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Wstęp                                                                                                   

 
 Nazywam się Aleksandra Łuszczyńska. Mam 15 lat, jestem uczennicą 

Publicznego Gimnazjum nr 4 im. płk. Edwarda Malewicza w Nowym Dworze 

Mazowieckim – Modlin Twierdza, które wchodzi w skład Zespołu Szkół  

(mamy u nas szkołę podstawową, gimnazjum i liceum).  

 W Nowym Dworze Mazowieckim mieszkam od urodzenia i z tym 

miastem, a szczególnie z jego dzielnicą – Modlinem Twierdzą – jestem 

związana emocjonalnie.  

 Przystępując do udziału w Konkursie Wiedzy Obywatelskiej i 

Ekonomicznej, postanowiłam zastanowić się, co zrobić, by pozyskać w mieście 

i okolicy nowe miejsca pracy, czyli pochylić się nad  problemem bezrobocia w 

mojej okolicy i rozwaŜaniami o tym, jak mu skutecznie przeciwdziałać. Co 

zrobić, by je ograniczyć, zmarginalizować, a przede wszystkim, jakie kroki 

podjąć, aby spowodować rozwój rynku pracy u nas – na miejscu, w obrębie 

nam, mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego – najbliŜszym.  

By przestano mówić, Ŝe moje miasto to „sypialnia Warszawy” i to bez widoków 

na prawdziwy rozwój, bo uwaŜam takie stwierdzenia za wielce krzywdzące. 
 

 
Rozdział I - Moje miasto, gmina, powiat – zarys. 
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PołoŜenie: 
 

Nowy Dwór Mazowiecki leŜy na Nizinie Środkowopolskiej w Kotlinie 

Warszawskiej. Miasto usytuowane jest na terenie nadzalewowym  pomiędzy 

Wisłą, Narwią i Wkrą, które łączą się w jego granicach. Wisła wyznacza 

południową i południowo – zachodnią granicę miasta, a Narew i Wkra – 

północną. 

 Nowy Dwór Mazowiecki sąsiaduje z gminami: Zakroczym, Pomiechówek 

i Czosnów. A, gdy dodać do tego gminę Nasielsk, otrzymamy pełny obraz 

powiatu nowodworskiego, utworzonego w wyniku reformy administracyjnej 

kraju z dnia 1 stycznia 1999 roku. 

 

Walory przyrodnicze: 

 

Największym bogactwem przyrodniczo – krajobrazowym, nadającym 

gminie niepowtarzalnego uroku, jest malownicze połoŜenie w widłach rzeki 

Wisły i Narwi. Tworzą go wysokie skarpy, rozlewiska, tereny widmowe  

i kompleksy łąk.  

 WzdłuŜ dolin rzek prowadzą dwa ponadregionalne korytarze ekologiczne 

z bogatym i specyficznym światem zwierząt, szczególnie ptaków. Najcenniejsze 

tereny zostały włączone do obszarów chronionego krajobrazu. Miało to na celu  

jego zachowanie i stworzenie moŜliwości ochrony gatunkowej szczególnie 

cennych przyrodniczo terenów (statut rezerwatu przyrody od końca 1998 r.). 

Względy krajobrazowo – przyrodnicze oraz bliskość dwóch rzek stwarzają 

dobre warunki do aktywnego wypoczynku i wskazują na  turystyczne walory 

miasta.  

W związku z powyŜszym przedsięwzięcia proekologiczne w Nowy 

Dworze Mazowieckim zmierzają do eliminowania przestarzałych technologii, 

redukcji emisji zanieczyszczeń i kompleksowej ochrony wód powierzchniowych 

przed zanieczyszczeniami, ściekami komunalnymi oraz  do uporządkowania 

gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi.  

 

 

Gmina w liczbach: 
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Miasto Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje 2827 ha. Gminę zamieszkuje 

ponad 27,5 tysiąca mieszkańców. Gęstość zaludnienia to 983os./km². Liczba 

zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców miasta wynosi 884 osób, (wg 

stanu na koniec 2007 roku), zaś w powiecie 2502.   

 Na terenie gminy prowadzi działalność około 3000 krajowych podmiotów 

gospodarczych oraz kilka duŜych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. 

Najwięcej  osób znajduje zatrudnienie w Reckitt Benckiser SA, czy  

Nowakowski-Piekarnie Sp. z.o.o. 

 

Turystyka: 

 
Atutem Nowego Dworu Mazowieckiego, który wyróŜnia go spośród 

wielu polskich miast, jest jego połoŜenie w „widłach trzech rzek” (zał. 3.). 

Zbiegające się w granicach miasta Wisła oraz Narew z jej dopływem, Wkrą, 

tworzą doskonałe warunki do uprawiania sportów wodnych i turystyki. Walory 

te doceniają turyści krajowi i zagraniczni. Działający na terenie miasta Klub 

Turystyki Kajakowej „Wodnik” od kilkunastu juŜ lat organizuje Ogólnopolski 

Spływ Kajakowy Wkrą i Narwią pod nazwą „Młynareczka”, który cieszy się 

duŜym zainteresowaniem. 

Przez miasto przebiegają oznakowane szlaki turystyczne, poprowadzone 

przez urokliwe tereny, atrakcyjne do uprawiania turystyki pieszej  

i zmotoryzowanej. Rekreacyjnie i poznawczo atrakcyjne jest sąsiedztwo 

Kampinoskiego Parku Narodowego. Niewątpliwie atrakcją turystyczną Nowego 

Dworu Mazowieckiego jest Twierdza Modlin , załoŜona na polecenie 

Napoleona w 1809r.  (rozbudowana w latach 1811 – 181), zaliczana do 

największych tego typu budowli w Europie. Na prawym brzegu Wisły wznoszą 

się umocnienia bastionowe i pięć dział koronowych przekształconych później 

przez Rosjan w zewnętrzny obwód Twierdzy.  

Do szczególnie cennych obiektów Twierdzy naleŜą zachowane bramy  

o bogatym wystroju architektonicznym, np. brama: Napoleońska, Ostrołęcka, 

Zakroczymska oraz piętrowa działobitnia na planie kwadratu. Po powstaniu 

listopadowym Rosjanie rozbudowali Twierdzę Modlin, dobudowując m.in. 

dwukilometrowe koszary dla 20.000 Ŝołnierzy.  Twierdza, to historia, której 

moŜna niemal dotknąć. Była przecieŜ obiektem działań wojennych w latach: 
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1915, 1919, oraz w 1939r., kiedy to broniła się w całkowicie beznadziejnej 

sytuacji aŜ do 29 września.  

 

Priorytety rozwojowe Nowego Dworu Mazowieckiego: 

 

Władze miasta, gminy i powiatu deklarują m.in.: 

•  łatwy dostęp do gwarantowanych usług medycznych, przedszkoli, szkół 

wraz ze szkołami średnimi, 
• atrakcyjne metody i profile kształcenia dzieci i młodzieŜy dostosowane do 

rynku pracy, 
• dostęp do róŜnorodnej oferty kulturalno – sportowa – rekreacyjnej,  
• dostosowanie standardu stanu technicznego szlaków komunikacyjnych do 

potrzeb mieszkańców i inwestorów, 
• współpracę kluczowych organizacji, firm, instytucji i samorządu lokalnego, 

• uregulowanie stanu prawnego gruntów i nieruchomości na terenie miasta, 

• dbałość o wysoki poziom świadomości ekologicznej mieszkańców, 

• wyposaŜenie miasta w niezbędną infrastrukturę techniczną, 

• dbałość o stały rozwój gospodarczy. 

 

Moje miasto – Nowy Dwór Mazowiecki – jest laureatem konkursu 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Nagroda ta 

świadczy o  przejrzystych relacjach z przedsiębiorcami i społecznością lokalną. 

W 1995r. nawiązaliśmy współpracę z niemiecką gminą Niederorschel. Na 

uroczystej sesji Rady Miejskie, 5 marca 1997r., podpisano oficjalną Umowę 

Miast Bliźniaczych. W 2005r. zaś nawiązano współpracę i podpisano Umowę 

Miast Bliźniaczych takŜe z litewską gminą Elektrenai. Obie umowy 

zobowiązują Miasta i gminy do współpracy i współdziałania w szerokim 

zakresie.   
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Rozdział II – O problemie bezrobocia 
 
1.Trochę teorii: 
 
1.1. Co to jest bezrobocie? 

Bezrobocie – to zjawisko polegające na braku pracy zarobkowej dla ludzi 

zdolnych do pracy i poszukujących jej. Miernikiem poziomu bezrobocia jest 

stopa bezrobocia, czyli odsetek siły roboczej, która nie ma pracy. 

Pod pojęciem bezrobotnego moŜna rozumieć osobę niezatrudnioną, która 

nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje innej pracy zarobkowej, 

ale zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia (w pełnym lub niepełnym 

wymiarze czasu pracy). Jest to szeroka definicja. Jej wąską wersję stosują 

Państwowe Urzędy Pracy (powiatowe lub wojewódzkie). Bezrobotnym w 

rozumieniu przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy jest osoba, która: 

• ukończyła 18 rok Ŝycia (pełnoletnia),  

• nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku męŜczyzn,  

• aktualnie nie uczy się na Ŝadnym szczeblu kształcenia lub nie jest 

skierowana na szkolenie przez Powiatowy Urząd Pracy (PUP),  

• jest zameldowana lub pozostaje w naszym kraju legalnie lub jej pobyt 

moŜe zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub 

czasowego pobytu, obywatele UE).  

 

1.2. Rodzaje bezrobocia 

W myśl prawa wyróŜniamy następujące rodzaje bezrobocia: 

� bezrobocie naturalne – mające charakter dobrowolny: to ta część osób 

bezrobotnych, która nie podejmuje pracy, bo nie odpowiadają jej warunki 

pracy i płacy lub pozostają oni na utrzymaniu bliskich; 

� bezrobocie strukturalne – to takie, które pojawiło się w wyniku zmian, 

jakie nastąpiły w gospodarce; ludzie tracą pracę w związku z 

modernizacją lub likwidacją całych gałęzi gospodarki, lecz nie dysponują 
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kwalifikacjami, które umoŜliwiłyby im podjęcie pracy w innych 

branŜach; 

� bezrobocie technologiczne – bezrobocie wynikające z postępu 

technicznego, który powoduje zastępowanie pracy ludzi pracą maszyn  

i urządzeń; ma ono charakter tymczasowy, trwa do chwili przesunięcia 

zasobów zwolnionej siły roboczej do nowych zastosowań; 

� bezrobocie koniunkturalne – jest to bezrobocie pojawiające się, gdy 

gospodarkę dotyka recesja, powodująca spadek popytu na towary i usługi, 

a co za tym idzie przedsiębiorstwa ograniczają produkcję i zwalniają 

pracowników; 

� bezrobocie sezonowe - to rodzaj bezrobocia, który jest uwarunkowany 

porą roku i związanymi z nią zmianami pogodowymi, wegetacją roślin 

itp.; występuje w zakładach pracy sezonowej, np. w budownictwie, 

rolnictwie,  sezonowy charakter ma równieŜ bezrobocie absolwentów, 

których wejście na rynek pracy dokonuje się stopniowo i jest związane  

z terminem zakończenia nauki w szkołach; czasami wynika równieŜ  

z sezonowości produkcji w niektórych dziedzinach gospodarki, 

uzaleŜnionych od warunków klimatycznych; 

� bezrobocie krótkookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby 

pozostające bez pracy przez okres do 3 miesięcy; 

� bezrobocie średniookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby 

pozostające bez pracy od 3 do 6 miesięcy; 

� bezrobocie długookresowe - rodzaj bezrobocia, który obejmuje osoby 

pozostające bez pracy przez 6 do 12 miesięcy (kryterium  czasowości 

bezrobocia jest stosowane m.in. w badaniach BAEL); 

� bezrobocie frykcyjne – występuje w kaŜdym społeczeństwie; tworzą je 

osoby chwilowo pozostające bez pracy ze względu na zmianę zawodu 

oraz osoby niezdolne do podjęcia pracy ze względu na ułomności 

fizyczne lub psychiczne; 

1.3. Skutki bezrobocia 

 W wyniku powszechnego bezrobocia mamy do czynienia z jego wieloma 

skutkami. Do tych ujemnych  naleŜą: 
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� marnotrawienie czynników wytwórczych; 

� niewykorzystanie potencjału ludzkiego; 

� obciąŜenie budŜetu państwa koniecznością wypłacania świadczeń 

społecznych dla osób bezrobotnych; 

� niezadowolenie społeczne, co przejawia się między innymi wzrostem 

poparcia dla ugrupowań populistycznych; 

� pogorszenie warunków Ŝycia części społeczeństwa; 

� poczucie odrzucenia i izolacji u człowieka bezrobotnego, co moŜe 

prowadzić do depresji lub patologii (alkoholizmu, narkomanii, 

przestępczości, przemocy); 

� poszerzenie się kręgów ubóstwa,  

� nasilenie zjawiska bezdomności; 

� degradacja psychiczna i moralna osób pozostających bez pracy (poczucie 

beznadziejności, pesymizm, uczucie społecznej bezuŜyteczności); 

� utrata kwalifikacji; 

2.Bezrobocie i przeciwdziałanie zjawisku w Nowym Dworze Mazowieckim na 

podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy. 
 

      Co to jest Powiatowy Urząd Pracy? 

 

 PUP to instytucja rynku pracy, albo inaczej publiczna słuŜba 

zatrudnienia, pełniącą wiodącą rolę na rynku pracy.  

 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim usytuowano na 

ul. Słowackiego 6 w strategicznym dla miasta miejscu, gdzie swoje siedziby 

mają liczne, waŜne dla społeczności lokalnej instytucje, np. Kościół, Sąd 

Rejonowy, Banki, Urząd Pocztowy, czy Gimnazjum.   
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 W małym, kameralnym budynku postarano się optymalnie wykorzystać 

dostępną powierzchnię. Bardzo dobrze wyposaŜono, pod względem 

informatycznym, stanowiska pracy.  Interesanci mają  dostęp do wszystkich 

ofert pracy zamieszczonych na tablicy Urzędu.  Istnieje teŜ moŜliwość 

wyszukiwania przez bezrobotnych ofert z terenu całej Polski poprzez 

nowoczesne „infokioski”, ustawione na korytarzu Urzędu.  

 

   Po co jest Powiatowy Urząd Pracy? 

 

• Praca Powiatowego Urzędu Pracy ma słuŜyć promocji zatrudnienia poprzez 

zastosowanie wskazanych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy z 2004 r. – instrumentów i form wsparcia. 

• Nie jest to, wedle stereotypowego postrzegania roli, instytucja od 

wypłacania zasiłków.  

• Jego celem jest wspomaganie zatrudnienia, świadczenie pomocy jak 

największej ilości osób bezrobotnych w jak najszybszym i skutecznym 

wejściu lub powrocie na rynek pracy oraz pracodawcom w optymalnym 

doborze pracowników i szybkim obsadzeniu wolnych miejsc pracy. 

• Priorytet Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim 

stanowi  dąŜenie do realizacji powierzonych mu zadań we współpracy ze 

wszystkimi partnerami rynku pracy, w tym szczególnie z pracodawcami.  

 

O bezrobociu w liczbach 

  

  Jak juŜ wcześniej wspomniałam liczba bezrobotnych na koniec 2007r. 

wynosiła 2502 (884 w mieście) osoby i od roku 2002 systematycznie spada, 

co obrazuje poniŜszy wykres:         
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Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady 

Powiatu w 14.10.2008r.  

 

 

Tendencje spadkowe widać  takŜe w 2008 r. i oczywiście jest to 

bardzo optymistyczne.NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe końcówka ubiegłego 

roku i rok bieŜący,to czas kryzysu i nie moŜna postawić twierdzenia, Ŝe 

owa tendencja dalej się utrzyma. 

O tym, Ŝe udaje się w powiecie nowodorskim skutecznie obniŜać 

liczbę bezrobocia, świadczą teŜ poniŜsze dane: 
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Stopa bezrobocia Powiatu Nowodworskiego na tle Polski i województwa 

mazowieckiego. 

 

 
Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady 

Powiatu w 14.10.2008r.  

 
     Spadek do 2002r.              Spadek do 2004r.                        Spadek do 2006r. 
        Polska – 4,4%                                 Polska – 5,4%                                 Polska – 1,2% 
woj. mazowieckie – 2,9%             woj. mazowieckie – 4,0%             woj. mazowieckie – 0,9% 
pow. nowodworski – 6,2%        pow. nowodworski – 6,7%             pow. nowodworski – 1,8 % 
 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu  
 

   Pośrednictwo pracy: 
Do końca roku 2007r. Powiatowy Urząd Pracy pozyskał 1255 ofert pracy. 

Z tej liczby 849 ofert dotyczyło pracy niesubsydiowanej.  
 
 

Liczba pozyskanych ofert pracy 
Wyszczególnienie 2007r. Udział % I-IX 2008r. 
Oferty pracy 
ogółem 

1255 100,0 868 

 w tym:   
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� Oferty pracy z 
sektora publicznego 

137 11 163 

� Oferty pracy dla 
niepełnosprawnych 

14 1 16 

� Oferty pracy 
subsydiowanej 

406 36 347 

� Oferty pracy 
niesubsydiowanej 

849 67 521 

Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady 
Powiatu w 14.10.2008r.  

 
 

 W 2007r. pracę podjęło 1780 osób, z czego za pośrednictwem Urzędu 

Pracy zatrudnienie uzyskało 1157 osób, co stanowi 65% ogółu podjęć pracy 

przez bezrobotnych. Efektywność wykorzystania pozyskanych miejsc pracy w 

2007r. wyniosła 55%. W roku 2008 do końca września pracę podjęło 1020 

osób, z czego za pośrednictwem Urzędu- 693 osoby. Dla pozyskania ofert 

pracy Urząd Pracy bardzo stara się o utrzymanie współpracy  

z dotychczasowymi pracodawcami, jak równieŜ o pozyskanie nowych. 

Urzędowi przybywa nowych miejsc pracy, co wcale nie oznacza, Ŝe 

bezrobotni tę pracę otrzymują. Wymogi pracodawców, co do wiedzy  

i umiejętności pracowników, są coraz wyŜsze i mimo, Ŝe w rejestrach 

Powiatowego Urzędu Pracy jest duŜa liczba osób bezrobotnych, to nie zawsze 

ich kwalifikacje odpowiadają wymogom pracodawców.   
 
 

           

Pozyskane oferty pracy w 2007r.

29
187

530

702

dla niepełnosprawnych

z sektora publicznego

oferty pracy niesubsydiowanej

oferty pracy subsydiowanej

 
Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady 

Powiatu w 14.10.2008r.  



 14 

Analiza zawodów deficytowych i nadwyŜkowych 
 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim od 2005 roku opracowuje analizy rynku pracy, 

prowadząc między innymi monitoring zawodów deficytowych  

i nadwyŜkowych. Jest to nowe, bardzo przydatne narzędzie, którego skuteczne 

zastosowanie pozwala na tworzenie planów szkoleniowych dla bezrobotnych 

w oparciu o potrzeby pracodawców. Przyczynia się równieŜ do efektywnego 

wykorzystania środków finansowych na aktywizację rynku pracy. Skuteczne 

wykorzystywanie tej metody współzaleŜne jest od zaangaŜowania partnerów 

rynku pracy, głównie pracodawców, ich rozumienia konieczności 

analizowania własnej sytuacji zatrudnieniowej i kształtowania wewnętrznej 

polityki w tym zakresie, jak teŜ szerszej wymiany informacji umoŜliwiającej 

poprawę sytuacji na rynku.  

 Przez zawód deficytowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na 

rynku pracy wyŜsze zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy  

w tym zawodzie. Im wyŜszą wartość (>1,1) uzyskuje wskaźnik intensywności 

deficytu – tym większe zapotrzebowanie na ten zawód. W 2007r. w powiecie 

nowodworskim występowało zapotrzebowanie na następujące zawody: 

operator urządzeń do produkcji środków piorących i myjących, bibliotekarz, 

robotnik drogowy, spawacz ręczny ługiem elektrycznym, pakowacz, 

sprzątaczka, pracownik biurowy, robotnik magazynowy, kierowca samochodu 

cięŜarowego i robotnik gospodarczy. 

 Przez zawód nadwyŜkowy naleŜy rozumieć zawód, na który występuje na 

rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niŜ liczba osób poszukujących pracy w 

tym kierunku. Im większą wartość (<0,9) osiąga wskaźnik intensywności 

nadwyŜki, tym mniejsze zapotrzebowanie na ten zawód.  

 Analiza uzyskanych wyników wykazała, Ŝe zdecydowanie najbardziej 

nadwyŜkowymi zawodami w powiecie nowodworskim są: technik Ŝywienia  

i gospodarstwa domowego, asystent ekonomiczny, mechanik samochodów 

osobowych, ślusarz, sprzedawca, magazynier, robotnik pomocniczy  

w przemyśle przetwórczym. 
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  NaleŜy zaznaczyć teŜ, Ŝe w powiecie nowodworskim występuje 

nadwyŜka osób poszukujących pracy, nie posiadających Ŝadnego zawodu  

w stosunku do zapotrzebowania pracodawców na tego rodzaju pracowników. 
 
 
Przewidziane w Ustawie metody, narzędzia i instrumenty umoŜliwiają 

aktywizowanie większości osób bezrobotnych zainteresowanych i gotowych 

do korzystania z pomocy Urzędu, czego wymiernym efektem jest 

zdecydowany spadek bezrobocia w powiecie nowodworskim.  Niestety te 

metody  wydają się całkowicie nieskuteczne w odniesieniu do kategorii 

„trudnych klientów” definiowanych przez pracowników Powiatowego Urzędu 

Pracy w sposób wykraczający poza kryteria wskazane w art. 49 Ustawy.  

Są to osoby z załoŜenia bierne, które nigdy nie pracowały lub pracowały 

bardzo krótko i dawno temu, są nastawione roszczeniowo; oczekują jedynie 

zabezpieczenia socjalnego w postaci ubezpieczenia zdrowotnego bądź teŜ 

zaświadczenia umoŜliwiającego korzystanie z pomocy opieki społecznej. 

Termin „trudnego klienta” obejmuje równieŜ, zdaniem Urzędu, osoby 

nierealistycznie oceniające swoje moŜliwości na rynku, które jednak nie 

zgadzają się na współpracę. Najczęściej nastawione są nie na osiągnięcie celu 

w postaci powrotu na rynek pracy, uzyskanie zatrudnienia, ale na 

wyegzekwowanie wyimaginowanych praw, czy dowolnie przez siebie 

interpretowanych przepisów obowiązującego prawa. Kategoria „trudnego 

klienta” odnosi się teŜ do osób wykazujących zaburzenia emocjonalne, stany 

depresyjne, czy objawy chorób psychicznych- osoby te nie godzą się na 

skierowanie do psychologa czy lekarza specjalisty. Sam kontakt z nimi jest 

utrudniony natomiast zastosowanie wobec nich dostępnych form aktywizacji – 

wręcz niemoŜliwe. 

 

Na podstawie danych udostępnionych mi przez Przewodniczącego Rady 

Powiatu, pana Zdzisława Szmytkowskiego, mogę stwierdzić, Ŝe sytuacja na 

nowodworskim rynku pracy jest ustabilizowana. Nie występują juŜ zmiany  

w obrębie duŜych grup zawodów. Nie odnotowuje się zatem zmian 

jakościowych, zaznaczają się natomiast zmiany ilościowe, tj. spadek wartości 

poszczególnych wskaźników niemal we wszystkich badanych kategoriach, co 

ma bezpośredni związek ze znaczącym spadkiem bezrobocia w powiecie 



 16 

nowodworskim. Wysokie wskaźniki intensywności w  zestawieniu za rok 

2007 osiągają głównie zawody deficytowe, natomiast zawody nadwyŜkowe, 

charakteryzują bardzo niskie wskaźniki intensywności, co moŜe wskazywać 

na tendencję równowaŜenia rynku pracy pod względem zaspokajania 

zapotrzebowania na zawody i dostosowywania ich do zmieniających się 

wymagań. Nadal jednak przewaŜająca część zarejestrowanych bezrobotnych 

posiada niskie kwalifikacje. I to oni  generują  długotrwałe bezrobocie, przede 

wszystkim wśród kobiet. ZauwaŜalne jest teŜ utrzymujące się na dosyć 

wysokim poziomie bezrobocia pracowników ze średnim wykształceniem 

technicznym i ekonomicznym, co waŜniejsze i niepokojące – dotyczy to 

głównie absolwentów szkół.  

 

Szkolenia i przekwalifikowanie: 

  

 Do końca grudnia 2007r. na szkolenia skierowano 454 osoby bezrobotne 

(w tym 228 kobiet). Szkolenia ukończyło 394 osób bezrobotnych. Pracę po 

szkoleniach podjęło 167. W roku 2008 Powiatowy Urząd Pracy zaplanował 

przeszkolenie około 350 osób (niestety dane do analiz nie są jeszcze 

dostępne).Celem szkoleń  było i jest zwiększenie szans bezrobotnych i innych 

uprawnionych osób na uzyskanie zatrudnienia oraz osób zagroŜonych utratą 

pracy na utrzymanie przez nie zatrudnienia.  

 W związku z zaistniałą sytuacją na rynku pracy wszystkie szkolenia dla 

osób bezrobotnych są organizowane wg potrzeb pracodawców i aktualnego 

zapotrzebowania na rynku pracy. 
   

PLAN SZKOLEŃ W ROKU 2008 
 

Lp. Nazwa szkolenia z uwzględnieniem rodzaju 
nabywanych kwalifikacji 

Planowana liczba 
uczestników Termin realizacji 

1 ABC przedsiębiorczości 
62 osoby 
VI edycji 

I i II półrocze 

2 Cukiernik 
10 osób 
I edycja 

II półrocze 

3 Florystyka (podstawowy i zaawansowany) 
10 osób 
II edycje 

I i II półrocze 

4 
Kurs języka angielskiego (podstawowy i średnio – 
zaawansowany) 

20 osób 
II edycje 

I i II półrocze 

5 
Kurs dla kierowców (prawo jazdy kat. C, C+E i D 
oraz doszkalające na przewóz rzeczy i osób) 

20 osób 
V edycji 

I i II półrocze 

6 Kursy aktywizujące 50 osób I i II półrocze 
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V edycji 

7 Kompleksowa obsługa komputera 
30 osób 
II edycje 

I i II półrocze 

8 Kierowca wózków jezdniowych 
12 osób 
I edycja 

II półrocze 

9 Księgowość 
30 osób 
II edycje 

I i II półrocze 

10 
MenadŜer administracyjno – finansowy z 
modułem języka angielskiego 

12 osób 
I edycje 

II półrocze 

11 Obsługa biura 
30 osób 
II edycje 

I i II półrocze 

12 Operator koparko - ładowarki 
10 osób 
I edycja 

II półrocze 

13 Operator Ŝurawi wieŜowych 
10 osób 
I edycja 

II półrocze 

14 
Pracownik hurtowni  magazynu z obsługą 
komputera i wózków widłowych 

12 osób 
I edycja 

I półrocze 

15 Spawanie specjalistyczne 
10 osób 
I edycja 

II półrocze 

16 
SZKOLENIA INDYWIDUALNE (w zaleŜności 
od potrzeb) 

50 I i II półrocze 

Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady Powiatu w 
14.10.2008r.  

 
Zatrudnienia subsydiowane: 
 
 Według znowelizowanej ustawy z form subsydiowanych mogą korzystać 
n/w osoby: 

• bezrobotni do 25 roku Ŝycia, 
• bezrobotni długotrwale, lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka, 
• bezrobotni powyŜej 50 roku Ŝycia, 
• bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego 
lub bez wykształcenia średniego, 
• bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku 
Ŝycia, 
• bezrobotni niepełnosprawni, 
• bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia, 

 
Skąd pochodzą fundusze na działalność Powiatowego Urzędu Pracy  
w Nowym Dworze Mazowieckim? 

 
Jest kilka źródeł pozyskiwania funduszy. I tak: 

 
1. Fundusz Pracy – czyli  środki krajowe z przeznaczeniem na zasiłki dla 

bezrobotnych i na aktywne formy pomocy; 
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Źródło: Rynek pracy w Powiecie nowodworskim – raportr przygotowany na posiedzenie Rady 

Powiatu w 14.10.2008r.  
 
 

2. Europejski Fundusz Społeczny – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 
środki unijne z przeznaczeniem na współfinansowanie projektów. 
Powiatowy Urząd Pracy realizuje od 2008r. projekt w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.3 
Celem w/w działań jest zmniejszenie bezrobocia wśród osób znajdujących 
się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale 
bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących 
na obszarach wiejskich). 

 Powiatowy Urząd Pracy wziął równieŜ udział w budowaniu 
wielowymiarowej współpracy w ramach Partnerstwa w Widłach Trzech 
Rzek programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
(zał. 2.) dla Polski 2004 – 2006. Głównym zadaniem Urzędu w projekcie 
była identyfikacja potrzeb szkoleniowych i nabór beneficjentów 
ostatecznych. 

 
3. Środki finansowe od Wojewody z przeznaczeniem na składki zdrowotne 

za osoby bezrobotne bez praw do zasiłku. 
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3. Wywiad autorki pracy z wiceburmistrzem Nowego Dworu Mazowieckiego, 

Panem Jackiem Gerelukiem ( styczeń 2009r.). 
 
1. Co według Pana jest największym problemem naszego miasta i gminy? 

Jacek Gereluk: Jest wiele, w tym wiele bardzo waŜnych i cięŜko jest zachować 

jakąś gradację problemów. Wymienię kilka: 

- problem braku mieszkań, ale to nie jest kłopot specyficzny dla Nowego Dworu 

Mazowieckiego. Brak preferencji kredytowych dla ludzi nabywających 

mieszkania, jeszcze dosyć duŜy obszar niedostatku – to problem ogólnopolski. 

Nie ma nawet rozwiązań promujących dotacje czy preferencje dla budowy 

mieszkań czynszowych czy socjalnych przez gminy. 

- spory margines ludzi objętych tzw. wykluczeniem społecznym związanym 

zazwyczaj ze strukturalnym bezrobociem; oznacza to, iŜ mamy dość duŜą grupę 

mieszkańców, którzy ograniczają się do pobierania wszelkiego rodzaju 

zasiłków, nie włączając się do działań wspólnoty tj. pracy i płacenie podatków, 

opieki nad dziećmi itp. Często taki styl Ŝycia przechodzi z pokolenia na 

pokolenie, w związku z czym bardzo trudno jest takich mieszkańców 

socjalizować. 

- jak we wszystkich miastach infrastruktura nie nadąŜa za rozwojem, czyli 

mamy dosyć duŜą dynamikę rozwoju gospodarczego i, co za tym idzie, wzrost 

zamoŜności mieszkańców, a nie jesteśmy przygotowani na to pod względem 

infrastruktury drogowej, informacyjnej (telefon, Internet), kulturalno-

rozrywkowej i rekreacyjnej itp.; stąd korki, drogi Internet i telefon, a takŜe 

ograniczony dostęp do kultury i rekreacji czy innych form samorealizacji po 

pracy czy nauce. 

- z pewnością kwestia ochrony i słuŜby zdrowia, jakość obsługi szpitala 

powiatowego, z tym, Ŝe jest to kłopot, który został przeznaczony do rozwiązania 

powiatowi i takŜe ma wymiar ogólnopolski. 

- następną, wg mnie oczywiście, jest kwestia organizacji policji. mimo, Ŝe nie 

jest ekstremalnie niebezpiecznie, to w sytuacji zagroŜenia reakcja tych słuŜb 

pozostawia wiele do Ŝyczenia, myślę, nowodworska policja ma wiele do 

zrobienia. 

2. Jaką ofertę inwestycyjną (w kilkuletniej perspektywie) moŜe 
zaproponować miasto potencjalnym inwestorom? 
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J.G.: Kierunki rozwoju miasta mamy w zasadzie trzy główne: turystyka, 

przemysł i budownictwo mieszkaniowe. Stąd oferta inwestycyjna skierowana jest 

perspektywicznie do inwestorów w owych dziedzinach. MoŜna byłoby 

wymieniać tereny inwestycyjne takie jak Cytadela Modlińska, ale o to troszczy 

się juŜ Agencja Mienia Wojskowego. W przypadku własności nie naleŜących do 

Miasta mamy w ręku tylko narzędzie w postaci miejscowego planu 

zagospodarowania terenu. Poczynając jednak od końca (mieszkalnictwa) 

oddajemy sukcesywnie w ramach przetargów tereny pod budownictwo 

mieszkaniowe – albo pozyskane od innych właścicieli, albo po likwidacji 

starych budynków. Widać zresztą, Ŝe sporo się buduje (lub budowało, bo 

koniunktura trochę mija). Ofertę inwestycyjną pod budownictwo mieszkaniowe 

mamy jednak stale. Dobrym przykładem jest teren przy tzw. „ogrodniku” przy 

Ledóchowskiego w Twierdzy. Około 8 ha pod budownictwo jednorodzinne dla 

dewelopera, który zechce zagospodarować takŜe przyległy park. Przemysł jest 

zlokalizowany w naszym mieście głównie w tzw. dzielnicy przemysłowej we 

wschodniej części miasta (Benckiser). Tam jest dosyć rozdrobniona struktura 

własności gruntów, stąd sukcesywnie je skupujemy, scalamy, uzbrajamy  

i sprzedajemy potencjalnym inwestorom. No i najwaŜniejszy kierunek rozwoju 

miasta, czyli turystyka, gdzie jest duŜe pole do popisu dla inwestorów.  

3. Jak według Pana wyŜej wymienione inwestycje wpłyną na rozwój naszego 
miasta i poprawę Ŝycia jego mieszkańców? 

J.G: Przede wszystkim kaŜda z inwestycji przynosi miejsca pracy. W samym 

porcie lotniczym i otoczeniu docelowo znajdzie pracę ok. 1500 osób. Zatem 

jeŜeli przybywa miejsc pracy wzrasta konkurencja na tym rynku i wymusza od 

pracodawców większe świadczenia na rzecz pracownika, co bezpośrednio 

przekłada się na zamoŜność mieszkańców. 

4. Jakie kroki podejmuje miasto, by uchronić jego mieszkańców przed 
widmem bezrobocia? 

J.G: Tak naprawdę to bardzo szeroki temat. Ingerencja miasta w rynek pracy 

moŜe być skrajnie róŜnorodna: od metod bezpośrednich do bardzo daleko 

związanych z ilością miejsc pracy, ale w jakiś sposób na nią wpływający. Kilka 

przykładów: 

- niedawno zrealizowaliśmy partnerski projekt finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Wydaliśmy około  
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6 milionów złotych na szkolenia dla bezrobotnych i osób zagroŜonych 

bezrobociem (ludzi młodych – absolwentów i kobiet w wieku 45+), 

wzmocnienie trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych, które 

znakomicie mogą realizować projekty społeczne i zatrudniać pracowników, 

doradztwo dla pracowników i pracodawców, giełdy i targi pracy i wiele innych 

zadań bezpośrednio ingerujących w rynek pracy. 

- inwestując i propagując powstanie międzynarodowego portu lotniczego 

zakładamy takŜe wzrost liczby miejsc pracy. To dotyczy prawie wszystkich 

realizowanych przez miasto przedsięwzięć inwestycyjnych, które muszą zostać 

wykonane przez kogoś, czyli pracowników, a następnie równieŜ przez jakichś 

pracowników obsługiwane. 

- w bardzo pośredni, chociaŜ niebagatelny, sposób wpływamy na strukturę 

rynku pracy realizując inwestycje poprawiające miejską infrastrukturę. Nowe 

mieszkania, ulice, dom kultury, pływalnia, hala sportowa – to elementy 

przyciągające do Miasta ludzi z zewnątrz, którzy zapłacą czynsz, zrobią zakupy 

w sklepach itp., przez co inni zostaną zatrudnieni lub więcej zarobią. 

- podobne znaczenie ma utrzymywanie duŜej liczby przedszkoli i szkół na 

wysokim poziomie z rozbudowanym systemem zajęć pozalekcyjnych, bowiem 

prowokuje to napływ ludzi młodszych, lepiej zarabiających i takich, w który  

i matka i ojciec pracują. 

5. Czy coś uległo zmianie w kwestii zagospodarowania Twierdzy Modlin i 
ratowania niszczejących zabytków? 

J.G: Niewiele. Większość zabytków, w tym cała cytadela, znajduje się nadal we 

władaniu Agencji Mienia Wojskowego, której filozofia działania polega 

teoretycznie na pozyskiwaniu funduszy dla wojska ze sprzedaŜy mienia 

powojskowego, a w praktyce im wolniej Agencja sprzedaje tym dłuŜej istnieje, 

a nawet jeśli sprzedaje, to odbywa się to bez Ŝadnych planów i zastrzeŜeń, co do 

zagospodarowania nieruchomości. Stąd wiele terenów, które zostały sprzedane, 

czeka na koniunkturę, bo zostały kupione przez spekulantów. Temu systemowi 

przeciwstawiam zazwyczaj system niemiecki, gdzie tereny powojskowe były 

oddane lub sprzedane za przysłowiową markę gminom albo rozwiązanie, które 

nakładałoby na gminę obowiązek przekazania jakiejś części pieniędzy 

uzyskanych ze sprzedaŜy terenów powojskowych do Ministerstwa Obrony 

Narodowej. Niestety AMW istnieje nadal i w kwietniu po raz drugi będzie 
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próbowała sprzedać cytadelę. Jeśli uda się ta sprzedaŜ, moŜe w tym, moŜe  

w następnych latach, to zagospodarowanie tak duŜej nieruchomości stanie się 

impulsem do zakupu pozostałych, mniejszych części zabytkowej Twierdzy. 

Wtedy łatwiej będzie konserwatorowi zabytków wyegzekwować od prywatnych 

właścicieli naleŜytą nad nimi opiekę. 

6. Czy Pana zdaniem warto stawiać na rozwój Twierdzy? 

J.G: Jasne. Co więcej, Twierdza jest przyszłościową osią i podstawą rozwojową 

całego Miasta. To, co unikatowe, specyficzne, dlaczego warto odwiedzić NDM 

to właśnie Twierdza. Przewiduję dla naszej dzielnicy w najbliŜszych latach 

imponujący rozkwit. Po pierwsze powstaje port lotniczy, gdzie będą mogli 

znaleźć zatrudnienie nasi mieszkańcy, którzy do pracy będą mieli parę minut na 

piechotę. Przybędzie równieŜ mieszkańców, którzy znajdą zatrudnienie na 

lotnisku spoza Twierdzy, a którzy będą chcieli mieszkać blisko pracy.  

7. Czy Urząd podejmuje działania dla zapobiegania odpływowi młodych 
ludzi (o róŜnym poziomie wykształcenia) z miasta (gminy)? 

J.G: Wcześniej juŜ wspominałem, ale powtórzę w skrócie: 

- duŜa liczba przedszkoli (mamy ich juŜ 7 łącznie z prywatnymi i zamierzamy tę 

bazę rozszerzać), 

- bardzo dobrze wyposaŜone szkoły z rozbudowanymi formami zajęć 

pozalekcyjnych, 

- porządna baza rozrywkowo-rekreacyjna (Ośrodek Kultury, Basen, hale 

sportowe, boiska- wszystko w budowie, albo w planach) 

- opieka nad dziećmi w sferach pedagogicznej, psychologicznej i profilaktycznej 

(to się dzieje i rozwija), 

- pozytywne nastawienie i pomoc organizacjom pozarządowym, czyli wszelkiej 

inicjatywie społecznej w ramach stowarzyszeń, fundacji itp., 

- porządna baza mieszkaniowa (to co się teraz buduje odpowiada najlepszym 

średnim standardom), 

- mamy takŜe nadzieję na rozwój bazy gastronomicznej (restauracje, puby, bary) 

i sfery rozrywkowej (kino, kręgle, koncerty, wystawy). 

Te wszystkie aspekty Ŝycia powodują, Ŝe młodzi ludzie, którzy planują juŜ 

swoje dorosłe Ŝycie i troszczą się o los swojego przyszłego potomstwa,  

a jednocześnie chcieliby jeszcze się pobawić lub w jakiś sposób się rozwinąć, 
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będą mogli zrobić to na miejscu, wydając pieniądze niejako u siebie, dając tym 

samym dochody swoim sąsiadom. 

Jak pewnie zauwaŜyłaś wchodzimy, jako gmina, takŜe w nie swoją sferę zadań, 

organizując szkoły średnie, których utrzymanie naleŜy do szczebla powiatowego 

samorządu. Próbujemy równieŜ prowadzić rozmowy ze szkołami wyŜszymi, aby 

zlokalizowały u nas swoje filie, chociaŜ na dziś jest to bardzo trudne. To takŜe 

po to, aby stworzyć młodym ludziom na miejscu moŜliwość samorealizacji  

i kształcenia, aby mogli zaoszczędzony na dojazdach do szkół czas przeznaczyć 

na inne, poŜyteczne dla siebie rzeczy. Zachęcamy do aktywności w ramach 

choćby wolontariatu lub szeregu zajęć, zwłaszcza sportowych. 

8. Co według Pana naleŜy zrobić, aby Nowy Dwór Mazowiecki przestał być 
postrzegany za „sypialnię Warszawy”, a stał się miejscem, gdzie moŜna 
ciekawie spędzić czas, odpocząć, czy zabawić się? 

J.G: Nasze połoŜenie i walory skłaniają do optymizmu. Nie widzę swojego 

miasta w perspektywie, jak np. Legionowa, które jest typową sypialnią. 

9. Co sądzi Pan o moŜliwości przekształcenia naszego szpitala w spółkę 
akcyjną ? Czy mogłoby to pociągnąć za sobą powstanie nowych miejsc 
pracy? 

J.G.: Szpital znajduje się organizacyjnie w ramach Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SZPZOZ). Pracuje w oparciu  

o ustawę o Zakładach Opieki Zdrowotnej, własny statut i inne przepisy 

szczegółowe. Organem załoŜycielskim jest Powiat Nowodworski. Taki stan 

według mnie, powoduje, delikatnie mówiąc, pewne rozproszenie 

odpowiedzialności. Dyrektor jest traktowany jako dyrektor jednostki 

budŜetowej, zatem jego samodzielne decyzje są oceniane przez Zarząd Powiatu, 

bo Starostwo sprawuje nadzór i funkcje kontrolne. ZałóŜmy teoretycznie, Ŝe taki 

dyrektor podejmuje złą decyzję z punktu widzenia finansów szpitala, np. 

powoduje znaczne zadłuŜenie, nie spowodowane natychmiastową 

koniecznością, ale złą oceną sytuacji. Jeśli w ogóle Zarząd Powiatu zauwaŜy 

taką decyzję, to, jako organ nadzoru moŜe najwyŜej dyrektora zwolnić  

i powołać następnego, który moŜe znowu podjąć złą decyzję i tak w kółko. Od 

roku 1998 w szpitalu dzieją się w ten sposób nie do końca jasne i wytłumaczalne 

w sposób prosty rzeczy i, jak do tej pory, nikt nie poniósł za to 

odpowiedzialności. Zarząd Powiatu ponosi odpowiedzialność w zasadzie 
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wyłącznie polityczną, to znaczy, Ŝe jeśli zrobi coś źle, to jego członkowie mogą 

nie zostać wybrani ponownie, albo zostaną odwołani przez Radę Powiatu. Jak 

widzisz kwestia zarządzania tak duŜą i skomplikowaną strukturą, a takŜe 

sporym majątkiem i setkami pracowników odbywa się bez specjalnych 

konsekwencji dla zarządzających. Oczywiście nie mówimy tu o oczywistych 

kwestiach przestępczych, gdzie na szczęście wkracza prokurator, ale  

o decyzjach uznaniowych, które nie stanowią jasnego i jawnego przekroczenia 

prawa karnego. 

Przy załoŜeniu teoretycznym, Ŝe SZPZOZ przybiera formę spółki prawa 

handlowego (z ograniczoną odpowiedzialności czy akcyjnej) mamy pewne 

minusy w postaci organów ponad dyrektorem, czyli Zarządu Spółki i Rady 

Nadzorczej Spółki, którym naleŜy zapłacić, ale za to członkowie tych organów 

odpowiadają osobistym majątkiem za działania na szkodę spółki. KaŜda 

powaŜna finansowa decyzja powinna więc być przez Zarząd przemyślana, 

a przez Radę Nadzorczą dokładnie przeanalizowana, bo członkowie tych 

organów mają zbyt wiele do stracenia, Ŝeby tego nie czynić. Jeśli wi ęc człowiek 

zasiadający w jednym z tych organów jest nawet laikiem w sprawach 

medycznych, to powinien znać zasady gospodarowania finansami,  nie naraŜać 

spółki na zbyt wielkie wydatki i dbać o wystarczające dla jej funkcjonowania 

dochody. 

Jest jednak kilka zagroŜeń, związanych z taką strukturą zarządzania szpitalami. 

Po pierwsze spółka narzuca myślenie o prywatyzacji. Gdyby oddać szpital  

w ręce jakiegoś prywatnego kapitału, to mogłoby się okazać, Ŝe wynik 

finansowy, czyli zysk, jest najwaŜniejszym parametrem oceny działalności 

takiego zakładu pracy. Stąd wiele, uzasadnionych według mnie, obaw, Ŝe 

wkrótce taki szpital stałby się płatną kliniką chirurgii plastycznej, domem opieki 

społecznej czy spokojnej starości lub innym zupełnie podmiotem generującym 

spore przychody i zyski, ale zupełnie nie odpowiadającym na potrzeby 

społeczne. Ze złamaną ręką dalej jeździlibyśmy na Bielany lub Bródno.  

10. No tak, ale sytuacja, wg mnie automatycznie ulegnie zmianie, jeśli 
udziałowcem większościowym zostanie Miasto. Co pan o tym sądzi? 

J.G: Masz rację. Wydaje się, Ŝe o ile przekształcenie w spółkę jest zasadne pod 

względem zachowania dyscypliny i logiki działalności gospodarczej, to jej 

udziałowcami powinny być wyłącznie podmioty publiczne, takie jak na 
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przykład gminy. Przemawia za tym takŜe fakt, iŜ gminy i tak w jakiś sposób 

próbują udzielać pomocy finansowej szpitalowi, nie mając przy tym Ŝadnej 

gwarancji, Ŝe te pieniądze zostaną wydane w sposób zasadny. Natomiast przy 

strukturze spółki włoŜone pieniądze powiększają udział gminy w spółce, czyli 

takŜe jej udział w majątku w przypadku, np. upadłości. Te udziały nie muszą 

być  uzaleŜniane od poziomu zysku czy dochodu spółki, ale od potrzeb 

mieszkańców danego samorządu, który ma obowiązek działać na ich rzecz, a nie 

generować zysk. Gminy wreszcie mają sporo większe dochody od powiatu  

i mogą sobie pozwolić na to, Ŝeby dopłacić do jakiejś usługi medycznej, 

potrzebnej na ich terenie, mają lepsze rozeznanie, co do potrzeb mieszkańców, 

bo są bliŜsze ludziom i mniejsze terytorialnie, a takŜe mają swoje własne 

strategie rozwoju, które w jakimś sensie mogą determinować usługę medyczną. 

Moglibyśmy takŜe wpływać na strukturę zatrudnienia, tworząc dogodne 

warunki dla lekarzy specjalistów, których równieŜ mamy niewielu (preferencje 

przy pozyskiwaniu mieszkań komunalnych itp.). 
 Podsumowując, jestem zdania, Ŝe forma spółki, której udziałowcami byłyby 

wyłącznie podmioty publiczne, moŜe z drobnym wyjątkiem akcjonariatu 

pracowniczego, jako systemu motywującego pracowników i „zmiękczającego”, 

czy racjonalizującego działalność związków zawodowych (o których nie 

wspominałem, a które mają znaczny wpływ na funkcjonowanie szpitala), jest 

odpowiednia i mogłaby znacząco poprawić sytuację chorych. 

Bardzo dziękuję Panu za poświęcony mi czas i udzielenie  wielu cennych 

informacji. 

 
4. Co o tym sądzisz? - ankieta wśród młodzieŜy 

 

Badanie ankietowe przeprowadziłam  dnia 2 lutego 2009 r. wśród 

uczniów klasy I i II LO w Modlinie Twierdzy. Wzięło w nim udział 40 osób, 

które  drogą wyboru odpowiedziały na postawione pytania. 

 

1) Czy zetknąłeś/-ęłaś się z pojęciem bezrobocia wśród swoich bliskich: 
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48%

52%

0%0%

tak nie
 

 
Dość wyrównany wynik, co do wskazań, świadczy o tym, Ŝe bezrobocie nie jest 

tylko abstrakcyjnym pojęciem dla badanych, a przekłada się na konkretne 

sytuacje w rodzinach moich starszych kolegów. 

 

2) Czy problem ten dotyczy Twojej najbliŜszej rodziny (mama, tata, 
rodzeństwo): 
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15% badanych podało, Ŝe problem bezrobocia dotyczy bezpośrednio ich 

rodziny. Dla uzyskania pełnego obrazu, naleŜałoby sprawdzić, w kolejnym 

badaniu, czy są to rodziny wojskowe-typowe dla Twierdzy, czy raczej 

napływowe. JednakŜe cieszy fakt, Ŝe znacząca większość badanych nie 

doświadcza bezrobocia w swoich domach. 
 
3) Czy obawiasz się o znalezienie pracy w przyszłości, po zakończeniu 

edukacji: 
 

 
O ile młodzi ludzie, w większości, nie doświadczają bezrobocia w swoich 

domach, o tyle boja się, Ŝe ich wejście w dorosłe Ŝycie z tym zjawiskiem moŜe 

być związane .Kryzys na  świecie, brak konkretnego zawodu po ukończeniu LO, 

to na pewno czynniki potęgujące takie odczucia wśród młodzieŜy. 
 
4) Czy chciałbyś/-abyś pracować w Nowym Dworze Mazowieckim, czy 

poza nim, o ile miałbyś/-abyś moŜliwość wyboru: 
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Gdyby była taka moŜliwość, to większość badanych wolałaby pracować na 

miejscu. RóŜnorodność odpowiedzi moŜe świadczyć o niezdecydowaniu, co do 

wyboru przyszłego zawodu, a takŜe o tym, Ŝe Warszawa jest nadal postrzegana 

za miejsce, gdzie łatwiej o pracę. 
 
5) Jakie czynniki, Twoim zdaniem, wpływają na bezrobocie w naszym 

mieście: 
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O ile nie zaskoczyło mnie wskazanie, Ŝe tym czynnikiem jest brak pracy  

w naszym mieście, czy  niedostateczne wykształcenie, o tyle niepokojącym 

wydaje mi się stosunkowo wysokie „poparcie” dla niechęci do pracy. CzyŜby 

moim kolegom nie chciało się pracować- na ten rodzaj bezrobocia wskazywał 

przecieŜ teŜ Pan Burmistrz podczas naszej rozmowy. 

 
6) Co według Ciebie daje największe moŜliwości znalezienia dobrej pracy: 
 

 
 

Młodzi dostrzegają potrzebę dobrego wykształcenia, ale to nie ono zwycięŜa 

przy zdobyciu pracy. Kontakty nieformalne, tak zwane znajomości, uwaŜają za 

najwaŜniejszy czynnik,  aby otrzymać pracę. Taką opinię często słyszałam  

w mediach, a teraz przełoŜyła się ona na moje badanie.  
 
7) Co mogłoby zahamować bezrobocie w naszym mieście: 
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Bezapelacyjnie zwycięŜyła propozycja budowy lotniska w Modlinie na bazie 

dawnego lotniska wojskowego. UwaŜam, iŜ młodzi ludzie są świadomi, Ŝe 

wygeneruje ono wiele nowych miejsc pracy i to nie tylko w obrębie lotniska. 

Podobnie rzecz ma się z problemem zagospodarowania Twierdzy, tak dla 

ratowania od zapomnienia historii, jak i dla stworzenia nowych miejsc pracy. 

 

Opinia młodych ludzi jest bardzo waŜna, poniewaŜ to oni w niedalekiej juŜ 

przyszłości będą mieli wpływ na charakter działań na terenie naszego miasta. 

Nasza młodzieŜ wyraźnie zdaje sobie sprawę z wagi problemu bezrobocia  

i chce, aby powstały nowe miejsca pracy, które dadzą  rozwój naszemu miastu, 

ale teŜ ocalą naszą historię (co musi mieć miejsce przy zagospodarowaniu 

Twierdzy). Bezsprzecznie najbardziej stymulującym rozwój będzie powstanie 

lotniska i tu zdanie młodzieŜy jest spójne z przekonaniem ludzi dorosłych. 
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Rozdział III  – Rozwiązanie problemu- Miasto współgospodarzem 
przedsięwzięć. 

 
Kluczową inwestycją dla rozwoju Nowego Dworu Mazowieckiego jest 

powstanie międzynarodowego lotniska w Modlinie (załącznik 4.). Jego 

uruchomienie spowoduje znaczący rozwój rynku pracy i spadek bezrobocia.  

W generowaniu rynku pracy Miasto moŜe uczestniczyć lub  stać z boku. 

Opowiadam się za tym pierwszym rozwiązaniem, bo uwaŜam, Ŝe  to Miasto 

musi być głównym udziałowcem wszelkich przedsięwzięć w Nowym Dworze 

Mazowieckim, co postaram się  wytłumaczyć na przykładach. 
 
 
1.1. Przejęcie Twierdzy Modlin od Agencji Mienia Wojskowego: 
 

Dwadzieścia lat temu na terenie Modlina stacjonowało  kilka jednostek 

wojskowych i  to one rezydując w zabytkowych obiektach o nie  dbały.  

Z róŜnych powodów zapadła decyzja o likwidacji modlińskiego garnizonu. 

 Budynki znajdujące się na terenie zlikwidowanych jednostek przejęła 

Agencja Mienia Wojskowego, która nie przeznaczała pieniędzy na ich ochronę  

i zabezpieczenie. AMW planowała jak najszybciej spienięŜyć Twierdzę, nikt 

jednak nie wyraził chęci kupienia całego kompleksu. Agencja zaczęła 

sprzedawać osobno poszczególne obiekty. Do dzisiaj sprzedano juŜ kilka, ale  

reszta niszczeje. Jest to zabytek, myślę, Ŝe na skalę światową.  

Przekazanie Twierdzy samorządowi (choćby według modelu niemieckiego, 

o którym wspomniał Pan Burmistrz podczas naszej rozmowy), to najlepsze  

z moŜliwych rozwiązań. Nie dość, Ŝe wpisuje się ono w programy, w których 

nasza gmina juŜ uczestniczy- unijnego Interrega i Inicjatywy Wspólnotowej 

Equal(pierwszy promuje zabytki Twierdzy w Europie, drugi  zapewnia m.in. 

fundusze na szkolenia dla potencjalnych pracowników w branŜy turystycznej),to 

zapewniłby rzeczywisty rozwój tej części miasta. Samorząd na pewno nie 

dysponuje sumą niezbędną dla ocalenia zabytków, ale będąc ich właścicielem, 

moŜe podjąć skuteczne starania o pozyskanie funduszy na ten cel. Oczywiście 

nie wykluczam zagospodarowania części zabytków przez prywatnych 

inwestorów.  Twierdza Modlin , według mnie, jest podstawą rozwojową mojego 

miasta. Dlaczego? Po pierwsze powstaje port lotniczy, gdzie będą mogli znaleźć 

zatrudnienie nasi mieszkańcy, którzy do pracy będą mieli  z Twierdzy parę 
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minut i to na piechotę. Przybędzie równieŜ mieszkańców spoza Twierdzy, 

którzy znajdą zatrudnienie na lotnisku, a którzy będą chcieli mieszkać blisko 

pracy. Tym samym spowodują rozwój budownictwa mieszkaniowego.  

   Lotnisko przewiduje docelowo obsługę około 1,5 miliona pasaŜerów rocznie. 

Głównie będą to uŜytkownicy tanich linii lotniczych, a więc tury ści, którzy 

często chcą niewiele wydać na podróŜ, a duŜo zobaczyć. I tak przykładowo  

100 tysięcy ludzi miesięcznie, przy okazji pobytu na lotnisku, zyska moŜliwość 

zwiedzenia Twierdzy, atrakcji turystycznej niemalŜe w obrębie lotniska. Poza 

tym za „historyczną” atrakcją turystyczną zawsze idzie rozwój funkcji 

usługowych, turystycznych, czy rekreacyjnych - a to musi wygenerować nowe 

miejsca pracy. Pozwalam sobie nawet wybiec duŜo dalej w przyszłość  

i wyobrazić sobie, Ŝe w dzielnicy, w której mieszkam, moŜe powstać coś na 

kształt Manufaktury w Łodzi, czyli centrum handlowo-rozrywkowego, 

wzbogaconego o zaplecze hotelowe o róŜnych standardach. Miasto ma  wtedy 

szansę ściągnąć tutaj w celach rozrywkowo-handlowych całe północne 

Mazowsze, z północną częścią Warszawy. Perspektywa jest być moŜe i bardzo 

odległa (20-30 lat), ale taka jest moja wizja Twierdzy w przyszłości.  

Potrafią sobie nawet wyobrazić, Ŝe w połączeniu z lotniskiem moŜe być i tak, Ŝe 

młodzi Anglicy będą przylatywać masowo nie do Krakowa, ale do cytadeli na 

kilkudniowe wypady rekreacyjne (a ta rozwijać się i wzbogacać o nowe miejsca 

pracy).  

  

1.2. Baza turystyczna 

 
Rozwój bazy turystycznej w duŜej mierze zaleŜy od uruchomienia 

lotniska i rozwoju Twierdzy Modlińskiej. Jeśli obydwa, wcześniej wspomniane 

projekty powiodą się, to  Nowy Dwór Mazowiecki miałby duŜą szansę na 

uzyskanie statusu bazy turystycznej. PrzecieŜ z Twierdzy jest bardzo blisko  

i nad Zalew Zegrzyński, i do Płocka i do Kampinoskiego Parku Narodowego, 

o Warszawie nie wspominając. Turysta (pojedynczy, wg badań, generuje  

4 miejsca pracy) zamieszkałby  u nas i stąd odbywał swoje podróŜe, np. jachtem 

nad Zalew Zegrzyński, a rowerem do puszczy. Nie bez znaczenia byłaby tu 

oferta cenowa usług, a niemalŜe w ciemno mogę załoŜyć, Ŝe byłaby ona wielce 

konkurencyjna do oferty warszawskiej. Baza turystyczna, o której kształcie 
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współdecydowałby  samorząd miasta, to mój kolejny pomysł na nowe miejsca 

pracy. 

  

1.3. Szpital jako Spółka Akcyjna z udziałem większościowym Urzędu Miasta 

 

 Nasz szpital nie cieszy się dobrą sławą. Jak to zmienić? Podczas 

rozmowy z Burmistrzem zasugerowałam przekształcenie go w spółkę akcyjną  

z większościowym udziałem Miasta, czy gminy. Gmina, mając rozeznanie co do 

potrzeb mieszkańców  i dysponując sporo większymi dochodami niŜ powiat, 

moŜe sobie pozwolić na to, Ŝeby dopłacić do jakiejś usługi medycznej, 

potrzebnej na naszym terenie. Będzie to szczególnie przydatne wtedy, gdy  

w Nowym Dworze Mazowieckim powstanie międzynarodowy port lotniczy. 

Związany z nim rozwój transportu w okolicy spowoduje wzrost 

zapotrzebowania na określone usługi medyczne, związane z przewidywanymi 

wydarzeniami w takim zagęszczeniu logistycznym – z róŜnego rodzaju 

wypadkami (z lotniczymi włącznie). Potrzebna będzie zatem, na miejscu, dla 

ratowania Ŝycia, rozwinięta usługa ratownictwa medycznego i lecznictwa 

urazowego z całym otoczeniem, a więc chirurgia urazowa, ortopedia, 

intensywna opieka medyczna, neurologia i neurochirurgia, czy kardiologia. 

Tego wszystkiego w naszym szpitalu (z wyjątkiem pogotowia), nie ma. Gdyby 

Nowy Dwór został udziałowcem w spółce miałby, kosztem pieniędzy 

mieszkańców, wpływ na przekształcenie szpitala pod poŜądanym przez Miasto 

kątem, a rozwijając szpital  stworzyłby  nowe miejsca pracy (rozbudowując, 

przekształcając i współdecydując), dla dobra nas wszystkich. 
   

Zakończenie 
 W swojej pracy starałam się przedstawić problem bezrobocia w Nowym 

Dworze Mazowieckim oraz pokazać sposoby na ograniczenie tego zjawiska  

i pozyskiwania nowych miejsc pracy. Przeprowadzony wywiad oraz ankieta 

zobrazowały zainteresowanie władz tymi problemami oraz stanowisko 

młodzieŜy w wyŜej wymienionych kwestiach. 

 Wybrane przeze mnie rozwiązania wydają się być moŜliwe do 

zrealizowania, a ich efekt końcowy wielce zadowalający dla tych, którzy stoją 

lub wkrótce staną przed Ŝyciowymi wyborami, wśród których praca zajmuje 

jedno z czołowych miejsc. 
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Załączniki: 
 
Załącznik 1.   

  Ankieta 
Proszę o podkreślenie wybranej odpowiedzi. 

1) Czy zetknąłeś/-ęłaś się z pojęciem bezrobocia wśród swoich bliskich: 
a) tak 
b) nie 

2) Czy problem ten dotyczy Twojej najbliŜszej rodziny (mama, tata, 
rodzeństwo): 

a) tak 
b) nie 

3) Czy obawiasz się o znalezienie pracy w przyszłości, po zakończeniu 
edukacji: 

a) tak 
b) nie 

4) Czy chciałbyś/-abyś pracować w Nowym Dworze Mazowieckim, czy 
poza nim, o ile miałbyś/-abyś moŜliwość wyboru: 

a) tak – na miejscu 
b) nie – poza moim miejscem zamieszkania 
c) nie wiem 

5) Jakie czynniki, Twoim zdaniem, wpływają na bezrobocie w naszym 
mieście: 

a) brak pracy 
b) niechęć do pracy 
c) niedostateczne wykształcenie 
d) inne  

6) Co według Ciebie daje największe moŜliwości znalezienia dobrej pracy: 
a) wykształcenie 
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b) przygotowanie praktyczne 
c) znajomości  

7) Co mogłoby zahamować bezrobocie w naszym mieście: 
a) budowa lotniska i całej infrastruktury z nim związanej 
b) rozwój turystyki związanej z programem w Widłach Trzech Rzek 
c) zagospodarowanie Twierdzy Modlin 
d) intensywny rozwój budownictwa mieszkaniowego 
e) inne(jakie?)………………………………………………… 

 
Dziękuj ę za wypełnienie ankiety! 

 
Załącznik 2. 
Program EQUAL  

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest częścią strategii Unii Europejskiej na 

rzecz stworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy i zapewnienia 

szerokiego do nich dostępu. EQUAL to nowe sposoby rozwiązywania problemu 

dyskryminacji na rynku pracy. 

Finansowana przez Europejski Fundusz Społeczny [EFS], ma na celu testowanie 

i popieranie - w drodze współpracy transnarodowej - nowych sposobów 

zwalczania wszystkich form dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, 

zarówno wobec osób zatrudnionych, jak i poszukujących pracy. EQUAL 

obejmuje równieŜ działania na rzecz społecznej i zawodowej integracji osób 

ubiegających się o azyl. 

Program ten powinien być uzupełnieniem Narodowej Strategii Zatrudnienia. 

Powinien równieŜ odnosić się do takich dokumentów jak: "Wspólna ocena 

załoŜeń polityki zatrudnienia" (Joint Asessment Paper), "Wspólne memorandum 

w sprawie integracji społecznej" (Joint Inclusion Memorandum) oraz Sektorowy 

Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. 

EQUAL stwarza moŜliwości identyfikacji i przewidywania zmian na rynku 

pracy, jak teŜ wyposaŜa w nowe narzędzia monitorowania, zapobiegania  

i rozwiązywania wykrytych problemów. 

Program EQUAL stanowi niewielką część środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, który głównie finansuje działania Sektorowego Programu 

Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich. EQUAL to laboratorium dla 

nowatorskich pomysłów stanowiących odpowiedź na największe wyzwania 

zmieniającego się rynku pracy. 

Wskaźnikami skuteczności programu EQUAL nie będzie liczba objętych 
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wsparciem beneficjentów tylko jakość wypracowanych innowacyjnych modeli 

(metod), które zostaną wprowadzone do powszechnego zastosowania w polityce 

i praktyce krajowej. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL jest 

realizowany przez wybrane w drodze konkursu Partnerstwa na rzecz Rozwoju.  

W Polsce Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL jest dostępna od 2004 r. 7 czerwca 

2004 r. został ogłoszony konkurs projektów. Termin składania projektów 

upłynął 31 sierpnia 2004 r. 

 
Załącznik 3. 
Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek  

Z inicjatywy WyŜszej Szkoły Humanistycznej i przy wielkim zaangaŜowaniu 

Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim w sierpniu odbyły się 

rozmowy, w których uczestniczyli takŜe przedstawiciele Urzędów Gmin 

Wieliszew, Pomiechówek oraz przedstawiciele lokalnych organizacji 

pozarządowych. W wyniku rozmów porozumiano się, co do zawiązania 

partnerstwa i złoŜenia wniosku o realizacje projektu w ramach EQUAL.  

Wyniki konkursu były imponujące: „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek”  

z liczbą punktów 80,5 znalazło się w czołówce rankingu projektów 

zatwierdzonych do realizacji w obszarze tematycznym D – „Wzmocnienie 

gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz 

społeczności lokalnych, z akcentem na podnoszenie jakości miejsc pracy”. 

Nasze partnerstwo ma charakter geograficzny o zasięgu lokalnym. Obszarem 

działania partnerstwa są tereny połoŜone w województwie mazowieckim –  

w widłach ujścia Narwi i Wkry do Wisły. Partnerem wiodącym projektu miasto 

Nowy Dwór Maz. Na obecnym etapie kluczowymi partnerami są urzędy gminne 

(Pomiechówek i Wieliszew, Czosnów, Leoncin, Zakroczym), PUP, Starostwo 

Powiatu Nowodworskiego oraz lokalne organizacje społeczne (Stowarzyszenie 

Młodzi dla Rozwoju „eMka”, Nowodworskie Stowarzyszenie Kobiet po 

Mastektomii, ich Rodzin i Przyjaciół „Amazonki”) oraz WSH Pułtusk. KaŜdy 

partner jest odpowiedzialny za określoną grupę tematów. 

Grupą docelową Partnerstwa w Widłach Trzech Rzek są wszystkie osoby 

dyskryminowane na lokalnym rynku pracy z powodu ogólnej sytuacji 

gospodarczej w regionie oraz z powodu przynaleŜności do grup znajdującej się 

w szczególnie trudnej sytuacji – ze względu na wiek, płeć, miejsce 

zamieszkania, sytuacje rodzinną lub stan zdrowia. 
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Jak wiadomo podstawową barierą funkcjonowania na rynku pracy jest dla 

wszystkich mieszkańców regionu jest niedostateczny poziom rozwoju 

gospodarczego. Jednocześnie region posiada ogromne moŜliwości rozwoju 

gospodarczego poprzez wykorzystanie walorów turystycznych (bliskość 

aglomeracji warszawskiej, połoŜenie przy trasie Warszawa-Gdańsk, Kampinoski 

park narodowy, dorzecze Narwi Wisły i Wkry, atrakcyjność Twierdzy Modlin, 

plany rozbudowy lotniska, piękne obszary leśne i rolnicze w okolicach 

Pomiechówka i marka tych okolic oraz wiele innych). 

MoŜliwości te nie są wykorzystane ze względu na niedostateczny poziom 

infrastruktury materialnej i społecznej. Brak dynamicznego sektora 

turystycznego, który umoŜliwiłby zmniejszenie wielkości strukturalnego 

bezrobocia. Istnieją kompleksowe plany rozwoju turystycznego regionu, ale 

brakuje instytucji zdolnych do ich realizacji, zaplecza hotelowego  

i gastronomicznego, atrakcji turystycznych, informacji i promocji oraz środków 

inwestycyjnych. 

Celem Partnerstwa jest rewitalizacja istniejących i pomoc w tworzeniu nowych 

organizacji i struktur sektora gospodarki społecznej, co powinno doprowadzić 

do zmniejszenia istniejącego strukturalnego bezrobocia, szczególnie wśród 

kobiet i młodzieŜy oraz osób niepełnosprawnych. Ponadto, zadaniem projektu 

jest stworzenie realnych moŜliwości zatrudnienia na rynku wtórnym i na rynku 

pierwotnym dla osób z rejonu objętego projektem oraz zbudowanie trwałych 

podstaw rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie walorów 

turystycznych.  

Wymienione cele będą realizowane poprzez aktywizowanie społeczności 

lokalnych w całym regionie, budowanie sieci współpracy oraz promowanie 

wyŜszej współpracy i wymiany informacji pomiędzy społecznościami o róŜnym 

charakterze w celu osiągnięcia wspólnych korzyści. Poprzez koordynację 

istniejących działań społeczności lokalnych i samorządów pod kątem potrzeb 

róŜnych grup turystycznych, przygotowana zostanie oferta turystyczna 

zapewniająca satysfakcję turystom i zatrudnienie mieszkańcom regionu. 

Wszystkie działania podejmowane przez Partnerstwo mają słuŜyć usunięciu 

wskazanych wyŜej barier. 
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Załącznik 4. 

PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN  

Podstawowe załoŜenia inwestycyjne 

Lotnisko uŜytku publicznego, 

planowane do uruchomienia  

w Modlinie, ma pełnić rolę lotniska 

regionalnego i komplementarnego 

wobec Portu Lotniczego im.F Chopina 

w Warszawie. Port Lotniczy Modlin 

będzie operować 24 h na dobę, 

obsługując przewozy międzynarodowe 

(na liniach krótkiego i średniego zasięgu) oraz przewozy krajowe pomiędzy 

portami regionalnymi.  

Oferta lotniska w Modlinie w pierwszej kolejności będzie skierowana do 

przewoźników niskosztowych i czarterowych.  

Poszczególne projekty inwestycyjne zostały opracowane w taki sposób aby 

przepustowość lotniska nie stanowiła ograniczeń dla rosnącego ruchu lotniczego 

w Porcie Lotniczym Modlin oraz, aby infrastruktura spełniała wymogi 

przewoźników lotniczych w zakresie pojawiających się nowych rodzajów 

świadczonych usług (np. przewozów towarowych).  

 

Planowane inwestycje  

Część ogólno-lotniskowa 

 

Teren  

Teren lotniska ograniczono do powierzchni ok. 300 ha. Planuje się ogrodzenie 

tego terenu, uwzględniając strefę miejską terminala, w tym dojazdy i parkingi.  

Droga startowa (DS)  
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Planowane jest utrzymanie obecnej długości drogi startowej - 2500 m., co 

pozwoli operować większości samolotów. Zostanie ona zwęŜona do szerokości 

60 m. W ramach remontu zostaną poprawione parametry techniczne drogi: 

nośność, spadek poprzeczny i łuki pionowe. 

Droga startowa wyposaŜona zostanie w system świateł podejścia I kat. oraz 

światła krawędziowe i progowe, a takŜe oznakowanie poziome i pionowe.  

Pas startowy o nawierzchni trawiastej będzie miał wymiary 2620 x 300 m.  

Drogi kołowania (DK)  

W etapie początkowym przewiduje się wykorzystanie dwóch odcinków dróg 

kołowania poprzecznych DK-B i DK-D oraz łączącej ich drogi równoległej 

wzdłuŜ płyty PPS-1. Dopuszcza się kołowanie samolotów po drodze startowej 

tzw.back-track. 

Drogi kołowania wymagają poszerzenia do szerokości normatywnych 23+2 x 

7,5 m. Zostaną one wyposaŜone w oświetlenie krawędziowe.  

 

Płyta postoju samolotów (PPS)  

Płyta pozostanie w obecnym kształcie, zostanie przeprowadzony remont 

nawierzchni. Samoloty będą ustawiane w systemie „na własnym ciągu" 

umoŜliwiając pasaŜerom piesze dojście do samolotu. W dalszym rozwoju 

lotniska moŜliwy będzie do zastosowania system „push-back". Płyta zostanie 

odpowiednio oznakowana i oświetlona projektorami.  

Drogi techniczne  

Rejon płyty i rejony zabudowy zostaną połączone systemem dróg technicznych  

i patrolowych.  

Pomoce nawigacyjne  

Planuje się wyposaŜenie lotniska w NDB, DVOR/DME, ILS. Zostanie równieŜ 

zainstalowany pełny system świateł podejścia. Droga startowa na obydwu 

kierunkach wyposaŜona zostanie w wizualny wskaźnik ścieŜki schodzenia 

PAPI.  
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Na lotnisku zostanie zainstalowana wieŜa mobilna, której zadaniem będzie 

kontrola zbliŜenia oraz kontrola płyty lotniska. Przy wieŜy zainstalowany 

zostanie system Meteo  

Terminal  

Podstawowym obiektem kubaturowym na lotnisku będzie terminal pasaŜerski  

o konstrukcji stalowej i powierzchni zabudowy ok. 7 500 m2 z częścią na 

antresoli o powierzchni ok. 2 000m2. Odloty i przyloty zlokalizowane będą na 

tym samym poziomie.  

Parkingi  

Na terenie lotniska zaplanowano początkowo działanie trzech parkingów na 

łącznie 877 miejsc postojowych. W związku z prognozowanym wzrostem liczby 

pasaŜerów w dalszej przyszłości dokonana będzie rozbudowa parkingów (do ok. 

1.300 miejsc).  

Hangary  

Na terenie lotniska znajdują się trzy hangary. Mały hangar przeznaczono na 

potrzeby lotniskowej straŜy poŜarnej. DuŜy hangar nr 1 zaplanowano na 

potrzeby słuŜb technicznych i utrzymania lotniska, natomiast duŜy hangar nr 2 

przewidziany jest do obsługi technicznej samolotów. Obiekty te wymagają 

znacznych prac modernizacyjnych.  

Inne obiekty istniejące  

Domek pilotów, zarząd portu, kotłownia i dwie stacje trafo przeznaczono dla 

odpowiednich, przewidzianych programem funkcji. Obiekty te zostaną 

gruntownie przebudowane.  

MPS  

Dla potrzeb lotniska cywilnego przewiduje się wykorzystanie MPS-1. Ze 
względu na czas i koszty modernizacji, w początkowym etapie planuje się 
tankowanie samolotów bezpośrednio z autocystern.  
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Cargo 

W dalszej przyszłości planowana jest budowa Terminala Cargo  
o przepustowości 15 tys. ton rocznie.  

Kolej 

Na terenie lotniska zaplanowano miejsce na stację kolejową.  

 
 
 
 
 
 


