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Historia giżyckiego urzędu pracy ...
W Polsce publiczne służby zatrudnienia istnieją od 1919 roku, chociaż już w grudniu
1918 roku w celu łagodzenia społecznych skutków bezrobocia powołano Komitety
Niesienia Pomocy Bezrobotnym, których działalność polegała na udzielaniu
potrzebującym zapomóg pieniężnych lub darowizn żywnościowych i miała charakter
doraźny. Jednak dopiero formalną „walką z bezrobociem" było utworzenie, na mocy
dekretu z 27 stycznia 1919 roku, Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy- jako
podstawowej instytucji rynku pracy zajmującej się rejestracją bezrobotnych
i kierowaniem ich do pracy.
Od tego czasu ich struktura organizacyjna i zadania ulegały wielu zmianom, zależnie
od sytuacji gospodarczej i politycznej w kraju. Ustrój służb zatrudnienia w III RP został
wprowadzony Ustawą z dnia 28 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu. Na mocy tej ustawy
powołane zostały do życia w 1990 roku Rejonowe Biura Pracy.
No właśnie … i tu zaczyna się nasza historia!
Pierwszą siedzibą nowo powstałej jednostki w Giżycku były 4
pomieszczenia w budynku przy ul. Gdańskiej 11 znajdujące
się na pierwszym piętrze. Zasięg terytorialny obejmował
gminy: miejska Giżycko, wiejska Giżycko, miasto i gmina Ryn,
miasto i gmina Mikołajki, Miłki, Kruklanki i Wydminy. Na
stanowisko Kierownika Biura Pracy powołano p. Ryszarda
Łapińskiego. Od 1 września 1990 roku Biuro Pracy stałą się
jednostką nowopowstałego Urzędu Rejonowego, który po
reformie administracyjnej kraju w 1999 roku stał się
Starostwem Powiatowym. Ale wróćmy do naszej historii …
Stan zatrudnienia w pierwszym okresie działalności
systematycznie wzrastał ale nie przekroczył 10 osób. Trzon
kadry stanowili pracownicy, istniejącego ówcześnie, Wydziału Zatrudnienia przy
giżyckim Urzędzie Miasta. Powstałe Biuro Pracy posiadało również swoją Filię w
Mikołajkach, której pracownikiem etatowym a później Kierownikiem była p. Helena
Kuśpiel (obecnie jednostka mikołajska podlega Powiatowemu Urzędowi Pracy w
Mrągowie). Pierwsza, historyczna wysokość zasiłku wynosiła 120 tys. zł. (przed
denominacją złotego) a bardzo liberalne przepisy pozwalały na otrzymywanie tego
świadczenia przez wszystkich rejestrujących się bezrobotnych. Ciekawostką może być
fakt, że również absolwenci szkół ponadpodstawowych nabywali prawo do tego
świadczenia. To wtedy w świadomości społecznej ukuł się termin tzw. „Kuroniówki" –
tak nazywano darmowy posiłek (grochówka) jaki był wydawany na początku lat 90 na
ulicach Warszawy biednym mieszkańcom miasta osobiście przez Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej Jacka Kuronia. Następnie wyraz ten stał się synonimem zasiłku dla
bezrobotnych. Wypłaty zasiłku dla bezrobotnych dokonywane były bezpośrednio w
naszym Biurze Pracy aż do połowy lat dziewięćdziesiątych.
Kolejną siedzibę, od jesieni 1990 roku, stanowiły pomieszczenia w Ratuszu Miejskimgdzie cały wysoki parter zajmował Urząd Rejonowy. Również wtedy, Biuro Pracy zostało
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wyposażone w sprzęt komputerowy i system informatyczny do obsługi osób
bezrobotnych. Rok 1993 przyniósł kolejne zmiany – powstał wtedy Krajowy Urząd Pracy
a giżycka jednostka stała się samodzielnym Rejonowym Urzędem Pracy. Wtedy
właśnie otrzymaliśmy nową lokalizację! Ponownie trafiliśmy na ul. Gdańską 11. Tym
razem otrzymaliśmy część pomieszczeń na parterze budynku. Pozostałą część
zajmował istniejący wtedy Kolportaż RUCH
Rok 1994 przyniósł zmiany na stanowisku Kierownika – została nim p. Elżbieta
Romanowska. Jeszcze w tym samym roku powołany zostaje do życia Klub Pracy
działający przy Rejonowym Urzędzie Pracy. Z czasem takie kluby powstaną we
wszystkich gminach. W następnym roku, przekazano nam kolejne parterowe
pomieszczenia budynku do zagospodarowania. Coraz to szerszy zakres obowiązków
wymuszał powstawanie kolejnych stanowisk i wzrost zatrudnienia. Kolejne zmiany
wymusiła wspomniana już wcześniej reforma administracyjna kraju. W 1999 roku
powstał Powiat Giżycki, w którego skład wchodziły gminy: miejska Giżycko, wiejska
Giżycko, miasto i gmina Ryn, miasto i gmina Węgorzewo, Miłki, Kruklanki, Wydminy,
Pozezdrze, Budry i Banie Mazurskie. Nasza jednostka po raz kolejny zmieniła nazwę na
Powiatowy Urząd Pracy. Ze względu na rozmiary nowego powiatu - posiadaliśmy swoją
Filię w Węgorzewie, której Kierownikiem został p. Leszek Balon. Wtedy to w naszych
rejestrach pozostawała rekordowo wysoka liczba bezrobotnych, która przekraczała
ponad 12 tys. osób. Sytuacja po raz kolejny zmieniła się w 2002 roku, kiedy to
utworzony został samodzielny Powiat Węgorzewski, a nasza dotychczasowa Filia stała
się samodzielnym urzędem pracy. Z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej publiczne
służby zatrudnienia a więc i nasz urząd stały się członkiem sieci Europejskich Służb
Zatrudnienia – EURES. Usługi EURES sprowadzają się do międzynarodowego
pośrednictwa pracy na terenie państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
oraz informowania o warunkach życia i pracy w tych państwach w celu wspierania
mobilności na europejskim rynku pracy.
W drugiej połowie 2005 roku ponownie nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrektora
urzędu – została na nie powołana p. Anna Skass, dotychczasowy Zastępca Dyrektora.
W 2008 roku po „czasowej nieobecności" powraca ze swymi zajęciami aktywnego
poszukiwania pracy - Klub Pracy. Obecnie w urzędzie zatrudnionych jest 46 osób
(łącznie z pracownikami gospodarczymi). Przez ostatnie 20 lat istnienia, urząd
związany był z ponad 150 pracownikami. Wiele osób odbywało również praktyki
zawodowe i staże. Możemy się pochwalić, że do chwili obecnej zatrudnionych jest
jeszcze 5 osób, które pamiętają początki działalności naszego urzędu. Czynnie
uczestniczymy w życiu gospodarczym naszego powiatu- to między innymi z naszej
inicjatywy budujemy „Giżyckie Partnerstwo Lokalne" – mające na celu integrację
społeczną na rzecz aktywizacji rynku pracy w powiecie, a w przeszłości „Porozumienie
na rzecz zatrudnienia w powiecie giżyckim", którego celem było zwiększenie
zatrudnienia i poprawa jakości życia mieszkańców. Jesteśmy jednym z 354 urzędów
pracy (wraz z filiami oraz 16 urzędami wojewódzkimi), które tworzą strukturę
publicznych służb zatrudnienia i obsługują 379 powiatów w 16 województwach.
Załączniki
Pierwsza ustawa o zatrudnieniu z 1989 roku - powołująca do życia Rejonowe Biura
Pracy
Historyczny dekret z 1919 roku powołujący Państwowe Urzędy Pośrednictwa Pracy
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