 36,9 



Największy procentowy udział osób bezrobotnych bez kwalifikacji zauważalny jest na 
terenach wiejskich. 

W porównaniu z miesiącem czerwcem 2007r. nastąpił spadek liczbowy i  procentowy  
(w czerwcu 2007  - 823 osoby – 37,2%) osób bez kwalifikacji zawodowych. 
 
III. AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH 
1. Oferty pracy 
 

W miesiącu lipcu  2007 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie wpłynęło 136 
ofert pracy, stażu i przygotowania zawodowego, tj. o 66 ofert więcej niż w poprzednim 
miesiącu. Z sektora publicznego wpłynęły  64 oferty, tj. 47,1% ogółu zgłoszonych ofert w 
miesiącu, 99 ofert dotyczyło pracy subsydiowanej (72,8% ogółu zgłoszonych ofert pracy i 
stażu). Zgłoszono 57 ofert odbycia stażu i 9 ofert  odbycia  przygotowania zawodowego. 

 
 

2. Podjęcia pracy 
             

W lipcu 2007 pracę podjęło 90 osób, co stanowiło 27,3% ogółu wyrejestrowanych 
bezrobotnych. Pracę subsydiowaną podjęło 26 osób, w tym   w ramach prac interwencyjnych 
4 osoby, 16 osób podjęło prace w ramach robót publicznych, 3 podjęło działalność 
gospodarczą i 3 osoby podjęły pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego. 

 

Gmina Podjęcia pracy 
 

prace niesubsydiowane 

Miasto  Kolno   34 26 
Gmina Kolno 22 18 
Gmina i miasto Stawiski 9 7 
Gmina Grabowo 8 2 
Gmina Mały Płock 4 2 

Gmina Turośl 13 9 

Powiat Kolno 90 64 
 
 
3. Poradnictwo zawodowe i Klub Pracy. 
 
Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i 
poszukującym pracy  w osiągnięciu najlepszego poziomu dopasowania do zawodu lub 
środowiska pracy. Doradca zawodowy towarzyszy  zatem  klientowi w dochodzeniu przez 
niego do satysfakcjonujących rozwiązań, mobilizuje go  
i wspiera, pokazuje mu stojące przed nim możliwości, analizuje wspólnie z nim jego sytuację 
oraz pomaga mu  w znalezieniu lub w stworzeniu rozwiązań zawodowych. Pobudza jego 
aktywność i samodzielność. 
 
 
 



W lipcu 2007 r. doradca zawodowy udzielił 54 indywidualne porady. Porady te dotyczyły 
głównie: 

• propozycji udziału w projektach: „Kwalifikacje twoją szansą na rynku pracy” oraz 
„Doświadczenie zawodowe szansą dla młodych” 

• aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które mają szczególnie problemy ze 
znalezieniem lub utrzymaniem pracy 

• kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania u 
osób długotrwale bezrobotnych 

• wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych 
 

54 osoby korzystające z poradnictwa w lipcu 2007 r. to: 28 kobiet,  1 osoba powyżej 50 r.ż.,  
41 osób poniżej 25 r.ż.,  16 osób mieszkających na wsi, 1 osoba niepełnosprawna. 
 
W ramach poradnictwa grupowego w dniu 4 lipca 2007 r. odbyły się zajęcia, których celem 
była aktywizacja zawodowa i przygotowanie młodych osób bezrobotnych do rozwiązywania 
indywidualnych problemów zawodowych. Po utworzeniu Indywidualnych Planów Działania 
z doradcą zawodowym osoby te zostały skierowane na kurs i staże do pracodawców w 
ramach projektu „Doświadczenie zawodowe szansą dla młodych”.  W zajęciach wzięło udział 
15 osób. 
W lipcu  2007 r. z usług informacji zawodowej indywidualnej skorzystało 66 osób, w tym 
32 kobiety. 
W ramach grupowej informacji zawodowej odbyło się spotkanie promujące usługi 
Powiatowego Urzędu Pracy przeznaczone dla bezrobotnych zainteresowanych szczególnie 
podniesieniem kwalifikacji   w zawodzie elektryka.  
W ramach Klubu Pracy w okresie 10 - 13 lipca 2007 r. odbyły się zajęcia warsztatowe na 
temat umiejętności poszukiwania pracy. Uczestnicy szkolenia (24 osoby) zostali 
zakwalifikowani do projektu „Kwalifikacje twoją szansą na rynku pracy”. 
 
4. Inne działania  podejmowane przez PUP w Kolnie. 

• Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie w miesiącu lipcu  rozpoczął  realizację 
programów: 

  „Klęska żywiołowa w gminie Grabowo” 
 Program Inwestycje w kwalifikacje deficytowe na rynku pracy IKD – „Kwalifikacje 

twoją szansą na rynku pracy” 
 Praca dla młodych – dobry start „Doświadczenie  zawodowe szansą dla Młodych” 

 

Powiatowy Urząd Pracy  w Kolnie zaangażowany jest ponadto  w realizację pozostałych  
programów, takich jak: 

 Perspektywy dla młodzieży – „Szansa  dla  młodych”  realizowany w ramach 
Działania  1.2 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia – „Druga szansa” 
realizowany w ramach Działania  1.3 współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego 

 Promocja aktywnej polityki społeczne poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka 
„Aktywność szansą na lepsze jutro „ realizowany w ramach Działania 1.5 
współfinansowany ze środków EFS 



 „Prewencja na start” 
 „Drgowiec” 
 „Samozatrudnienie i wsparcie tworzenia miejsc pracy” 

 
 
 
IV.  PODSUMOWANIE 
1. Liczba bezrobotnych  w odniesieniu do miesiąca czerwca zmniejszyła  się o  73 osoby,  

czego główną przyczyną była mniejsza liczba osób rejestrujących się i duża liczba osób , 
które zostały wyrejestrowane -  330 osób  

2. Stopa bezrobocia w miesiącu czerwcu 2007 roku dla Powiatu Kolneńskiego wynosiła  
14,1% i była wyższa  od krajowej (12,4, %) i od  wojewódzkiej (11,1%)  

3. W lipcu 2007 roku zgłoszono do Powiatowego Urzędu Pracy 136 ofert pracy, o 66 
ofert więcej niż w poprzednim miesiącu 

4. Zmniejszył się  udział osób długotrwale bezrobotnych– stanowią oni 69,4% ogółu 
bezrobotnych 

5. Zmniejszył się udział w poziomie bezrobocia wśród osób do 25 roku życia w miesiącu  
czerwcu wyniósł 29,3 % ogółu zarejestrowanych ( w maju było 29,6%)  

6. Udział w poziomie bezrobocia  wśród osób bez kwalifikacji zawodowych uległ 
zmniejszeniu  – stanowią oni obecnie 36,9% ogółu zarejestrowanych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził S. Grala 
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