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Bezrobocie- podstawowe dane

Liczba bezrobotnych w październiku 2011 
r. wynosiła  4252.

Stopa bezrobocia na koniec października 
13,7%.13,7%.

Najwięcej osób bezrobotnych jest miedzy 
25 a 34 rokiem życia.

Do końca października 2011 r  zgłoszono 
prawie 3000 ofert pracy.



Bezrobocie- podstawowe dane

Źródło: http://pup.glogow.pl/



Gospodarka

� Gmina Miejska Głogów zalicza się do miast o 
wyraźnie rozwiniętej funkcji przemysłowej, jest 
jednym z centralnych miast Legnicko-
Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Głównym 
sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. sektorem gospodarki jest hutnictwo miedzi. 
Potencjał ekonomiczny skupiony jest przede 
wszystkim w jednym przedsiębiorstwie – Hucie 
Miedzi Głogów, które angażuje około 20% 
osób czynnych zawodowo.



Gospodarka c.d.

� Sami mieszkańcy przejawiają dużą 
gospodarność. Świadczy o tym liczba 
podmiotów gospodarczych zarejestrowanych 
w mieście. Obecnie jest ich około 6 tys. 
Dominują branże związane z handlem, Dominują branże związane z handlem, 
obsługą nieruchomości, budownictwem, 
produkcją i transportem. Najwięcej ludzi 
pracuje w przemyśle, budownictwie, ochronie 
zdrowia, handlu i usługach



Liczba podmiotów gospodarczych z 
podziałem na branże
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Propozycje poprawy sytuacji 
na rynku pracy



Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna- podstrefa Głogów

� Podstrefa zlokalizowana w granicach 
administracyjnych 70-cio tysięcznego miasta. Tereny 
położone w odległości 15 km od głównego szlaku 
komunikacyjnego północ - południe, łączącego polskie 
porty morskie z południem Europy. 

� Atutem podstrefy jest bliskość portu rzecznego, � Atutem podstrefy jest bliskość portu rzecznego, 
przystani przeładunkowej (900 m) oraz bocznicy 
kolejowej. Kolejną korzyścią jest duży potencjał 
wykwalifikowanych pracowników. Ludzie w wieku 
produkcyjnym to ponad 60 % populacji miasta, 
natomiast ludzie młodzi (do 30 lat), to blisko 40 % 
wszystkich mieszkańców..



Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna- podstrefa Głogów

� Dostępność szkół średnich i wyższych oraz 
szeroki wachlarz zawodów dają możliwości 
ludziom młodym na zdobycie wykształcenia, 
gwarantującego im podjęcie pracy niemal w 
każdym zawodzie.
Całkowita powierzchnia podstrefy wynosi � Całkowita powierzchnia podstrefy wynosi 
14,52 ha. Teren inwestycyjny wyposażony jest 
w pełną infrastrukturę techniczną. 
Powierzchnie dostępne są w przedziale od 
0,52 ha do 4,08 ha. Istnieje możliwość 
dzielenia istniejących działek oraz ich łączenia 
w większe kompleksy



Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna- podstrefa Głogów



Dlaczego strefa stoi pusta?

Strefa jest przede wszystkim za mała. Większe firmy, 
które zatrudniają dużo pracowników( np. Volkswagen) 
do prowadzenia swojej działalności potrzebują 
obszarów wielkości zbliżonej do całej Głogowskiej 
strefy ekonomicznej
Nie zmienia to faktu jednak że władze naszego miasta Nie zmienia to faktu jednak że władze naszego miasta 
od momentu powstania strefy (2008 r.) nie 
przyciagneły żadnego inwestora. Mniejsze podstrefy 
należące do LSSE (Legnicka Specjalna Strefa 
Ekonomiczna) mogą się pochwalić ściągnięciem firmy, 
tak jest na przykład w podstrefie Prochowice, które 
ściągnęły firmę Vivena-Natura.



Działania Urzędu Miasta w zakresie 
LSSE podstrefa Głogów

• Starania zmierzające do powiększenia strefy.
• Wprowadzenie preferencyjnych cen zakupu terenu 

pod inwestycję. 
• Przydzielenie inwestorowi asystenta z ramienia 

urzędu. Będzie to osoba, która przeprowadzi 
inwestora przez wszelkie sprawy formalne i na 
urzędu. Będzie to osoba, która przeprowadzi 
inwestora przez wszelkie sprawy formalne i na 
bieżąco będzie monitorowała sytuację. Zawsze będzie 
do dyspozycji i będzie dobrze zorientowana w sytuacji 
konkretnego inwestora

• Udział władz miasta w spotkaniach i targach 
branżowych na terenie kraju i za granicą promujących 
naszą strefe.



Inne pomysły poprawy sytuacji na 
rynku pracy

� Wspieranie tzw. small biznesu. W Głogowie jest 
zarejestrowanych ponad 6 tys. firm. Wspieranie ich 
działalności przez odroczenie płatności podatków od 
nieruchomości, lub ich zmniejszenie, pomoże 
przetrwać małym podmiotom gosp. w czasach 
kryzysu.kryzysu.

� Głogów ma problemy z niedostateczna liczba 
przedszkoli i żłobków. Z drugiej zaś strony osoby z 
naszej uczelni po ukończeniu kierunku Pedagogika nie 
mogą znaleźć pracy. Można to pogodzić przez 
wspieranie powstawania prywatnych żłobków i 
przedszkoli.



Inne pomysły poprawy sytuacji na 
rynku pracy c.d.

� Pozyskiwanie wszelkich środków unijnych na walkę z 
bezrobociem m. in. z Europejskiego Funduszu 
Społecznego, na sfinansowanie działań na rzecz 
młodzieży promujące mobilność, wysokiej jakości 
staże i praktyki oraz ułatwiające wejście na rynek 
pracy i podjęcie edukacji pozaformalnej.pracy i podjęcie edukacji pozaformalnej.

� Dostosowanie oferty edukacyjnej do rzeczywistego 
zapotrzebowania na rynku pracy. Szkoła Przyrodnicza 
i nie tylko posiada kierunki na które nie ma aż takiego 
dużego zapotrzebowania na rynku pracy. Dużo osób 
kończących specjalność architekt krajobrazu, nie 
znajdzie pracy w swoim zawodzie.



Inne pomysły poprawy sytuacji na 
rynku pracy c.d.

� Zawarcie porozumienia z miastami 
partnerskimi na wyjazdy młodych ludzi za 
granice na naukę zawodu. Młodzi ludzie 
wyjeżdżaliby na kilkuletnia płatna praktykę, 
którą zakończy egzamin przed komisją którą zakończy egzamin przed komisją 
państwową. Dodatkowo w ramach tego 
programu można skorzystać z nieodpłatnego 
kursu podnoszącego znajomość języka 
obcego. Program ten realizowany jest w 
Szczecinku i cieszy się dużym 
zainteresowaniem.



Inne pomysły poprawy sytuacji na 
rynku pracy c.d.

� Powołanie spółki społecznej w ramach PPP( 
Partnerstwo Publiczno-Prawne) jest również 
bardzo skutecznym sposobem reaktywacji 
osób bezrobotnych lub niepełnosprawnych. 
Taka spółkę można stworzyć w porozumieniu Taka spółkę można stworzyć w porozumieniu 
z firmą budowlana mająca budować nowe 
budynki na Żarkowie. Pomoże to bezrobotnym 
na praktyczna naukę zawodu. Kursy 
przekwalifikujące tzw. pogadanki realizowane 
przez Urząd Pracy nie pomogą zmniejszyć 
bezrobocia.
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