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Wstęp 

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w powiecie 

kościańskim został sporządzony w oparciu o wszechstronną analizę danych zastanych na 

temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz analizę raportu z badania lokalnego 

rynku pracy zrealizowanego w 2014 roku. Dane zastane uwzględnione w niniejszym 

programie pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Lokalnych 

Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu oraz z publikacji 

Informacja o realizacji zadań PUP Kościan 2014. Wszystkie wykazane dane pochodzą z 20141 

rokulub w zakresielat 2010-2014, jeśli to było potrzebne do zobrazowania kontekstu 

przedstawianych danych. Wyżej wspomniane badanie lokalnego rynku pracy zrealizowane 

we wrześniu i październiku 2014, miało za zadnie przedstawienie szczegółowej analizy sytuacji 

na lokalnym rynku pracy, analizy problematyki bezrobocia w powiecie kościańskim oraz 

analizy sektora przedsiębiorczości. Badanie zostało przeprowadzone wśród 400 

pracodawcóworaz wśród 300 bezrobotnych. 

 Pierwszy rozdział Programu zawiera analizę danych statystycznych uzyskanych z baz 

Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących powiatu kościańskiego oraz podległych mu 

jednostek NTS-5. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany w liczbie ludności oraz migrację, 

przedsiębiorczość i gospodarkę powiatu kościańskiego oraz szczegółową analizę zjawiska 

bezrobocia na danym obszarze. W rozdziale drugim przedstawiono analizę SWOT, w której 

ukazano mocne i słabe strony lokalnego rynku pracy oraz szanse i zagrożenia, które mogą 

przeszkodzić w rozwoju rynku pracy w powiecie kościańskim. Analizę SWOT stworzono na 

podstawie wniosków z przeprowadzonego badania w 2014 roku oraz analizy danych 

zastanych. Rozdział trzeci przedstawia charakterystykę grup, które według badania 

lokalnego rynku pracy przeprowadzonego w 2014 wymagają największej docelowej 

pomocy. Rozdział czwarty zawiera krótką notę dotycząca misji Powiatowego Urzędu Pracy  

w Kościanie. W rozdziale piątym zawarte są cele strategiczne oraz cele operacyjne, 

którepowinny być zrealizowane począwszy od 2016 do 2020 roku. W rozdziale szóstym 

przedstawiono wizję rozwoju lokalnego rynku pracy w perspektywie czasowej 2016-2020.  

Opracowany Program jest spójny m.in. z następującymi dokumentami strategicznymi: 

 Strategią Rozwoju Województwa Wielkopolskiego,  

 Wojewódzką Strategią Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego, 

 Krajową Strategią Rozwoju Zasobów Ludzkich 2020. 

                                                      
1 Stan na dzień 31 XII 2014. 
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Sytuacja społeczno-gospodarcza powiatu Kościańskiego.  

Powiat kościański jest jednostką NTS-4 podziału administracyjnego, leżącą  

w podregionie (59) leszczyńskim, w południowej części województwa wielkopolskiego. 

Powierzchnię geodezyjną tego powiatu określa się na 722 km2, a w skład administracyjny tej 

jednostki NTS-4 wchodzi jedna gmina miejska, trzy gminy miejsko-wiejskie oraz jedna gmina 

wiejska. Poza stolicą powiatu, tj. miastem Kościan, powiat tworzą gminy miejsko-wiejskie: 

Czempiń, Krzywiń oraz Śmigiel oraz gmina wiejska Kościan. Powiat kościański jest jedną z 35 

jednostek NTS-4 województwa wielkopolskiego i graniczy: 

• od północy z powiatem poznańskim ziemskim, 

• od wschodu z powiatem śremskim, 

• od południa z powiatami: gostyńskim i leszczyńskim ziemskim, 

• od zachodu z powiatami wolsztyńskim i grodziskim. 

 

 Administracyjnie do powiatu przynależy 153 miejscowości oraz 119 sołectw. 

Gospodarka powiatu ma charakter rolniczo-przemysłowy, użytki rolne zajmują około 75,2% 

jego powierzchni. Strefa przemysłowa głównie skupia się w obrębie miasta Kościan oraz 

miasta i gminy Śmigiel. Na pozostałym terenie powiatu znajdują się stosunkowo nieliczne 

zakłady przemysłowe, w większości dominuje produkcja rolna. 

 

Ludność i migracje powiatu kościańskiego. 

 Liczba ludności powiatu kościańskiego na dzień 31 XII 2014 wynosiła 79 023 osoby,  

z czego 51% stanowiły kobiety.Według danych udostępnionych przez Główny Urząd 

Statystyczny, 46% wszystkich zamieszkujących dany teren, jako miejsce swojego zamieszkania 

wskazuje miasto, zaś 54% wieś. Osoby zameldowane na terenie powiatu kościańskiego 

stanowią 2% ogólnej populacji zamieszkującej województwo wielkopolskie. Średnia gęstość 

zaludnienia w powiecie kościańskim to 109 osób przypadających na każdy km2, co jest 

nieznacznie mniejsze od średniej (tj. 116 os/km2) tego wskaźnika dla całego województwa. 

Wewnątrz powiatu najwyższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia oznacza się teren gminy 

miejskiej Kościan, który wyniósł 2725 osób na kilometr kwadratowy, zaś najmniejszą gęstością 

mieszkańców oznacza się gmina Krzywiń (56 osób/km2).Ogólny udział mieszkańców gminy 

miejskiej Kościan stanowi 30,3% całej populacji powiatu kościańskiego, natomiast najmniejszy 

udział w populacji ma gmina miejsko-wiejska Krzywiń (12,7%), następnie gmina miejsko-

wiejska Czempiń (14,5%), w gminie wiejskiej Kościan zamieszkuje 20% populacji powiatu, a w 

gminie miejsko-wiejskiej Śmigiel zameldowanych jest 22,5% mieszkańców powiatu 

kościańskiego. 
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Rysunek 1. Procentowy rozkład ludności powiatu wg gmin w 2014 roku(stan na 31 XII 2014) 

Krzywiń 
(gmina 

miejsko-

wiejska)
12,7%

Kościan (gmina 
wiejska)

20,0%

Śmigiel (gmina 
miejsko-wiejska)

22,5%

Czepiń (gmina 
miejsko-wiejska)

14,5%

Kościan (gmina 
miejska)

30,3%

Źródło:www.stat.gov.pl 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowy rozkład populacji powiatu kościańskiego 

w 2014 roku, według jednostek NTS-5. Szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, iż we 

wszystkich opisanych gminach występuje równomierne rozłożenie populacji według płci. 

Jedynie w gminie miejskiej Kościan liczba kobiet przewyższa liczbę mężczyzn, gdzie to na 100 

mężczyzn przypada 109 kobiet. Reszta gmin odznacza się wskaźnikiem oscylującym  

w granicach 100-101 kobiet na 100 mężczyzn. 

Tabela 1. Ludność gmin w 2014 roku(stan na 31 XII 2014) 

Ludność: Ogółem Kobiety Mężczyźni 

Krzywiń (gmina miejsko-wiejska) 10027 5012 5015 

Kościan (gmina wiejska) 15810 7931 7879 

Śmigiel (gmina miejsko-wiejska) 17764 8947 8817 

Czempiń (gmina miejsko-wiejska) 11473 5876 5597 

Kościan (gmina miejska) 23949 12469 11480 
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Suma: ·Powiat kościański 

79023 40235 38788 

Źródło:www.stat.gov.pl 

 

Dominującym przedziałem wiekowym ludności powiatu kościańskiego w 2014 był 

przedział między 25 a 39 lat, w którym znajduje się blisko 25% całej ludności powiatu,  

a każdy z niżej przedstawionych szczegółowych przedziałów wiekowych objętościowo 

zajmuje po 8% populacji danej jednostki administracyjnej. Równie dużym przedziałem, pod 

względem objętości występowania zakresu wiekowego w powiecie kościańskim, jest 70 lat 

 i więcej. Najniższy udział w ludności powiatu kościańskiego mają osoby w wieku 5-9 lat, 10-14 

lat oraz 65-69 lat. Wszystkie te przedziały charakteryzuje pięcioprocentowy stopień 

występowania na danym terytorium. Przez co można zauważyć cykliczne starzenie się 

populacji powiatu. 

Tabela 2. Przedziały wiekowe ludności powiatu kościańskiego w 2014 roku(stan na 31 XII 2014) 

Przedział 

wiekowy 

Liczba 

jednostek 

Udział 

procentowy 

0-4 lat 4387 6% 

5-9 lat 4183 5% 

10-14 lat 3863 5% 

15-19 lat 4647 6% 

20-24 lat 5716 7% 

25-29 lat 6282 8% 

30-34 lat 6621 8% 

35-39 lat 5998 8% 

40-44 lat 5260 7% 

45-49 lat 4909 6% 

50-54 lat 5411 7% 

55-59 lat 5849 7% 

60-64 lat 5144 7% 

65-69 lat 4044 5% 

70 lat i więcej 6709 8% 

Źródło:www.stat.gov.pl 

Między 2010 a 2014 rokiem liczba mieszkańców powiatu kościańskiego i podległych 

temu powiatowi gmin wzrosła o 818 osób. Największy wzrost przyrostu naturalnego nastąpił  

w 2010 roku, zaś ujemny bilans zanotowano w 2012 roku (spadek o 52 jednostki statystyczne). 
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Tabela 3. Liczba ludności powiatu kościańskiego w latach 2010-2014(stan na 31 XII 2014) 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Z niżej przedstawionego wykresu (rys. 2) widać jak przebiega proces starzenia się 

społeczeństwa powiatu kościańskiego. Niezmienny od kilku lat pozostaje przedział wiekowy  

0-15, w pozostałych sektorach wiekowych wraz z upływem lat zauważalne jest zmniejszenie 

udziału procentowego w wieku zbliżonym do wieku produkcyjnego, zaś zwiększenie 

przedziału wiekowego 60 -70 i więcej.W 2014 w stosunku do roku 2010, przedział wiekowy 15-

29 zmalał o 3%. 

Rysunek 2. Rozkład przedziałów wiekowych dla poszczególnych lat mieszkańców powiatu 

kościańskiego w latach 2010-2014 (stan na 31 XII 2014) 

Źródło:www.stat.gov.pl 

W związku z cyklicznym starzeniem się społeczeństwa, zmienia się również wiek 

zdolności do pracy (dla mężczyzn grupa wieku 18-64 lata, dla kobiet - 18-59 lat). W stosunku 

do 2010 roku wskaźnik wieku produkcyjnego, w roku 2014 zmalał o blisko 2%. Cyklicznie  

i powoli zmniejsza się również liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, gdzie to w 2010 roku 

wskaźnik ten dla powiatu kościańskiego wynosił 20,2%, zaś w 2014 wynik ten wynosił już 19,1%. 

Odwrotnie do wskaźnika przedprodukcyjności, wiek poprodukcyjny zwiększa się wraz  
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z upływem lat, te niewielkie zmiany w przyszłości mogą stanowić duży problem dla 

demografii powiatu kościańskiego oraz dla lokalnego rynku pracy. 

Rysunek 3. Ludność w wieku poprodukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyjnym wg lat w powiecie 

kościańskim w latach 2010-2014 (stan na grudzień) 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Obraz ludności pod względem wieku produkcyjnego dla powiatu kościańskiego oraz 

województwa wielkopolskiego pozostaje na zbliżonym poziomie procentowym. Powiat 

kościański oraz województwo wielkopolskie w porównaniu z Polską posiada wyższy – o 1.1% 

poziom ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz niższy o 1,3% poziom ludności w wieku 

poprodukcyjnym. 

Rysunek 4. Ludność w wieku poprodukcyjnym, produkcyjnym i przedprodukcyjnym wg lat w powiecie 

kościańskim 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Przez ostatnie pięciolecie tylko w 2010 roku odnotowano dodatnie saldo 

wewnętrznych migracji gminnych. Największy ujemny wynik tego salda odnotowano w roku 

2012 (-119) oraz w 2011 (-108). Podobne wyniki odnośnie salda wewnętrznych migracji 

gminnych występują w 2013 roku (-59). Najmniejszy, lecz dalej ujemy wynik dla tego rodzaju 
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migracji wystąpił w 2014 roku. Największy dodatni wynik salda migracji zagranicznych 

występował dla powiatu kościańskiego w roku 2011, w pozostałych latach okresu 2010-2014 

wynik ten był ujemny. Największy ujemny wynik tego typu salda występował w roku 2013 (-10 

osób), następnie 2014 (-5), 2012 (-3). Wynik zerowy dla salda migracji zagranicznych 

występował tylko w 2010 roku. 

Tabela 4. Saldo migracji na pobyt stały mieszkańców powiatu kościańskiego (stan na grudzień) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

saldo migracji 

gminnych 

wewnętrznych 

12 -108 -119 -59 -9 

saldo migracji 

zagranicznych 
0 9 -3 -10 -5 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

Przedsiębiorczość i gospodarka powiatu kościańskiego. 

Na dzień 31 XII 2014, do rejestru REGON z terenu powiatu kościańskiego było 

wpisanych 7839 podmiotów gospodarki narodowej. 97,6% (7647) z tej liczby to jednostki 

należące do sektora prywatnego, pozostałe 2,4% (192) to jednostki reprezentujące sektor 

publiczny. Wewnątrz sektora państwowego, największy udział liczebny mają państwowe 

 i samorządowe jednostki prawa budżetowego,  których na koniec 2014 roku 

zarejestrowanych w rejestrze REGON było 125. Jednostki z najmniejszym udziałem w sektorze 

publicznym w powiecie kościańskim to spółki handlowe z udziałem kapitału 

zagranicznego oraz przedsiębiorstwa państwowe. W rejestrze zanotowano tylko po jednej 

instytucji z obydwu typów. W kościańskim sektorze prywatnym najczęściej występujące 

podmioty gospodarki narodowej to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  

i spółki handlowe. Najmniej zarejestrowanych w rejestrze REGON w 2014 roku jest podmiotów 

o statusie fundacji (2 podmioty).Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w powiecie 

kościańskim to 3257,11 zł brutto 
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Tabela 5. Podmioty gospodarki wg sektorów własnościowych w 2014 roku, wybrane formy prawne 

podmiotów wyszczególnione przez GUS(stan na 31 XII 2014). 

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ OGÓŁEM  2014 
Przyrost z 

rokiem 

poprzednim 

 

Sektor publiczny - ogółem  192 -2% (-3) 

 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego  
125 

-2% (-3) 

przedsiębiorstwa państwowe  1 bz. 

spółki handlowe  8 bz. 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  1 bz. 

sektor prywatny - ogółem  7647 1% (+54) 

 

osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą  
6148 

bz. 

spółki handlowe  461 6% (+29) 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  62 11% (+7) 

spółdzielnie  62 5% (+3) 

fundacje  2 bz. 

stowarzyszenia i organizacje społeczne  212 1% (+2) 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

      W okresie od 2010 do 2014 roku liczba podmiotów gospodarki narodowej ulegała 

zmianie, zarówno odnotowano spadek liczby zarejestrowanych podmiotów oraz wzrost tej 

liczby w rejestrze REGON. Najmniej zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w powiecie 

kościańskim zanotowano w 2011 roku (7592) i w tym czasie zauważono spadek 

zarejestrowanych podmiotów w porównaniu z rokiem poprzednim o 2%. W roku 2011 

wyrejestrowano z rejestru REGON aż 133 podmioty gospodarcze. Od roku 2012 zanotowano 

stały wzrost w rejestracji nowych podmiotów gospodarczych w powiecie.  
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Rysunek 5. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w rejestrze REGON w latach 2010-2014 

(stan na grudzień) 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej w powiecie kościańskim z 

sektora publicznego w latach 2010-2014 ulegała zmianom. Największy przełom w tym 

sektorze nastąpił w 2013 roku, kiedy to liczba zarejestrowanych w rejestrze REGON 

podmiotów gospodarczych wzrosła o 7% w stosunku do roku poprzedniego, jednakże w roku 

2014 nastąpił już niewielki spadek w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych z tego 

sektora. Spadek można zauważyć również porównując rok 2010 z 2011, gdzie to z rejestru 

REGON wyrejestrowano 6 podmiotów gospodarczych z sektora publicznego 

Rysunek 6. Zarejestrowane podmioty gospodarcze z sektora publicznego w powiecie kościańskim w 

latach 2010-2014 (stan na grudzień) 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Sektor prywatny w powiecie kościańskim znacznie przewyższa sektor publiczny pod 

względem liczby podmiotów gospodarczych. Od roku 2011 zauważalny jest cykliczny wzrost 

rejestracji podmiotów gospodarczych w tym sektorze. Jednakże w roku 2011 zanotowano 2% 

spadek w liczbie zarejestrowanych podmiotów w porównaniu z rokiem 2010. 
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Rysunek 7. Zarejestrowane podmioty gospodarcze z sektora prywatnego w powiecie kościańskim w 

latach 2010-2014 (stan na grudzień) 

 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Najbardziej rozwiniętym typem działalności gospodarczej w powiecie kościańskim jest 

handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych (sekcja G/PKD 2007). Tym 

rodzajem działalności zajmuje się 24,6% podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. 

Drugą najbardziej rozwiniętą gałęzią jest budownictwo, którym zajmuje się 14% 

zarejestrowanych podmiotów. 11,0% wszystkich podmiotów gospodarki narodowej 

zarejestrowanych w powiecie zajmuje się rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem  

i rybactwem. Natomiast najmniej zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej 

występuje w sekcjach związanych z górnictwem i wydobywaniem (0,1%) oraz wytwarzaniem 

i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do 

układów klimatyzacyjnych (0,1%). Poniżej jednego punktu procentowego znajduje się również 

działalność związana z dostawą wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją. 

Tabela 6. Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w powiecie kościańskim w 2014 

roku(stan na 31 XII 2014) 

Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w 

powiecie kościańskim w 2014 roku. 
2014 

Przyrost w 

skali roku 

1 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 

włączając motocykle (Sekcja G ) 
1931 24,6% +35 +2% 

2 Budownictwo (Sekcja F) 1094 14,0% +10 +1% 

3 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo  (Sekcja A)  866 11,0% -115 -12% 

4 Przetwórstwo przemysłowe (Sekcja C ) 721 9,2% +24 +3% 

5 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (Sekcja M) 503 6,4% +13 +3% 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w 

powiecie kościańskim w 2014 roku. 
2014 

Przyrost w 

skali roku 

6 

 Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (Sekcja S i T) 

471 6,0% +39 +9% 

7 Transport i gospodarka magazynowa (Sekcja H ) 423 5,4% +15 +3% 

8 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna  (Sekcja Q ) 385 4,9% +18 +5% 

9 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (Sekcja L) 364 4,6% +2 +1% 

10 Edukacja (Sekcja P) 226 2,9% -11 -5% 

11 

Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 

wspierająca  

(Sekcja N -) 

181 2,3% +12 +7% 

12 
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi (Sekcja I ) 
158 2,0% +1 +1% 

13 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (Sekcja R ) 143 1,8% +3 +2% 

14 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa (Sekcja K ) 142 1,8% +10 +8% 

15 Informacja i komunikacja (Sekcja J ) 88 1,1% -7 -7% 

16 
Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne (Sekcja O ) 
83 1,1% -1 -1% 

17 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 

działalność związana z rekultywacją (Sekcja E ) 
45 0,6% +1 +2% 

18 Górnictwo i wydobywanie (Sekcja B) 9 0,1% +1 +13% 

19 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

(Sekcja D ) 

6 0,1% +2 +50% 

Źródło:www.stat.gov.pl 

Tabela 7. Przedsiębiorstwa w powiecie kościańskim 

Klasa wielkości przedsiębiorstwa 

Struktura  

podmiotów w 

powiecie 

Przyrost  

w skali roku w 

powiecie 

2014 % N % 

Mikro przedsiębiorstwa 0-9 pracowników 7398 94,6% 112 1,5% 

Małe przedsiębiorstwa 10-49 pracowników 336 4,3% 4 1,2% 

Średnie przedsiębiorstwa 50-249 pracowników 76 1,0% -1 -1,3% 

Duże przedsiębiorstwa 250-999 pracowników 5 0,1% 0 0,0% 

1000 i więcej pracowników 0 0,0% 0 0,0% 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Klasa wielkości przedsiębiorstwa 

Struktura  

podmiotów w 

powiecie 

Przyrost  

w skali roku w 

powiecie 

2014 % N % 

Ogółem 7815 100% 

 

115 

 

 

1,5% 

 

 

W powiecie kościańskim w 2014 roku, najwięcej zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych, niezależnie od sektora, występuje w gminie miejskiej Kościan, gdzie znajduje 

się 36,1% (czyli 2831) wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej  

w jednostce NTS-4. W gminie miejsko-wiejskiej Śmigiel zarejestrowanych jest 23,6%  

(1849) wszystkich podmiotów z powiatu kościańskiego. Najmniej zarejestrowanych w rejestrze 

REGON jednostek jest w gminie miejsko-wiejskiej Krzywiń -10%, w gminie miejsko-wiejskiej 

Czempiń –14,3% oraz w gminie wiejskiej Kościan - 16%.  

Rysunek 8. Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych wewnątrz jednostki NTS-4 w 2014(stan na 31 XII 

2014) 

Źródło: www.stat.gov.pl 

 

 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Szczegółowa analiza bezrobocia w powiecie kościańskim. 

Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim od 2010 roku pozostawała 

niższa niż analogiczny wskaźnik dla województwa wielkopolskiego oraz dla Polski. Z ostatnim 

dniem grudnia 2015 roku wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim 

wynosił 5,8%. W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy stopa bezrobocia w danej jednostce 

NTS-4 wynosiła 6,8%, jest to znaczny spadek ilości osób bezrobotnych w powiecie.  

Udział osób bezrobotnych zarejestrowanych w ogólnej liczbie ludności zamieszkującej 

powiat kościański w wieku produkcyjnym w 2015 roku wynosił 3,3% (kobiety- 4,2%; mężczyźni- 

2,4) i w porównaniu z rokiem poprzednim, wskaźnik ten zmalał z poziomu 3,4% (kobiety- 4,9%, 

mężczyźni- 2,7%). 

Rysunek 9. Wskaźnik stopy bezrobocia rejestrowanego w powiecie kościańskim w latach 2010-2015 

(stan z grudnia). 

  

Liczba osób nowo zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne w powiecie w 2015 roku 

wyniosła 3 661 osób, w porównaniu z rokiem poprzednim było to mniej o 274 osoby 

rejestrujące się w Urzędzie Pracy. 91% wszystkich zarejestrowanych w Urzędzie Pracy to osoby, 

które wcześniej podjęły już jakąkolwiek formę zatrudnienia. Jednocześnie 329 osób, czyli 9% 

omawianych bezrobotnych nigdy wcześniej nie podjęło żadnej pracy zarobkowej. Ze 

wszystkich nowo zarejestrowanych bezrobotnych w powiecie kościańskim tylko 21,9% (801) 

osób nabyło prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych i jest to w porównaniu z 

rokiem poprzedzającym o 2 punkty procentowe mniej.  

W ciągu roku wyrejestrowało się 3 908 osób, z czego ponad 56% osób zostało 

wyłączonych z ewidencji PUP ze względu na podjęcie pracy. 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Tabela 8. Struktura osób bezrobotnych nowo rejestrowanych w latach 2014-2015. 

Struktura osób bezrobotnych nowo rejestrowanych w 2014 

i 2015 roku 
2014 2015 

Spadek w 

porównaniu 

z rokiem 

poprzednim 

Bezrobotni zarejestrowani ogółem  3 935 3 661 7,0% 

W
 t

y
m

: 

mężczyźni 1 849 1 695 8,3% 

kobiety 2 086 1 966 5,8% 

osoby poprzednio pracujące ogółem 3 527 3 332 5,5% 

osoby dotychczas niepracujące ogółem 408 329 19,4% 

z prawem do zasiłku 941 801 14,9% 

bezrobotni zarejestrowani po raz pierwszy ogółem 891 867 2,7% 

 

 

Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych na koniec roku okazuje się, iż w 2015 

zanotowano najmniejszą liczbę osób zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne w powiecie 

od 2010 roku. Najwyższa liczba osób zarejestrowanych wystąpiła w roku 2012, gdzie 

zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne było 2705 osób zamieszkujących powiat kościański, 

wówczas liczba ta, w porównaniu z rokiem wcześniejszym - 2011 wzrosła o 11%.  

Rysunek 10. Liczba osób o statusie osoby bezrobotnej w latach 2010-2015 (na dzień 31 XII). 

  

 

W ogólnej strukturze bezrobocia ze względu na płeć w powiecie kościańskim 

dominują kobiety, stanowią aż 60,7% wszystkich bezrobotnych, co w porównaniu z 

analogicznym wskaźnikiem dla obszaru Polski jest to więcej o 8,5%, oraz o 3% w porównaniu 

do województwa wielkopolskiego.  Zarejestrowanych mężczyzn na koniec 2015 r. było 643, 

czyli 39,3% wszystkich bezrobotnych. W porównaniu z końcem roku 2014 liczba 

zarejestrowanych kobiet spadła o 177 osób (15,2%), zaś liczba mężczyzn zarejestrowanych 

spadła o 70 osób, czyli o 9,8% w stosunku do roku poprzedniego. 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Rysunek 11. Struktura osób bezrobotnych ze względu na płeć w roku 2015 (stan na 31 XII 2015). 

 

 

Największą grupą osób bezrobotnych w 2015 roku, stanowiły osoby z przedziału 

wiekowego 25-34 lat, - 29,1% osób bezrobotnych w powiecie kościańskim, drugim 

najliczniejszym przedziałem wiekowych pod względem liczby bezrobotnych jest przedział 35-

44 lat. Najmniejszy wskaźnik występuje dla osób w wieku poniżej 25 lat, wynik dla tej grupy 

wiekowej wynosi 17,1%. 

Tabela 9. Struktura bezrobocia ze względu na wiek (stan na 31 XII 2015). 

Bezrobotni zarejestrowani ze względu na wiek 2015 

Spadek w 

porównaniu z 

grudniem 2014 

1 637 100% -247 -13,1% 

 

24 lata i mniej 279 17,1% -93 -33,3% 

25-34 lat 477 29,1% -72 -13,1% 

35-44 lat 311 19% -33 -9,6% 

45-54 lat 287 17,5% -38 -11,7% 

55 i więcej lat 283 17,3% -11 -3,7% 

 

Poniższy wykres przedstawia strukturę bezrobocia pod względem wykształcenia osób 

bezrobotnych pod koniec 2015 roku.  Najliczniejszą grupę stanowiły osoby legitymujące się 

wykształceniem zasadniczym zawodowym, ponad 1/3 osób zarejestrowanych. 23% osób 

stanowią osoby posiadające wykształcenie policealne lub średnie zawodowe, najniższy 

wskaźnik dotyczy osób o wykształceniu średnim ogólnokształcącym.  

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Rysunek 12. Struktura bezrobocia powiatu kościańskiego według wykształcenia w 2015 (stan na dzień 

31 XII 2015). 

  

W powiecie kościańskim wskaźnik osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 

jest znacznie wyższy niż w województwie i w kraju. Na koniec 2015 roku wskaźnik ten wynosił 

34,3%, i był wyższy od wskaźnika w województwie wielkopolskim o 4,3% i o 7,1% od wskaźnika 

odnotowanego dla całego kraju. Analizując dalej strukturę wykształcenia osób 

bezrobotnych w powiecie kościańskim zauważyć możemy niższy wskaźnik osób z 

wykształceniem gimnazjalnym w stosunku do całego województwa i kraju. Na dzień 31 XII 

2015, w powiecie kościańskim było to 21,7% czyli o 6% mniej niż odnotowano w kraju oraz o 

4,7% mniej niż w województwie. W pozostałych poziomach wykształcenia wskaźniki dla 

powiatu, województwa oraz kraju pozostają zbliżone. 

Rysunek 13. Struktura bezrobocia ze względu na wykształcenie w 2015 roku (stan na dzień 31 XII 2015). 

 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany



19 | S t r o n a  

 

W 2015 roku w urzędzie pracy zarejestrowane były 182 osoby niepełnosprawne, z 

czego 46,2% stanowili mężczyźni, a 53,8% kobiety. Liczba ta zmniejszyła się w stosunku do roku 

poprzedniego o 13,3%. Niemal 1/4 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako osoby 

bezrobotne na koniec roku 2015 było uprawnionych do otrzymywania zasiłku.  

Największą grupą osób pod względem okresu pozostawania przez pracy są osoby 

pozostające bez zatrudnienia przez 3 miesiące i mniej, grupa ta stanowi 36,5% bezrobotnych 

w powiecie kościańskim. Kolejną grupą są osoby pozostające bez zatrudnienia 12 miesięcy i 

więcej. Liczba ta stanowi 30,5% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. 

Od 2012 roku wzrastała liczba osób bezrobotnych na terenach wiejskich. Pod koniec 

2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie powiatu 

kościańskiego wynosiła 56,1%, jednak na koniec 2015 roku odnotowano spadek odsetka do 

wartości 53,5%. 

Rysunek 14. Struktura bezrobotnych w powiecie kościańskim latach 2010 - 2015 ze względu na miejsce 

zamieszkania (stan na grudzień). 

  

W powiecie kościańskim występuje wysoki wskaźnik populacji bezrobotnych 

zamieszkujących tereny wiejskie w porównaniu z województwem wielkopolskim oraz 

obszarem Polski. Na tle obszaru województwa wielkopolskiego wskaźnik bezrobotnych 

zamieszkujących tereny wiejskie jest wyższy o 5,4%, zaś w porównaniu do sytuacji w kraju 

wskaźnik ten jest wyższy o 8,6%. 

Id: 15A38226-64E6-402F-B9E2-991175270601. Podpisany
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Rysunek 15. Struktura bezrobotnych ze względu na miejsce zamieszkania w 2015 roku (stan na dzień 31 

XII 2015) 

  

Struktura bezrobocia w gminach 

 

Najwięcej osób bezrobotnych występuje w Kościanie (gmina miejska), gdzie 

zarejestrowanych, było 469 osób, czyli 28,7% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych w 

2015 roku, w powiecie kościańskim.  Drugą w kolejności gminą o największej liczbie 

bezrobotnych jest gmina Śmigiel, z której pochodziło 387 zarejestrowanych osób, co stanowi 

23,6% w skali powiatu. Natomiast najmniej zarejestrowanych bezrobotnych pochodzi z gminy 

Czempiń, jest to 14,3%, czyli 234 osoby. 

Tabela 10 Struktura bezrobotnych w gminach w 2014 i 2015 raku (stan na koniec grudnia). 

 
Powiat 

ogółem 

Kościan - 

miasto 

Gmina 

Czempiń 

Gmina 

Krzywiń 

Gmina 

Śmigiel 

Gmina 

wiejska 

Kościan 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Liczba 

bezrobotnych 
1 637 1 884 469 491 234 269 245 275 387 466 302 383 

Osoby do 

25 roku 

życia 

 

279 372 63 67 37 40 50 69 72 115 57 81 

Długotrwale 

bezrobotni 
728 824 197 212 102 113 108 138 185 201 136 160 
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Rysunek 16 Struktura osób zarejestrowanych, jako bezrobotni ze względu na jednostkę NTS-5(stan na 31 

XII 2015). 

  

W gminach przynależnych do powiatu kościańskiego widać dużą rozbieżność między 

osobami zarejestrowanymi, jako osoby bezrobotne pod względem płci. Na niżej 

przedstawionym wykresie wykazano, iż we wszystkich gminach bezrobotne w większości 

pozostają kobiety. Największa rozbieżność występuje w gminie wiejskiej Kościan gdzie 67,9% 

osób zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne to kobiety, a 32,1% to mężczyźni. Najmniejsza 

różnica występuje w gminie miejsko-wiejskiej Czempiń, gdzie kobiety stanowią 56,8% osób 

zarejestrowanych, zaś mężczyźni stanowią mniejszość – 43,2%. 

Rysunek 17 Struktura bezrobocia w gminach powiatu kościańskiego ze względu na płeć (stan na 31 XII 

2015). 
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Analiza SWOT rynku pracy w powiecie kościańskim. 

Analiza SWOT to narzędzie, dzięki któremu można przedstawić silne i słabe strony 

wewnętrzne powiatu oraz szanse i zagrożenia, które mogą napotkać lokalny rynek pracy  

z zewnątrz.  Nazwę tej metody można rozwinąć, jako: 

 S jak Strenths – mocne strony lokalnego rynku pracy powiatu kościańskiego, 

które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej 

pozytywnie wyróżniające rynek pracy w powiecie kościańskim w regionie 

 W jak Weaknesses – słabe strony lokalnego rynku pracy, których nie 

wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie ich siły oddziaływania będzie 

hamować ogólny rozwój 

 O jak Opportunities – szanse – warunki, które przy umiejętnym wykorzystaniu 

mogą wpływać pozytywnie na rozwój lokalnego rynku pracy 

 T jak Threats – zagrożenia – czynniki, które obecnie nie przeszkadzają 

funkcjonować organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości. 

Równoczesne zestawienie ze sobą mocnych, ale również i słabych stron 

występujących na lokalnym rynku pracy pomoże w spojrzeniu na dany problem w szerszym 

kontekście rynku pracy, ale również pozwoli na zauważenie szans i zagrożeń napływających z 

zewnątrz powiatu. Analiza opracowana została w oparciu o analizę danych zastanych oraz 

informacje pozyskane w ramach przeprowadzonego badania lokalnego rynku pracy 

pomocnego przy stworzeniu niniejszego Programu.  

 MOCNE STRONY  SŁABE STRONY 

 

 W powiecie kościańskim występuje 

niska stopa bezrobocia 

rejestrowanego – 6,8%. Wynik ten jest 

niższy od stopy bezrobocia dla 

województwa wielkopolskiego.  

 

 W 2014 roku liczba osób w wieku 

produkcyjnym przekroczyła 63% 

wszystkich mieszkańców powiatu. 

 

 Utrzymujący się dodatni przyrost 

naturalny.  

 

 W powiecie kościańskim rozwija się 

sektor prywatny, ze szczególnym 

wzrostem spółek handlowych, osób 

fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą i spółek 

handlowych z udziałem kapitału 

zagranicznego. 

 

 Badanie przedstawiło, iż bezrobocie 

 

 Od 2012 roku zanotowano tylko 

ujemne saldo migracji zagranicznych, 

zaś od 2011 występuje ujemne saldo 

migracji gminnych wewnętrznych. 

 

 Ogólne cykliczne starzenie się 

społeczeństwa powiatu 

kościańskiego. 

 

 

 W strukturze osób bezrobotnych 

znacznie przeważają kobiety. 

 

 Blisko połowa zarejestrowanych (49%) 

to osoby do 34 roku życia. 

 

 Większość osób bezrobotnych to 

osoby o wykształceniu zasadniczym 

zawodowym, jest to blisko 1/3 

wszystkich zarejestrowanych 

bezrobotnych. 
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długotrwałe w powiecie kościańskim 

jest niższe niż  

w przypadku województwa 

wielkopolskiego. 

 

 Wzrost średniego wynagrodzenia 

brutto w 2014 roku (3257,11 zł)  

w porównaniu do roku 2012 (2956 zł). 

 

 Według przeprowadzonego badania 

w skali ostatniego roku  

w powiecie odnotowano spadek 

bezrobotnych znajdujących się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 Tylko 19% zarejestrowanych 

bezrobotnych ma prawo do 

otrzymywania zasiłku 

 

 43% udział osób długotrwale 

bezrobotnych w liczbie ogólnej osób 

bezrobotnych. 

 

 Blisko 90% osób zarejestrowanych  

w Powiatowym Urzędzie pracy to 

grupa osób znajdujących się w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

 Brak specjalistycznych kwalifikacji to 

najczęściej wskazywany problem 

przez pracodawców podczas 

badania 

 

 

 SZANSE  ZAGROŻENIA 

 

 Cykliczny wzrost rejestracji 

podmiotów gospodarki narodowej w 

powiecie kościańskim 

 

 Wyniki badania wskazują, że 

bezrobotni są zadowoleni  

z uczestnictwa w formach 

wsparciaorganizowanych przez 

Powiatowy Urząd Pracy 

 

 Połowa osób badanych jest 

zainteresowana podnoszeniem 

swoich kwalifikacji 

 

 Według badania przedsiębiorcy 

działający na terenie powiatu 

kościańskiego proporcjonalnie 

dostrzegają więcej zalet działalności 

aniżeli barier. 

 

 Podczas badania większość 

pracodawców zatrudniających za 

pośrednictwem Powiatowego Urzędu 

Pracy wykazała zadowolenie z 

przyjętych pracowników. 

 

 

 

 

 Zmniejszenie się liczby osób w wieku 

produkcyjnym na rzecz wieku 

poprodukcyjnego 

 

 Badanie wskazuje na rozwijającą się 

szarą strefę w powiecie 

 

 Blisko 13% ogółu badanych 

bezrobotnych w chwili obecnej  

w ogóle nie poszukuje aktywnie 

zatrudnienia 

 

 Niemalże wszyscy ankietowani 

bezrobotni dostrzegają bariery, które 

utrudniają im podjęcie zatrudnienia. 

Misja Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 

Misją Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie, jako jednostki administracji publicznej 

jest dążenie do pełnego i produktywnego zatrudnienia w regionie poprzez wspomaganie 
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osób pozostających bez zatrudnienia oraz wspieranie potencjalnych pracodawców. 

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie powinien realizować swoją misję poprzez pracy 

aktywizację zawodową osób bezrobotnych przy pomocy dostępnych usług i instrumentów 

rynku pracy dostosowaną do potrzeb lokalnego rynku, co zapewni wsparcie bezrobotnym w 

znalezieniu zatrudnienia przy jednoczesnym zapewnieniu pracodawcom odpowiednio 

wykwalifikowanych pracowników.  

Charakterystyka grup docelowo wymagających wsparcia. 

Wyniki badań prowadzonych w 2014 roku na lokalnym rynku pracy wśród osób 

bezrobotnych, oraz wśród pracodawców, pomogły wskazać grupy bezrobotnych, które 

docelowo potrzebują największego wsparcia na rynku pracy. Przebadano 300 osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościanie. Wśród 

respondentów 67,0% stanowiły osoby długotrwale bezrobotne, 40,3% - bezrobotni do 30 roku 

życia, 32,0% - bezrobotni powyżej 50 roku życia, 21,3% - osoby korzystające ze świadczeń 

pomocy społecznej, 21,0% - bezrobotni do 25 roku życia, a 15,0% - bezrobotni 

niepełnosprawni. Ankietowani z pozostałych grup stanowili mniej niż 15,0% ogółu 

respondentów, nie mniej jednak niż 25 osób. 

Tabela 11 Charakterystyka grup docelowo wymagających wsparcia 

  

Osoby bezrobotne 

do 30 roku życia 

 

 Odsetek osób w wieku do 30 w powiecie kościańskim stanowi 35, 5% 

wszystkich osób zarejestrowanych, jako osoby bezrobotne. 

 

 Ponad 70% osób badanych w wieku do 30 lat rejestrowało się w 

Powiatowym Urzędzie Pracy deklarując, iż chce aktywnie poszukiwać 

pracy. 

 

 Zdaniem pracodawców biorących udział w badaniu, osoby w wieku 

do 30 roku życia mają stosunkowo największą możliwość na podjęcie 

zatrudnienia na rynku pracy, jeśli obejmie się ich działaniami 

aktywizacyjnymi. 

 

 Najczęściej wskazywaną w badaniu barierą przez tą grupę wiekową 

jest opieka nad osobą zależną oraz brak odpowiednich ofert pracy. 

 

 72% badanych osób w wieku do 30 lat wyraża chęć skorzystania z 

formy aktywizacji, jaką są szkolenia, a 45% staże, osoby należące do tej 

grupy również są najbardziej zainteresowane różnymi formami szkoleń i 
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podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych, których, jak 

twierdzą pracodawcy, brakuje osobom starającym się o zatrudnienie. 

 

 37% osób wśród badanych widzi potrzebę przekwalifikowania się, aby 

uzyskać zatrudnienie, najchętniej wskazywane obszary uzupełniania 

kwalifikacji przez tą grupę to prace biurowe oraz handel. 

 

 Blisko 60% badanych osób deklaruje natychmiastowe podjęcie pracy. 

 

 Według badania, w znaczącej większości osoby do 30 lat nie posiadają 

żadnego stażu pracy   

 

 Ponad 80% pracodawców, którzy brali udział w badaniu byłoby 

skłonnych przyjąć osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia.  

 

 Według pracodawców biorących udział w badaniu, przyczyną 

wysokiego bezrobocia tej grupy wiekowej jest źle dostosowana oferta 

edukacyjna w szkołach na terenie powiatu kościańskiego 

 

 

Osoby bezrobotne 

powyżej 50 roku 

życia 

 

 

 Ponad 90% osób badanych powyżej 50 lat ma 10 i więcej lat stażu 

pracy, w 87% zajmowali stanowiska niższego szczebla. 

 

 Ponad połowa badanych bezrobotnych w tym przedziale wiekowym 

pozostaje bez zatrudnienia powyżej 24 miesięcy. 

 

 ¾ osób badanych znajdujących się w tej grupie poszukuje pracy, 

głównie poprzez Powiatowy Urząd Pracy oraz przez znajomych,  

w najmniejszym stopniu poszukują jej w prywatnych agencjach 

zatrudnienia. 

 

 Według badania, w ciągu ostatnich 12 miesięcy zmalała liczba 

bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia, którzy znajdują się  

w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 

 Według respondentów ich główną barierą w podjęciu pracy jest wiek 

(ponad 60%), oraz brak środka transportu (43%)  

 

 Według badania dana grupa wiekowa nie wykazuje zainteresowania 

żadną formą dokształcania. 
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 Najczęściej wskazywanym czynnikiem, który mógłby wpłynąć na 

zatrudnienie jest refundacja kosztów dojazdu do urzędu pracy lub 

pracy. Czynnik ten wskazała 1/5 badanych osób  

w tym wieku. 

 

 Według badania niecałe 20% osób posiada dodatkowe umiejętności 

wykraczające poza formalnie nadane kwalifikacje. 

 

 W opinii wyrażanej przez badanych pracodawców, osoby  

z grupy wiekowej 50+ mają relatywnie najmniejsze szanse na 

zatrudnienie na rynku pracy nawet przy objęciu ich działaniami 

aktywizacyjnymi. 

 

 

Osoby bezrobotne z 

orzeczeniem o 

niepełnosprawności 

 

 

 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w roku 2014, 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, osób 

niepełnosprawnych było 210 osób, z czego 51% stanowili  meżczyźni a 

49% kobiety. 

 

 Ponad połowa badanych osób posiada wykształcenie zasadnicze 

zawodowe, 23% średnie zawodowe lub policealne, a tylko 12 % 

wykształcenie wyższe 

 

 Największą część badanych bezrobotnych osób niepełnosprawnych 

stanowią osoby w wieku 31-45 lat (28%), oraz osoby 18-24 (20%) i 25-30 

(20%).  

 

 26% osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, które wzięły udział w badaniu, deklaruje, iż nie jest 

zainteresowana żadną formą wsparcia tylko ubezpieczeniem 

zdrowotnym.  

 

 35% badanych osób niepełnosprawnych zainteresowanych jest stażem, 

zaś 25% respondentów chętnie skorzystałoby z poradnictwa 

zawodowego. 

 

 Najczęściej wskazywanym czynnikiem w badaniu, który mógłby 

wpłynąć na uzyskanie zatrudnienia jest refundacja kosztów dojazdu do 

urzędu pracy i/lub miejsca przyszłego zatrudnienia 

 

 Znacząca większość niepełnosprawnych respondentów nie jest 
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zainteresowana żadnym obszarem dokształcania, wśród reszty 

wyrażana jest chęć uczestniczenia w szkoleniu informatycznym i kursie 

dat. prac biurowych. 

 

 Blisko połowa badanych wykazała natychmiastową chęć podjęcia 

pracy gdyby otrzymało propozycję zatrudnienia. 

 

 Badani niepełnosprawni, jako największą swoją barierę w podjęciu 

pracy wskazują chorobę oraz brak środka transportu i/lub trudność z 

dojazdem. 

 

 Jako źródła dochodów badani niepełnosprawni wskazują pomoc 

materialną z pomocy społecznej lub nie posiadają żadnych własnych 

dochodów. 

 

  Tylko 9% badanych osób niepełnosprawnych nie poszukuje pracy 

aktywnie.  

 

 Najczęściej niepełnosprawni poszukują pracy przez Internet, znajomych 

czy z pomocą powiatowego urzędu pracy. 

 

 44% badanych bezrobotnych z orzeczeniem o niepełnosprawności 

pozostaje bez pracy powyżej 24 miesięcy, 22% od 6 do 12 miesięcy, zaś 

12-24 miesiące bez pracy pozostawało 18%. 

 

 90% badanych osób niepełnosprawnych wcześniej zatrudnionych było, 

jako pracownik niższego szczebla lub przy prostych pracach,  

 

 Staż pracy na ponad 10 lat określiło 60% badanych niepełnosprawnych 

bezrobotnych. 

 

 

Długotrwale 

bezrobotni  

 

 Wśród badanych długotrwale bezrobotnych dominują kobiety (72,6%) 

oraz osoby zamieszkujące tereny wiejskie powiatu (54,7%). 

 33,3% badanych długotrwale bezrobotnych jest w wieku powyżej 50 

lat. 

 Ponad 43% osób długotrwale bezrobotnych legitymuje się 

wykształceniem zasadniczym zawodowym, 20,9% posiada 

wykształcenie średnie zawodowe/policealne. 

 W 41,3% badani bezrobotni posiadają powyżej 10 lat stażu pracy, 22,4% 
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posiada 1-5 lat stażu, zaś 17,4% nie posiada żadnego stażu pracy. 

  37% badanych osób długotrwale bezrobotnych wskazuje, że 

powodem utraty ostatnio wykonywanej pracy było zakończenie okresu 

trwania umowy. 

 75% badanych długotrwale bezrobotnych za cel rejestracji w 

Powiatowym Urzędzie Pracy wskazuje aktywne poszukiwanie 

zatrudnienia.  Podobna liczba bezrobotnych (74,6%) wskazuje również 

chęć uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. 32,3% za sprawą 

rejestracji chce uzyskać dostęp do staży i szkoleń. 

 Tylko 12,4% badanych długotrwale bezrobotnych nie poszukuje 

aktywnie zatrudnienia.  

 Ponad 40% badanych za barierę w podjęciu pracy wskazuje brak 

mobilności, 30,3% brak ofert pracy, a 26,4% nieodpowiednie 

kwalifikacje/wykształcenie. 

 51% badanych długotrwale bezrobotnych nie jest zainteresowanych 

żadnym obszarem dokształcania.  20,9% chciałoby dokształcić się w 

zakresie prac biurowych. 

 Przekwalifikowanie, jako czynnik wpływający na uzyskanie zatrudnienia, 

wskazuje 24,4% badanych długotrwale bezrobotnych, zaś 18,4% 

badanych osób wskazuje refundacje kosztów dojazdu do urzędu 

pracy/przyszłego miejsca zatrudnienia. 

Źródło: Badanie przeprowadzone na lokalnym rynku pracy w 2014 roku. 

 

Cele strategiczne i operacyjne. 

Niżej wymienione cele strategiczne, jak i operacyjne zostały sformułowane na 

podstawie analizy wyników z badania lokalnego rynku pracy oraz są zgodne ze Strategią 

Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzką Strategią Zatrudnienia dla 

Województwa Wielkopolskiego oraz Krajową Strategią Rozwoju Zasobów Ludzkich 2020. 

 

Osoby młode są szczególnie zagrożone wykluczeniem na rynku pracy, ponieważ nie mają 

doświadczenia ani umiejętności praktycznych. Posiadane kwalifikacje często są 

niewystarczające dla pracodawców, toteż w stronę tej grupy bezrobotnych należy skierować 

usługi i instrumenty rynku pracy związane z doskonaleniem zawodowym bądź szkoleniem w 
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zakresie uzyskania nowych, praktycznych i teoretycznych umiejętności. Prowadzenie działań 

w tym zakresie pomoże w wejściu na rynek pracy osobom do 30 roku życia przy 

jednoczesnym zaspokojeniu potrzeb lokalnego rynku pracy. Grupa ta posiada również 

wysokie predyspozycje do tworzenia nowych miejsc pracy, jako nowe podmioty gospodarki 

dzięki dotacjom pochodzącym z Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 

 

Osoby w wieku powyżej 50 lat, długotrwale bezrobotni oraz osoby niepełnosprawne, 

są osobami pochodzącymi z grupy bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji 

na rynku pracy. Każda z tych grup posiada różne potrzeby w zakresie realizacji 

zawodowej, ale również wiele potrzeb pokrywa się ze sobą. Osoby powyżej 50 roku życia, 

dyskryminowane na rynku pracy potrzebują wsparcia w zakresie przekwalifikowania 

swoich kwalifikacji i umiejętności, tak, aby dostosować się do potrzeb lokalnego rynku 

pracy. W kierunku osób niepełnosprawnych, które już ze względu na swój stan zdrowia są 

w ciężkiej sytuacji życiowej, należy kierować dodatkowe formy wsparcia, np. w postaci 

dodatkowych programów aktywizacji. Osoby długotrwale bezrobotne potrzebują 

wsparcia w powrocie na rynek pracy. Poprzez realizowane działania na rzecz tych 

dwóch grup, zostanie im ułatwiony powrót bądź wejście na rynek pracy. Konieczne jest 

wspieranie osób 50+, osób długotrwale bezrobotnych i osób niepełnosprawnych poprzez 
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dostosowanie oferowanego wsparcia w postaci dostępnych usług i instrumentów rynku 

pracy do indywidualnych potrzeb osób bezrobotnych.  

 

 

 

 

 

 

Cel ten kierowany jest do funkcjonujących w powiecie kościańskim szkół, 

pracodawców i przede wszystkim do młodzieży. Ważnym czynnikiem dla zaspokojenia 

potrzeb lokalnego rynku pracy jest dostosowanie oferty edukacyjnej w zakresie szkolnictwa 

zawodowego. Ciągła identyfikacja i diagnoza zawodów nadwyżkowych i deficytowych na 

lokalnym rynku pracy ma pomagać w ciągłym reagowaniu na potrzebny rynku pracy oraz 

prewencyjnym przeciwdziałaniu bezrobociu wśród absolwentów lokalnych szkół 

ogólnokształcących oraz szkół zawodowych. Do realizacji tego celu konieczne jest 

kontynuowanie i rozwijanie nawiązanego partnerstwa oraz wspomaganie dialogu pomiędzy 

funkcjonującymi w powiecie kościańskim szkołami kształcącymi w zawodach oraz lokalnymi 

przedsiębiorcami, tak, aby uczniowie posiadając wiedzę teoretyczną mogli jednocześnie 

podczas praktyk zdobywać umiejętności praktyczne. Zdobyte praktyczne umiejętności oraz 

referencje od przedsiębiorcy, u którego to uczeń odbył praktyki, wspomogą łatwiejsze 
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wkroczenie na rynek pracy. Nawiązanie porozumienia pomiędzy szkołami, pracodawcami a 

Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie możliwej modyfikacji kierunków kształcenia lokalnej 

młodzieży wspomoże kształcenie w unikatowych i deficytowych zawodach na rynku pracy.  
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Wizja lokalnego rynku pracy na lata 2016-2020. 

Działania prowadzone w zakresie realizacji celów strategicznych i celów 

operacyjnych, zawartych w Programie Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku, 

w perspektywie czasowej 2016-2020 mają za zadanie łagodzenie skutków bezrobocia w 

powiecie kościańskim. Cele strategiczne priorytetowo skierowano do czterech grup 

bezrobotnych na lokalnym rynku pracy tj. osób młodych do 30 roku życia, osób w wieku 

powyżej 50 lat, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych. Wybrano te 

grupy ze względu na duży udział tych osób bezrobotnych w ogólnej strukturze osób 

bezrobotnych w powiecie.  

Według przeprowadzonego badania lokalnego rynku pracy (2014 r.), w ogólnej 

liczbie osób bezrobotnych w powiecie kościańskim, aż 35% stanowią osoby poniżej 30 roku 

życia. Cel: Trwała aktywizacja zawodowa ludzi do 30 roku życia, aktywnie poszukujących 

pracy i poszczególne działania skierowane w celu aktywizacji zawodowej tej grupy 

bezrobotnych mają za zadanie zniwelowanie tej liczby bezrobotnych. Elastyczność w 

dostosowaniu się do współczesnego rynku pracy oraz uzupełnienie posiadanych już 

umiejętności lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych, wspomaga sprawne wejście 

oraz trwałe pozostanie na rynku pracy.  Działania prowadzone w celu propagowania idei 

kształcenia ustawicznego, rozwijają w młodej części społeczeństwa nawyk samokształcenia i 

w razie potrzeby elastyczny powrót na rynek pracy.  Dzięki identyfikowaniu i odpowiadaniu 

na indywidualne potrzeby każdej z bezrobotnych osób, Powiatowy Urząd Pracy jest w stanie 

dopasować i pogodzić potrzeby rynku pracy z potrzebami osób bezrobotnych, tak, aby 

posiadane kwalifikacje zachęcały lokalnych przedsiębiorców do zatrudnienia osób 

bezrobotnych w tym przedziale wiekowym. Jednakowoż, aby zrealizować wyżej wspomniane 

cele operacyjne, należy szeroko propagować wśród osób młodych narzędzia, którymi 

dysponuje Powiatowy Urząd Pracy, aby podnosić świadomość o możliwościach 

samorozwoju, jakie umożliwiają lokalne instytucje rynku pracy.  Wpłynie to również na poziom 

zadowolenia klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie 

Cel: Rozwijanie aktywności zawodowej wśród osób w wieku 50+, długotrwale 

bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych, skupia się na aktywizacji zawodowej trzech 

grup osób pozostających bez zatrudnienia z grupy bezrobotnych znajdujących się w 

szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których wspólnym pierwiastkiem jest powrót na rynek 

pracy. W zakresie tego celu priorytetowo traktuje się ułatwienie powrotu na rynek pracy, 

osobom powyżej 50 roku życia oraz osobom długotrwale bezrobotnym oraz wejście lub 

powrót na rynek pracy osób niepełnosprawnych. Szczególnie ważnym działaniem jest 

wspomaganie wyrównywania szans na rynku pracy, tych trzech grup szczególnie dotkniętych 

dyskryminacją podczas poszukiwania zatrudnienia. Proces ten umożliwiają narzędzia 
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oferowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie, dzięki którym osoby bezrobotne 

przekwalifikują się oraz uaktualnią swoje umiejętności i kwalifikacje odpowiadające na 

zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Do potrzebnych działach zakwalifikowano również 

wspieranie mobilności osób bezrobotnych, ponieważ w badaniu lokalnego rynku pracy w 

2014 znaczna część osób z w/w grup wskazała, iż potrzebuje refundacji kosztów dojazdów do 

urzędu pracy bądź potencjalnego miejsca zatrudnienia. Działania w zakresie zachęcania 

pracodawców do zatrudniania osób powyżej 50 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych 

oraz osób niepełnosprawnych przyniesie obustronne korzyści oraz rozwój lokalnego rynku 

pracy. 

Cel: Dostosowanie oferty edukacyjnej do realnych potrzeb lokalnego rynku pracy, jest 

szczególnie ważnym czynnikiem w zapobieganiu powstawania problemu bezrobocia wśród 

absolwentów lokalnych szkół. Dzięki realizacji celów operacyjnych wchodzących w skład 

głównego celu strategicznego, zredukuje się narastającą liczbę osób wykształconych w 

zawodach nadwyżkowych, a zwiększy się liczbę absolwentów wykształconych w jednym z 

zawodów deficytowych lokalnego rynku pracy. Ciągły monitoring zawodów nadwyżkowych i 

deficytowych wspomaga zachowanie równowagi oraz dynamiczne reagowanie na obecne 

potrzeby rynku pracy w powiecie kościańskim. Nawiązanie dialogu z lokalnymi 

przedsiębiorcami wspomoże rozwój lokalnego rynku pracy poprzez ciągłą i szczegółową 

diagnozę potrzeb przedsiębiorców w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje oraz 

ułatwienie absolwentom uzyskanie zatrudnienia tuż po zakończeniu edukacji.  
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