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1. Poziom i stopa bezrobocia 
  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 
zarejestrowane były 25 203 osoby bezrobotne, w tym 16 545 osób zamieszkałych 
w powiecie grodzkim i 8 658 osób w powiecie ziemskim.   
 
Tab. 1  Liczba bezrobotnych  

Miesiąc Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

styczeń 25 151 16 556 8 595 
luty 25 627 16 907 8 720 

marzec 25 098 16 591 8 507 
kwiecień 24 772 16 474 8 298 

maj 23 910 15 860 8 050 
czerwiec 23 702 15 738 7 964 

lipiec 23 940 15 911 8 029 
sierpień 24 018 15 984 8 034 
wrzesień 24 097 16 001 8 096 

październik 24 283 16 102 8 181 
listopad 24 837 16 339 8 498 
grudzień 25 203 16 545 8 658 

 
Prawo do zasiłku posiadało 3 331 osób (13,2% ogółu bezrobotnych), w tym  

2 291 osób w powiecie grodzkim i 1 040 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku 
były 21 872 osoby (86,8%), w tym 14 254 osoby w powiecie grodzkim i 7 618 osób 
w powiecie ziemskim. 

 
Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) na koniec  

grudnia 2012 r. wynosiła 18,2% w powiecie ziemskim i 13,1% w powiecie grodzkim  
(14,6% w województwie i 13,4% w Polsce). 
 
Tab. 2  Stopa bezrobocia 

Stan na: Powiat ziemski Powiat grodzki Województwo Kraj 

31.01.2012 r. 18,0 13,0 14,8 13,2 
28.02.2012 r. 18,2 13,3 14,9 13,4 
31.03.2012 r. 17,8 13,1 14,6 13,3 
30.04.2012 r. 17,5 13,0 14,2 12,9 
31.05.2012 r. 17,0 12,6 13,9 12,6 
30.06.2012 r. 16,9 12,5 13,7 12,4 
31.07.2012 r. 17,0 12,6 13,8 12,3 
31.08.2012 r. 17,0 12,7 13,9 12,4 
30.09.2012 r. 17,1 12,7 13,8 12,4 
31.10.2012 r. 17,3 12,8 13,9 12,5 
30.11.2012 r. 17,8 12,9 14,2 12,9 
31.12.2012 r. 18,2 13,1 14,6 13,4 

W październiku 2012r. zgodnie z informacją zawarta na stronie Publicznych Służb Zatrudnienia dokonano 
korekty stopy bezrobocia od stycznia do sierpnia 2012 r. 
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Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje duże przestrzenne 
zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Około 65,6% ogólnej liczby bezrobotnych stanowiły 
osoby z powiatu grodzkiego, natomiast ok. 34,4% to bezrobotni z powiatu ziemskiego.  
  

Procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin  

w ogólnej liczbie zarejestrowanych  bezrobotnych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 4 877 osób to osoby zamieszkałe na 
terenach wiejskich, a 20 326 osób na terenie miast objętych działaniem tut. Urzędu. 
Największą liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2012 r. odnotowano w: 
 m. Łapy    -   1 284 osoby,   
 g. Juchnowiec Kościelny -      840 osób, 
 m. Czarna Białostocka  -      679 osób, 
 m. Wasilków  -      639 osób. 
natomiast najmniejszą w: 
 g. Suraż    -     51 osób, 
 m. Suraż    -     52 osoby, 
 g. Zawady    -     79 osób. 
 
Tab. 3  Liczba bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach 

Lp. Miasta/Gminy (m/g) Liczba bezrobotnych 
ogółem w tym kobiety 

1. m. Białystok 16 545 7 555 

2. m. Choroszcz 281 108 
g. Choroszcz 443 193 

3. m. Czarna Białostocka 679 341 
g. Czarna Białostocka 118 45 

4. g. Dobrzyniewo Duże 400 164 
5. g. Gródek 453 198 
6. g. Juchnowiec Kościelny 840 362 
7. m. Łapy 1 284 531 

Czarna 
Białostocka 

3,2% 

Dobrzyniewo 
1,6% 

Tykocin 
1,2% Zawady 

0,3% Choroszcz 
2,9% 

Łapy 
6,8% 

Wasilków 
3,6% Supraśl 

3,3% 

Zabłudów 
2,2% 

Gródek 
1,8% 

Michałowo 
2,0% Juchnowiec 

Kość.  
3,3% 

Białystok 
66,4% 

Turośń 
Kość. 
1,1% 

Suraż 
 0,4% Poświętne 

 0,7% 

Procentowy udział 
bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 
produkcyjnym danej 

gminy 
 
Choroszcz  – 8,1% 
Czarna Białost.  – 10,6% 
Dobrzyn. Duże  – 7,4% 
Gródek   – 13,5% 
Juchnow. Kośc.  – 8,8% 
Łapy   – 11,7% 
Michałowo  – 11,6% 
Poświętne  – 8,4% 
Supraśl   – 9,3% 
Suraż   – 8,6% 
Turośń Kośc.  – 7,9% 
Tykocin   – 7,4% 
Wasilków  – 9,9% 
Zabłudów  – 10,3% 
Zawady   – 4,5 % 
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g. Łapy 431 181 

8. m. Michałowo 241 104 
g. Michałowo 252 105 

9. g. Poświętne 179 94 

10. m. Supraśl 314 115 
g. Supraśl 517 220 

11. m. Suraż 52 24 
g. Suraż 51 24 

12. g. Turośń Kościelna 276 119 

13. m. Tykocin 110 44 
g. Tykocin 181 78 

14. m. Wasilków 639 307 
g. Wasilków 271 125 

15. m. Zabłudów 181 66 
g. Zabłudów 386 161 

16. g. Zawady 79 37 
Razem 25 203 11 301 

 
2. Zmiany w poziomie bezrobocia 

 
Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: 

napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. 
W 2012 r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się 

następująco:  
1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 27 581 osób (18 566 osób  

z powiatu grodzkiego i 9 015 osób z powiatu ziemskiego), w tym: 
 6 377 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 4 302 osoby z powiatu 

grodzkiego i 2 075 osób z powiatu ziemskiego, 
 21 204 osoby bezrobotne powróciły do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego  

14 264 osoby z powiatu grodzkiego i 6 940 osób z powiatu  ziemskiego. 
W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 20 902 osoby to osoby poprzednio 
pracujące (14 330 osób z powiatu grodzkiego i 6 572 osoby z powiatu ziemskiego) oraz 6 679 
osób (4 236 osób z powiatu grodzkiego i 2 443 osoby z ziemskiego), które dotychczas  
nie pracowały. 
2. Z ewidencji bezrobotnych w 2012 r. wyłączono 25 957 osób, w tym 17 547 osób   

z powiatu grodzkiego i 8 410 osób z  powiatu ziemskiego. 
 
Odpływ bezrobotnych spowodowany był:  
 podjęciem pracy  ..............................................................................                              10 692 osoby, 
 rozpoczęciem szkolenia  …………................................................... 983 osoby, 
 rozpoczęciem stażu .......................................................................... 741 osób, 
 rozpoczęciem pracy społecznie użytecznej ……………………… 303 osoby, 
 rozpoczęciem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 

socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego………………….. 
 

284 
 

osoby, 
 odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy ………………….…                                      
 

258 
 

osób, 
 nie potwierdzeniem gotowości do pracy .......................................... 
 dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego ............................. 

8 830 
1 884 

osób, 
osoby, 

 podjęciem nauki ............................................................................... 110 osób, 
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 ukończeniem 60/65 lat ...................................................................... 158 osób, 
 nabyciem praw emerytalnych lub rentowych ................................... 154 osoby, 
 nabyciem praw do świadczenia przedemerytalnego ……………… 507 osób, 
 innymi przyczynami  ........................................................................ 1 053 osoby. 

 
Tab. 4  „Przypływy” i „Odpływy” bezrobotnych  

Miesiąc „Przypływ” ogółem „Odpływ” ogółem wzrost/spadek 
bezrobocia 

styczeń 3 239 1 667 + 1 572 
luty 2 187 1 711 + 476 

marzec 1 929 2 458 - 529 
I kwartał  7 355 5 836 + 1 519 
kwiecień 1 951 2 277 -326 

maj 1 870 2 732 -862 
czerwiec 1 894 2 102 -208 

II kwartał  5 715 7 111 - 1 396 
lipiec 2 326 2 088 +238 

sierpień 2 175 2 732 +78 
wrzesień 2 410 2 102 +79 

III kwartał  6 911 6 516 +395 
październik 2 749 2 563 +518 

listopad 2 680 2 126 +554 
grudzień 2 171 1 805 +366 

IV kwartał  7 600 6 494 +1 106 
Ogółem 2012 27 581 25 957 +1 624 

 
3. Struktura bezrobotnych 
 
3.1. Kobiety 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 
11 301 bezrobotnych kobiet, czyli 44,8% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji 
Urzędu. Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 7 555 (66,9% ogółu bezrobotnych kobiet) 
mieszkało w powiecie grodzkim i 3 746  (33,1%) w powiecie ziemskim.    
 Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 8 777 (77,7%) poprzednio pracowało, 358 osób 
objęły zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, natomiast 2 524 kobiety (22,3%) 
dotychczas nie pracowały. 

Z ogólnej liczby 11 301 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadało 1 538 
kobiet (13,6%). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadały 1 092  kobiety, natomiast  
w powiecie ziemskim 446 kobiet. 
 
Tab. 5  Bezrobotne kobiety 

Miesiąc 
Liczba 

bezrobotnych 
ogółem 

Liczba zarejestrowanych kobiet: 
w liczbach 

bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych  
styczeń 25 151 11 614 46,2 

luty 25 627 11 722 45,7 
marzec 25 098 11 395 45,4 

kwiecień 24 772 11 283 45,6 
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maj 23 910 11 030 46,1 
czerwiec 23 702 10 942 46,2 

lipiec 23 940 11 247 47,0 
sierpień 24 018 22 411 47,5 
wrzesień 24 097 11 354 47,1 

październik 24 283 11 237 46,3 
listopad 24 837 11 337 45,6 
grudzień 25 203 11 301 44,8 

 
3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi 

 
W 2012 r. w PUP zarejestrowało się 4 905 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, 

w tym 1 946 kobiet. Natomiast z ewidencji wyłączono 4 513 osób,  z czego pracę podjęło   
1 837 osób. 

 
Na koniec grudnia 2012 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 877 osób 

bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 2 106 kobiet. Populacja ta 
stanowiła 19,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
 
Tab. 6  Rejestracja bezrobocia na wsi 

Miesiąc Liczba bezrobotnych 
zamieszkałych na wsi 

% do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 4 749 18,9 
luty 4 836 18,9 

marzec 4 756 18,9 
kwiecień 4 662 18,8 

maj 4 527 18,9 
czerwiec 4 443 18,7 

lipiec 4 474 18,7 
sierpień 4 491 18,7 
wrzesień 4 550 18,9 

październik 4 596 18,9 
listopad 4 774 19,2 
grudzień 4 877 19,3 

 
3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 

 
W 2012 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 684 osoby zwolnione z przyczyn nie 

dotyczących pracownika. Osoby te stanowiły 2,5% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych 
bezrobotnych w 2012 r. W populacji nowo zarejestrowanych z przyczyn nie dotyczących 
pracownika 477 osób mieszkało w powiecie grodzkim i 207 osób w  powiecie ziemskim. 

 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji PUP figurowało 705 osób (429 osób 

z powiatu grodzkiego i 276 osób z powiatu ziemskiego) zwolnionych z przyczyn  
nie dotyczących pracownika. Populacja ta stanowiła 2,8 % ogółu bezrobotnych.  
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Tab.7  Kształtowanie się zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika 

Miesiąc 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 
w okresie sprawozdawczym na koniec miesiąca 

ogółem % do ogółu 
nowo zarejestr. ogółem % do ogółu 

bezrobotnych 
styczeń 51 1,6 527 2,1 

luty 27 1,2 523 2,0 
marzec 30 1,6 501 2,0 

I kwartał  108 1,5   
kwiecień 38 1,9 501 2,0 

maj 61 3,3 500 2,1 
czerwiec 81 4,3 538 2,3 

II kwartał  180 3,1   
lipiec 41 1,8 547 2,3 

sierpień 62 2,9 559 2,3 
wrzesień 59 2,4 584 2,4 

III kwartał  162 2,3   
październik 76 2,8 632 2,6 

listopad 87 3,2 681 2,7 
grudzień 71 3,3 705 2,8 

IV kwartał  234 3,1   
Ogółem 2012 684 2,5   

 
3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

W 2012 r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się 6 587 osób bezrobotnych posiadających 
prawo do zasiłku, czyli 23,9% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w omawianym 
okresie. Najwięcej, bo aż 4 612 osób (70,0% wszystkich nowo zarejestrowanych z prawem  
do zasiłku) to mieszkańcy Białegostoku, pozostałe 1 975 osób, czyli 30,0% mieszkało na 
terenie powiatu ziemskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w PUP zarejestrowanych było 3 331 osób bezrobotnych 
z prawem  do zasiłku, w tym 1 538 kobiet. Bezrobotni ci stanowili  13,2% ogółu 
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.    

 
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP 

mieszkało na terenie Białegostoku – 2 291 osób (68,8%), pozostałe 1 040 osób  (31,2%) -   
na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  
 
Tab. 8  Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku  

Miesiąc 
Bezrobotni z prawem do zasiłku % do: 

zarejestrowani  
w okresie 

sprawozdawczym 

stan w końcu 
okresu 

sprawozdawczego 

nowo 
zarejestr. 

ogółu 
bezrobotnych 

styczeń 963 3 476 29,7 13,8 
luty 436 3 467 19,9 13,5 

marzec 425 3 317 22,0 13,2 
I kwartał  1 824  24,8  
kwiecień 522 3 273 29,1 13,2 

maj 454 3 125 17,2 13,1 
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czerwiec 458 3 069 24,2 12,9 
II kwartał  1 434  22,8  

lipiec 547 2 999 23,5 12,5 
sierpień 491 3 052 22,6 12,7 
wrzesień 550 3 064 22,8 12,7 

III kwartał  1 588  23,0  
październik 563 3 105 20,5 12,8 

listopad 604 3 201 22,5 12,9 
grudzień 574 3 331 26,4 13,2 

IV kwartał  1 741  22,9  
Ogółem 2012 6 587  23,9  

 

3.5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 
3.5.1. Bezrobotna młodzież (osoby do 25 roku życia)  

 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. zarejestrowanych było 3 939 osób bezrobotnych  

do 25 roku życia, w tym 1 695 kobiet. Stanowiły one 15,6% ogólnej liczby bezrobotnych. 
Z ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży 2 210 osób mieszkało w powiecie grodzkim  
i 1 729 osób w powiecie ziemskim.  

W 2012 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 7 134 osoby (4 372 osoby   
z powiatu grodzkiego i 2 762 osoby z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym  3 014 
kobiet. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6 343 osoby (3 949 osób z powiatu grodzkiego  
i 2 394 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 2 201 osób (1 379 
osób z powiatu grodzkiego i 822 osoby z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 
2 040 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 161 osób pracę subsydiowaną. 

 
Tab. 9  Bezrobotna młodzież  

Miesiąc 
Osoby do 25 roku życia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 4 384 17,4 
luty 4 493 17,5 

marzec 4 263 17,0 
kwiecień 4 134 16,7 

maj 3 852 16,1 
czerwiec 3 752 15,8 

lipiec 3 849 16,1 
sierpień 3 840 16,0 
wrzesień 3 910 16,2 

październik 4 016 16,5 
listopad 4 031 16,2 
grudzień 3 939 15,6 

 

3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 13 804 osoby 
(9 050 osób z powiatu grodzkiego i 4 754 osoby z powiatu ziemskiego) długotrwale 
bezrobotne, czyli pozostające bez pracy w rejestrze urzędu łącznie przez okres  
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ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  
i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Populacja ta stanowiła 54,8% ogółu 
bezrobotnych.  

 
 W 2012 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 11 032 osoby (7 247 osób  

z powiatu grodzkiego i  3 785 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotne, w tym  
4 938 kobiet. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 10 071 osób (6 569 osób  
z powiatu grodzkiego i 3 502 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie 
podjęły 3 442 osoby (2 235 osób z powiatu grodzkiego i 1 207 osób z powiatu ziemskiego).  
Z ogólnej liczby podjęć pracy 3 001 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 441 osób pracę 
subsydiowaną. 

 
Tab. 10  Długotrwale bezrobotni  

Miesiąc 
Długotrwale bezrobotni 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 13 386 53,2 
luty 13 635 53,2 

marzec 13 469 53,7 
kwiecień 13 382 54,0 

maj 13 127 54,9 
czerwiec 13 092 55,2 

lipiec 13 237 55,3 
sierpień 13 321 55,5 
wrzesień 13 397 55,6 

październik 13 349 55,0 
listopad 13 629 54,9 
grudzień 13 804 54,8 

 
3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 6 614 osób  
(4 484 osoby z powiatu grodzkiego i 2 130 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych 
powyżej 50 roku życia. Populacja ta stanowiła 26,2% ogółu bezrobotnych.  

 
W 2012 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 5 241 osób (3 600 osób z powiatu 

grodzkiego i 1 641 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia, w tym 2 053 kobiety. 
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4 713 osób (3 164 osoby z powiatu grodzkiego i 1 549 
osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęły 1 494 osoby (965 osób  
z powiatu grodzkiego i 529 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 1 323 
osoby podjęły pracę niesubsydiowaną i 171 osób pracę subsydiowaną. 

 
Tab. 11  Bezrobotni powyżej 50 roku życia  

Miesiąc 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 6 354 25,3 
luty 6 409 25,0 

marzec 6 362 25,3 
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kwiecień 6 310 25,5 
maj 6 177 25,8 

czerwiec 6 242 26,3 
lipiec 6 271 26,2 

sierpień 6 291 26,2 
wrzesień 6 274 26,0 

październik 6 287 25,9 
listopad 6 467 26,0 
grudzień 6 614 26,2 

 
3.5.4. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 2 109 kobiet 
(1 331 kobiet z powiatu grodzkiego i 778 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Populacja ta stanowiła 8,4% ogółu bezrobotnych.  

 W 2012 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 1 018 kobiet 
(681 kobiet z powiatu grodzkiego i 337 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Pracę w omawianym okresie podjęło 367 kobiet 
(246 kobiet z powiatu grodzkiego i 121  kobiet z powiatu ziemskiego). 

 
Tab. 12  Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

Miesiąc 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  
po urodzeniu dziecka 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 2 046 8,1 
luty 2 088 8,2 

marzec 2 065 8,2 
kwiecień 2 055 8,3 

maj 2 063 8,6 
czerwiec 2 063 8,7 

lipiec 2 086 8,7 
sierpień 2 099 8,7 
wrzesień 2 093 8,6 

październik 2 065 8,5 
listopad 2 077 8,4 
grudzień 2 109 8,4 

 
3.5.5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 7 186 osób  

(4 499 osób z powiatu grodzkiego i 2 687 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych 
bez kwalifikacji zawodowych, czyli osó nie posiadających kwalifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem 
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 
Osoby te stanowiły 28,5% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w  2012 r. zgłosiły się 7 724 osoby (4 953 osoby  
z powiatu grodzkiego i 2 771 osób z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji zawodowych. 
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Pracę w omawianym okresie podjęło 1 768 osób (1 135 osób z powiatu grodzkiego i 633 
osoby z powiatu ziemskiego), w tym 881 kobiet. 
 
Tab. 13  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

Miesiąc 
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 7 139 28,4 
luty 7 342 28,6 

marzec 7 221 28,8 
kwiecień 7 196 29,0 

maj 6 963 29,1 
czerwiec 6 926 29,2 

lipiec 6 928 28,9 
sierpień 6 894 28,7 
wrzesień 6 963 28,9 

październik 7 047 29,0 
listopad 7 137 28,7 
grudzień 7 186 28,5 

 
3.5.6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego  

 
Na dzień 31 grudnia 2012r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 7 122 osoby 

(4 438 osób z powiatu grodzkiego i 2 684 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotne  
bez doświadczenia zawodowego, czyli bezrobotne, które wykonywały zatrudnienie  
lub inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Osoby te stanowiły  
28,2% ogółu bezrobotnych.  

 
Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2012 r. zgłosiło się 8 956 osób (5 810 osób  

z powiatu grodzkiego i 3 146 osób z powiatu ziemskiego) bez doświadczenia zawodowego. 
Pracę podjęły 2 564 osoby (1 716 osób z powiatu grodzkiego i 848 osób z powiatu 
ziemskiego), w tym 963 kobiety. 
 
Tab. 14  Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

Miesiąc 
Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 7 384 29,4 
luty 7 592 29,6 

marzec 7 390 29,4 
kwiecień 7 242 29,2 

maj 6 941 29,0 
czerwiec 6 852 28,9 

lipiec 6 923 28,9 
sierpień 6 866 28,6 
wrzesień 6 948 28,8 

październik 7 086 29,2 
listopad 7 151 28,8 
grudzień 7 122 28,2 
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3.5.7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego  
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 11 937 osób 
(7 379 osób z powiatu grodzkiego i 4 558 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych                  
bez wykształcenia średniego. Osoby te stanowiły 47,4% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2012 r. zgłosiło się 11 360 osób (7 210 osób  
z powiatu grodzkiego i 4 150 osób z powiatu ziemskiego) bez wykształcenia średniego. Pracę 
podjęło 3 001 osób (1 803 osoby z powiatu grodzkiego i 1 198 osób z powiatu ziemskiego),  
w tym 1 089 kobiet. 
 
Tab. 15  Bezrobotni bez wykształcenia średniego  

Miesiąc 
Bezrobotni bez wykształcenia średniego 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 11 953 47,5 
luty 12 209 47,6 

marzec 12 001 47,8 
kwiecień 11 889 48,0 

maj 11 422 47,8 
czerwiec 11 311 47,7 

lipiec 11 206 46,8 
sierpień 11 197 46,6 
wrzesień 11 306 46,9 

październik 11 392 46,9 
listopad 11 737 47,3 
grudzień 11 937 47,4 

 

3.5.8. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 1 792 osoby (1 298 
osób z powiatu grodzkiego i 494 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotne samotnie 
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Populacja  ta stanowiła  
7,1% ogółu bezrobotnych.  

W 2012 r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 1 498 osób (1 105 osób  
z powiatu grodzkiego i 393 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym okresie 
podjęły 563 osoby (402 osoby z powiatu grodzkiego i 161 osób z powiatu ziemskiego). 
 
Tab. 16  Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  

Miesiąc 

Bezrobotni samotnie wychowujący  
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 1 791 7,1 
luty 1 846 7,2 

marzec 1 829 7,3 
kwiecień 1 808 7,3 

maj 1 739 7,3 
czerwiec 1 729 7,3 

lipiec 1 749 7,3 
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sierpień 1 749 7,3 
wrzesień 1 758 7,3 

październik 1 760 7,2 
listopad 1 779 7,2 
grudzień 1 792 7,1 

 

3.5.9. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 620 osób (452 osoby 
z powiatu grodzkiego i 168 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych, które po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Osoby te stanowiły 2,5% ogółu 
bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2012 r. zgłosiło się 737 osób (548 osób  
z powiatu grodzkiego i 189 osób z powiatu ziemskiego), które po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęły zatrudnienia. Pracę w omawianym okresie podjęło 56 osób (39 osób  
z powiatu grodzkiego i 17 osób z powiatu ziemskiego).  
 
Tab. 17 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 
zatrudnienia 

Miesiąc 

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia 
wolności nie podjęli zatrudnienia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 604 2,4 
luty 617 2,4 

marzec 632 2,5 
kwiecień 623 2,5 

maj 589 2,5 
czerwiec 580 2,4 

lipiec 574 2,4 
sierpień 561 2,3 
wrzesień 574 2,4 

październik 580 2,4 
listopad 619 2,5 
grudzień 620 2,5 

 
3.5.10. Bezrobotni niepełnosprawni 
 

Na dzień 31 grudnia 2011r. w PUP w Białymstoku zarejestrowane były 1 764  
(1 296 osób z powiatu grodzkiego i 468 osób z powiatu ziemskiego) niepełnosprawne osoby 
bezrobotne, w tym 674 kobiety. Stanowiły one 7,0% ogólnej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 238 osób niepełnosprawnych, czyli 13,5% ogółu 
bezrobotnych niepełnosprawnych.  

 
W 2012r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 1 961 niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych (1 480 osób z powiatu grodzkiego i 481 osób z powiatu ziemskiego), w tym 
674 kobiety. Pracę w powyższym okresie podjęło 546 osób bezrobotnych niepełnosprawnych 
(407 osób z powiatu grodzkiego i 139 osób z powiatu ziemskiego),w tym 266 kobiet.  
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Tab. 18  Bezrobotni niepełnosprawni  

Miesiąc 
Bezrobotni niepełnosprawni  

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 1 658 6,6 
luty 1 651 6,4 

marzec 1 662 6,6 
kwiecień 1 678 6,8 

maj 1 630 6,8 
czerwiec 1 624 6,9 

lipiec 1 642 6,9 
sierpień 1 665 6,9 
wrzesień 1 679 7,0 

październik 1 699 7,0 
listopad 1 726 6,9 
grudzień 1 764 7,0 

 
3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w PUP zarejestrowanych było 514 osób (361 osób  
z powiatu grodzkiego i 153 osoby z powiatu ziemskiego) poszukujących  pracy, w tym 227 
kobiet. Z ogólnej liczby poszukujących pracy 308 osób (233 osoby z powiatu grodzkiego  
i 75 osób z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego   
w związku z pobieraniem renty. 

 
W 2012 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 553 osoby poszukujące pracy (417 osób  

z powiatu grodzkiego i 136 osób z powiatu ziemskiego), w tym 253 kobiety. 
 
Tab. 19  Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy  

Miesiąc 

Liczba osób 
zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy 
ogółem 

w tym: 

kobiety 
niepełnosprawne i nie 

pozostające  
w zatrudnieniu 

styczeń 498 212 315 
luty 510 222 313 

marzec 498 220 320 
kwiecień 507 226 307 

maj 507 225 314 
czerwiec 483 220 297 

lipiec 491 220 299 
sierpień 490 224 301 
wrzesień 504 233 311 

październik 525 234 327 
listopad 522 226 323 
grudzień 514 227 308 
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3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 

 25 - 34 lata (7  849 osób), 31,2% ogółu bezrobotnych, 
 45 – 54 lata (4 945 osób), 19,6% ogółu bezrobotnych, 
 35 - 44 lata (4 639 osób), 18,4% ogółu bezrobotnych, 
 18 - 24 lata (3 939 osób), 15,6% ogółu bezrobotnych. 
 

Poza tym zarejestrowanych było 2 928 osób (11,6%) w wieku 55 – 59 lat i 903 osoby 
w wieku powyżej 60 lat (3,6%). 
 
Tab. 20  Bezrobotni według wieku – według stanu na 31.12.2012r. 

Wiek w latach Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

18-24 3 939 2 210 1 729 
25-34 7 849 5 276 2 573 
35-44 4 639 3 147 1 492 
45-54 4 945 3 287 1 658 
55-59 2 928 2 026 902 

powyżej 60 903 599 304 
Razem 25 203 16 545 8 658 

 
3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia 

 
Na dzień 31 grudnia 2012 r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:  

 gimnazjalne i poniżej    -  6 321 osób (25,1% ogółu bezrobotnych),  
 policealne i średnie zawodowe   -  5 870 osób (23,3% ogółu bezrobotnych), 
 zasadnicze zawodowe    -  5 616 osób (22,3% ogółu bezrobotnych). 
 
Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie: 
 wyższe  –  4 574 osoby (18,1% ogółu bezrobotnych), 
 ogólne  –  2 822 osoby (11,2% ogółu bezrobotnych). 
 
Tab. 21  Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 31.12.2012r. 

Wykształcenie Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

wyższe 4 574 3 481 1 093 
polic. i średnie zawod. 5 870 3 771 2 099 

średnie ogólne 2 822 1 914 908 
zasadnicze zawodowe 5 616 3 436 2 180 
gimnazjalne i poniżej 6 321 3 943 2 378 

Razem 25 203 16 545 8 658 
 
3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 
dotychczas nie pracujących (5 467 osób, 21,7% ogółu bezrobotnych). 
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Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż: 

 1 - 5  letni  (4 966 osób), 19,7% ogółu bezrobotnych, 
 do 1 roku (4 001 osób), 15,9% ogółu bezrobotnych, 
 10 - 20 letni (3 485 osób), 13,8% ogółu bezrobotnych, 
 5 - 10 letni (3 001 osób), 11,9% ogółu bezrobotnych, 
 20 - 30 letni (2 977 osób), 11,8% ogółu bezrobotnych. 
Najmniej, bo 1 306 osób (5,2%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy. 
 
Tab. 22  Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 31.12.2012r. 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 roku 4 001 2 725 1 276 
1-5 4 966 3 301 1 665 

5-10 3 001 1 991 1 010 
10-20 3 485 2 331 1 154 
20-30 2 977 1 988 989 

powyżej 30 lat 1 306 907 399 
bez stażu 5 467 3 302 2 165 

Razem 25 203 16 545 8 658 
 
3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 
 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 
pozostających  bez pracy powyżej 24  miesięcy (5 606 osób – 22,2% ogółu bezrobotnych). 

Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby pozostające bez pracy  
w okresie od: 

 12 do 24 miesięcy (4 684 osoby – 18,6% ogółu bezrobotnych), 
 6 - 12 miesięcy – 4 568 osób (18,1% ogółu bezrobotnych). 
 1 do 3 miesięcy (4 304 osoby – 17,1% ogółu bezrobotnych), 
 3 - 6 miesięcy (3 946 osób – 15,7% ogółu bezrobotnych), 
 do 1 miesiąca (2 095 osób – 8,3% ogółu bezrobotnych). 

 
Tab.23 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 31.12.2012r. 

Czas pozostawania bez 
pracy  miesiącach 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 miesiąca 2 095 1 431 664 
1-3 4 304 2 734 1 570 
3-6 3 946 2 567 1 379 

6-12 4 568 2 994 1 574 
12-24 4 684 3 143 1 541 

powyżej 24 miesięcy 5 606 3 676 1 930 
Razem 25 203 16 545 8 658 
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4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji  zawodowej 
 

 Powiatowy Urząd pracy w Białymstoku zadania z zakresu łagodzenia skutków 
bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób 
poszukujących pracy realizuje poprzez: 
- prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy, 
- uczestnictwo w doborze osób na oferty zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w ramach sieci EURES, 
- kierowanie bezrobotnych i niepełnosprawnych osób poszukujących pracy do: prac 

interwencyjnych, robót publicznych, miejsc odbywania staży, prac społecznie 
użytecznych, 

- realizację projektów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków EFS,  
- wspieranie przedsiębiorczości osób poprzez udzielanie porad w zakresie opracowywania 

biznesplanu, 
- przyznawanie jednorazowo bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym 

pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej, 
- refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 
- umożliwianie bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym pracy zdobycia, 

zmiany bądź  poszerzenia kwalifikacji poprzez kierowanie na szkolenia, 
- motywowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia poprzez rozmowy  

z doradcami zawodowymi, 
- przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku  

dla bezrobotnych, które w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęły 
zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub z własnej inicjatywy podjęły 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, 

- przyznawanie stypendiów bezrobotnym do 25 roku życia będącym jednocześnie 
bezrobotnym bez kwalifikacji, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania  
się w urzędzie podejmą dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej  
dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, 

- refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym dziecko lub dzieci do lat 7 - 
kosztów opieki nad tymi dziećmi - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy 
zarobkowej, szkolenia, stażu, 

- finansowanie skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły w innym miejscu  
niż miejsce zameldowania zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy kosztów przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, 

- finansowanie kosztów przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, 
jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy  
i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.  

 
4.1. Pośrednictwo pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku kontynuuje zadania związane z rozwijaniem 
współpracy z pracodawcami.  

Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług Urzędu                                         
i pozyskiwaniem ofert pracy zajmują się aktywni pośrednicy pracy. Działania marketingowe 
realizują przede wszystkim poprzez wizyty w zakładach pracy. W 2012 r. pośrednicy złożyli 
1 416 wizyt, z tego 1 178 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku i 238 na 
terenie powiatu ziemskiego. Pozyskali 1 727 propozycji zatrudnienia. Z ogólnej liczby 
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pozyskanych przez pośredników ofert 1 170 dotyczyło zatrudnienia na terenie powiatu 
grodzkiego, a 557  powiatu ziemskiego. 

Ogółem w omawianym okresie do tut. Urzędu wpłynęło 4 849 ofert pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej, z tego 3 817 ofert (78,7 %) zgłosili pracodawcy z terenu 
Białegostoku i 1 032 (21,3 %) z terenu powiatu ziemskiego. W 2012 r. wpłynęło 539 
propozycji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 
 
Tab. Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie     

sprawozdawczym 

Miesiąc 
Oferty 
pracy 

ogółem 

z tego dotyczące pracy: 

subsydiowanej z sektora 
publicznego 

dla 
niepełnosprawnych 

styczeń 163 6 3 74 
luty 258 166 106 17 

marzec 498 225 154 119 
I kwartał  919    397 263  210 
kwiecień 406 113 51 33 

maj 534 71 40 41 
czerwiec 428 78 31 16 

II kwartał  1 368 262 122 90 
lipiec 506 59 14 30 

sierpień 449 99 44 47 
wrzesień 480 89 22 34 

III kwartał  1 435 247 80 112 
październik 548 138 46 54 

listopad 357 98 36 43 
grudzień 222 82 20 30 

IV kwartał  1 127  318 102 127 
OGÓŁEM 2012 4 849 1 124 567 539 

 
Interesującą formą kojarzenia ofert pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi 

pracy są giełdy pracy. Umożliwiają one spotkanie pracodawcy z większą grupą kandydatów  
do pracy. W omawianym okresie zorganizowano 18 giełd pracy, w których uczestniczyło               
308 osób bezrobotnych. Pracodawcy poszukiwali tą drogą kandydatów do pracy                         
m.in. na stanowisko: monter - konserwator, technik poligrafii, operator maszyn 
introligatorskich, drukarz, malarz-tynkarz, sprzątaczka, brukarz, kucharz, opiekun osób 
starszych.  

W marcu 2012 r. pod honorowym patronatem Starosty Białostockiego i Prezydenta 
Miasta Białegostoku zorganizowano V Forum Rynku Pracy. Przedsięwzięcie było okazją  
do spotkania poszukujących zatrudnienia z przedstawicielami podlaskich pracodawców, 
instytucji i firm szkoleniowych. Aktualne oferty jak i przyszłe potrzeby zatrudnieniowe 
przedstawiło 87 wystawców. Pracodawcy reprezentujący różne profile działalności, 
poszukiwali m.in. sprzedawców, przedstawicieli handlowych, księgowych, kierowników 
budów, robotników drogowych, robotników budowlanych, murarzy, cieśli, operatorów CNC, 
tokarzy, ślusarzy, operatorów wózków widłowych, grafików komputerowych, specjalistów    
e-commers, architektów, cukierników. Przedstawiciele Wojska Polskiego informowali            
o zasadach rekrutacji. Natomiast instytucje szkoleniowe przedstawiły aktualną ofertę 
edukacyjną, w tym bezpłatne szkolenia finansowane ze środków unijnych.                                  
Osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mogły uzyskać 
praktyczne wskazówki od przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych, I  Urzędu Skarbowego oraz Powiatowego Urzędu Pracy. W obecnej edycji 
Forum szeroko byli reprezentowani pracodawcy oraz instytucje zajmujące się problematyką 
osób niepełnosprawnych. Osoby odwiedzające Forum miały również możliwość wzięcia 
udziału w zajęciach warsztatowych: „Marketing na rynku pracy – moje zasoby”, „Marketing 
na rynku pracy – dokumenty aplikacyjne” oraz „Dotacje na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej”. 

Inicjatywa cieszyła się dużym zainteresowaniem i wyszła naprzeciw oczekiwaniom 
pracodawców jak i poszukujących zatrudnienia. O skali zainteresowania świadczy fakt,                      
iż V Forum Rynku Pracy odwiedziło około 4 000 osób.  

Natomiast we wrześniu 2012 r. Filia PUP w Łapach zorganizowała II Łapskie Forum 
Rynku Pracy, w którym uczestniczyło ponad 30 wystawców. Pracodawcy reprezentowali min. 
branże: budownictwo, handel, przemysł spożywczy. Obecni  byli także przedstawiciele ZUS, 
MOPS, Urzędu Marszałkowskiego oraz wielu jednostek szkolących. Uzupełnieniem oferty 
Forum były warsztaty zorganizowane przez doradcę zawodowego oraz lidera klubu pracy. 

 
W 2012  r. pośrednicy pracy uczestniczyli również w : 

 Targach Edukacyjno – Zawodowych pod hasłem ”Edukacja i praca drogą do sukcesu” 
organizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP. Przedstawiono oferty 
pracy oraz  usługi realizowane przez Urząd, 

 VI Targach Edukacyjno – Zawodowych w ZSM w Łapach przedstawiając prelekcję  
pt. „Urząd pracy popiera aktywność własną – szkolenia indywidualne”, 

 Europejskich Targach Pracy, które zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd 
Pracy w Białymstoku. Pośrednicy przedstawiali ofertę Urzędu i aktualne propozycje 
pracy, 

 spotkaniach z uczniami klas maturalnych w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych 
ul. Gen. J. Bema 105, w Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Knyszyńska 12, w Zespole 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi                                  
ul. Sienkiewicza 57. Przygotowano prezentacje multimedialne; przekazano informacje               
o sytuacji na lokalnym rynku pracy, programach rynku pracy realizowanych przez PUP, 
możliwościach zatrudnienia w krajach EOG, 

 festynach organizowanych przez samorządy lokalne: 
 w „Tykocińskich Nocach i Dniach” organizowanych przez Urząd Miejski                           

w Tykocinie, 
 w „Dniach Ziemi Juchnowieckiej” organizowanych przez Ośrodek Kultury                        

w Gminie Juchnowiec  Kościelny, 
 w dniach „Dniach Miasta Supraśla” organizowanych przez Urząd Miejski w Supraślu, 
 w „XXIII Jarmarku Dominikańskim” organizowanym przez Miejsko – Gminny 

Ośrodek Kultury w Choroszczy 
 w IX edycji "Dnia Konia na Podlasiu" w Pomigaczach, organizowanej przez Urząd 

Gminy w Turośni Kościelnej, 
 I Podlaskim Forum Promującym Ekonomię Społeczną. Zorganizowano stoisko Urzędu 

oraz przybliżano zainteresowanym zakres usług realizowanych przez PUP na rzecz 
pracodawców jak i osób bezrobotnych. 

 Targach Pracy „ Oko w oko z pracodawcą”, które zostały zorganizowane przez Biuro 
Karier UwB. Osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się z propozycjami 
pracy, będącymi aktualnie w dyspozycji PUP, w tym również w ramach sieci EURES. 
Przedstawiono także informacje o aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu,                   
w szczególności zasadach odbywania staży oraz możliwości uzyskania dotacji na własną 
działalność gospodarczą.  
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  Dożynkach Wojewódzkich zorganizowanych w Łapach. Na przygotowanym stoisku 
udzielano zainteresowanym informacji dotyczących realizowanych usług i programów 
rynku pracy, przedstawiano także aktualne oferty zatrudnienia oraz możliwości 
podniesienia kwalifikacji zawodowych. Osoby poszukujące pracy uzyskały również 
wskazówki dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie finansowe na podjęcie działalności 
gospodarczej. 

 Targach Edukacyjno – Zawodowych zorganizowanych przez Podlaską Wojewódzką 
Komendę OHP  i Ośrodek Kariery XI LO w Białymstoku. Osoby zainteresowane miały 
możliwość uzyskania informacji dotyczących sytuacji na lokalnym rynku pracy, praw                 
i obowiązków bezrobotnych, możliwości korzystania ze szkoleń zawodowych oraz usług 
doradców zawodowych. Przedstawiono  także aktualne oferty pracy.  

 „ Dniu Aktywności Zawodowej w Gminie”. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Michałowie. Pośrednicy pracy zorganizowali stoisko Urzędu                         
i informowali osoby zainteresowane o usługach realizowanych na rzecz osób 
bezrobotnych, aktualnych ofertach pracy w tym również w ramach sieci EURES.  

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczył także w doborze osób na oferty 
zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.  
W 2012 r. wpłynęło 510 propozycji zatrudnienia na 3 964 stanowiska pracy. Oferty 
pochodziły najczęściej z krajów: Niemcy,  Finlandia, Francja, Belgia, Wielka Brytania, 
Norwegia, Austria, Estonia, Holandia, Czechy, Dania, Irlandia, Łotwa, Hiszpania. Najwięcej 
ofert zgłoszono w branży: 
 mechanicznej: mechatronik, elektryk samochodowy, tokarz CNC, frezer, kierowca 

zawodowy C1E, kierowca samochodów ciężarowych z przyczepą, elektryk, operator CNC 
tokarz, frezer, inżynier elektryk technik automatyzacji, inżynier automatyki, inżynier 
mechanik, spawacz TIG, inżynier telekomunikacji, spawacz metodą 121,141,136, lakiernik 
samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, elektroinżynier, ślusarz - spawacz 
MIG/MAG, palnikowiec, operator CNC, operator prasy krawędziowej, pracownik obróbki 
metalu, operator prasy, pracownik do obróbki tworzyw sztucznych, lutowacz, mechanik 
samochodowy, mechanik pojazdów technologicznych, monter szaf sterowniczych w 
przemyśle, inżynier mechanik pokładowy na statku,  

 budowlanej: monter instalacji sanitarnej, grzewczej, klimatyzacji, stolarz, cieśla, regipsiarz, 
brukarz, glazurnik, architekt, monter instalacji gazowej i sanitarnej, dekarz, malarz, 
pracownik budowlany, inżynier mechanik instalacji systemów rurociągowych, pracownik 
do układania wykładzin i linoleum, murarz, dekarz blaszany/ blacharz, zbrojarz cieśla 
szalunkowy,  

 hotelarsko – gastronomicznej: kucharz, kelner, recepcjonista, barman, praca w kuchni na 
zmywaku, pomoc gospodarza w hotelu, przewodnik turystyczny,  pracownik serwisu w 
hotelu, animator, szef kuchni, barman oraz DJ, pracownik piekarni, menedżer ds. 
transportu, 

 handlowej: sprzedawca, magazynier pomocnik przy transporcie, inżynier sprzedaży, 
menadżer sprzedaży, menager ds. exportu, magazynier, pracownik technicznego działu 
obsługi klienta, przedstawiciel handlowy, pracownik call center, export manager, asystent 
sprzedaży,  

 rolniczej: pracownik przy pakowaniu owoców, pracownik na farmie, kierowca i mechanik 
traktora, pracownik do pracy przy owocach, brygadzista na farmie, pracownik do zbierania 
owoców, pracownik na farmie świń, pracownik do zbierania owoców, pracownik do 
pakowania owoców, pakowanie i sortowanie sadzonek truskawek, kierowca ciężarówki z 
naczepą, asystent ogrodnika, pracownik na farmie świń, osoba do zbierania grzybów, 
stajenny, pracownik do zbioru kwiatów,  
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 przemysłowej: operator maszyny wiertniczej, kontroler jakości, operator wózka widłowego, 
inżynier inżynierii materiałowej, szwaczka przemysłowa, pracownik produkcji – praca w 
fabryce, rzeźnik wykrawacz, inżynier budowy maszyn, inżynier informatyk, specjalista IT, 
inżynier oprogramowania, kontroler jakości, pracownik produkcji, obsługa obrzynarki do 
taśmy, polerowacz/ opryskiwacz, osoba do platerowania stali, krojczy skóry, produkcja 
drewnianych ram stelaży meblowych, szycie dekoracyjne i szycie tapicerki, pracownik 
pomocniczy w branży drzewnej,  rzeźnik, instalator światłowodowych sieci FTTH, szycie 
pasów bocznych do materacy, wytapiacz- formiarz, producent kosmetyków,  

 medycznej: lekarz psychiatra, neurolodzy, lekarze specjaliści, postdoktorant, pielęgniarz 
pielęgniarka, lekarz dentysta, pomoc przy osobach starszych,  opiekun osób starszych, 
asystent pielęgniarski, pomoc domowa, radiolog, lekarz weterynarii,  

 inne: pracownicy do obsługi parkingu, pracownik w laboratorium, kierownik zespołu, 
pracownik w charakterze pomocnika przy  imprezach objazdowych, sprzątaczka, operator 
maszyn drukujących, pracownik do załadunku aut na statki, inżynier zarządzania ryzykiem, 
kamieniarz, szklarz, parkieciarz, pracownik obsługi na lotnisku, niemieckojęzyczny 
moderator MW, niemieckojęzyczny przedstawiciel gier EA, niemieckojęzyczny pracownik 
obsługi klienta, niemieckojęzyczny pracownik wsparcia technicznego, górnik, inżynier 
górnictwa, inżynier technologii chemicznych, instalator światłowodowych sieci FTTH, 
pomoc domowa, obróbka drewna i wikliny,  inż. natężeń w lotnictwie, fryzjer, szwaczka, 
geolog,  

 
W marcu odbyło się spotkanie osób bezrobotnych i poszukujących pracy z doradcą 

EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz Pracownikiem Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Osoby zainteresowane miały możliwość zapoznania się 
z ofertami pracy w ramach sieci EURES oraz zasadami wypełniania dokumentów 
aplikacyjnych. Przedstawione zostały informacje nt. handlu ludźmi.  
 
4.2. Podjęcia pracy 
 

W 2012 r. pracę podjęły 10 692 osoby bezrobotne, w tym 5 514 kobiet.  Podjęcia 
pracy stanowiły  41,2% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.   
 
Tab. 25  Podjęcia pracy 

Miesiąc Podjęcia pracy 
ogółem 

z tego pracy: 
niesubsydiowanej subsydiowanej 

styczeń 717 715 2 
luty 680 669 11 

marzec 961 909 52 
I kwartał  2 358 2 293 65 
kwiecień 1 119 958 161 

maj 1 020 910 110 
czerwiec 887 805 82 

II kwartał  3 026 2 673 353 
lipiec 860 778 82 

sierpień 671 618 53 
wrzesień 1 130 1 048 82 

III kwartał  2 661 2 444 217 
październik 1 084 998 86 

listopad 843 763 80 
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grudzień 720 594 126 
IV kwartał  2 647 2 355 292 

OGÓŁEM 2012 10 692 9 765 927 
 
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało 

na terenie Białegostoku – 7 285 osób, czyli 68,1%, pozostałe 3 407 osób (31,9%) -  
na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  
 
4.3. Prace interwencyjne      
  

W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 82 pracodawcami 96 umów 
w sprawie organizacji 112 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Ogółem 
zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 106 osób, w tym  
77 kobiet.  
Z powiatu grodzkiego pracę podjęło 51 osób, w tym 42 kobiety. Spośród zatrudnionych osób: 
 13 osób (11 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
 10 osób (8 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 28 osób (22 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 55 osób, w tym 35 kobiet. Spośród zatrudnionych: 
 11 osób (6 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
 12 osób (5 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 30 osób (18 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

 
Tab. 26  Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 

Miesiąc 
Osoby zatrudnione  

w miesiącu sprawozdawczym 
ogółem 

w tym kobiety 

styczeń 1 1 
luty 9 5 

marzec 11 9 
I kwartał  21 15 
kwiecień 11 8 

maj 4 3 
czerwiec 17 11 

II kwartał  32 22 
lipiec 7 4 

sierpień 2 1 
wrzesień 6 5 

III kwartał  15 10 
październik 11 6 

listopad 17 14 
grudzień 10 10 

IV kwartał  38 30 
OGÓŁEM 2012 106 77 

 
Miejsca prac interwencyjnych utworzono osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje na 
stanowisko: 
 pracownika biurowego, 
 magazyniera, 
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 sprzedawcy, 
 robotnika gospodarczego, 
 kucharza. 

 
Na koniec grudnia 2012 r. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych kontynuowało  

51 osób, w tym 37 kobiet. 
 
4.4. Roboty publiczne 

 
W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 35 umów z 17 organizatorami  
w sprawie zatrudnienia 133 osób w ramach robót publicznych. Ogółem zatrudnienie 
subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 141 osób, w tym 47 kobiet. Z powiatu 
grodzkiego pracę podjęło 11 osób, w tym 9 kobiet. Spośród zatrudnionych osób: 
 3 osoby (1 kobieta) to osoby powyżej 50 roku życia,  
 10 osób (8 kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 130 osób, w tym 38 kobiet. Spośród zatrudnionych: 
 5 osób (1 kobieta) to osoby do 25 roku życia,  
 88 osób (24 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 92 osoby (27 kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne.  
 

Tab. 27  Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych 

Miesiąc Osoby zatrudnione w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 0 0 
luty 1 0 

marzec 6 4 
I kwartał  7 4 
kwiecień 57 17 

maj 29 5 
czerwiec 20 13 

II kwartał  106 35 
lipiec 11 4 

sierpień 1 1 
wrzesień 12 2 

III kwartał  24 7 
październik 3 1 

listopad 1 0 
grudzień 0 0 

IV kwartał  4 1 
OGÓŁEM 2012 141 47 

 
W ramach robót publicznych najczęściej refundowane było stanowisko pracy 

robotnika gospodarczego.  
Na koniec grudnia 2012 r. w ramach robót publicznych zatrudniona była 1 osoba  

(mężczyzna).  
 

4.5. Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 
 

W celu umożliwienia osobom bezrobotnym zdobycia praktycznych umiejętności  
i doświadczenia, niezbędnych do wykonywania pracy, Starosta Powiatu Białostockiego 
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zawarł w 2012 r. 664 umowy  dotyczące organizacji miejsc odbywania stażu z 519 
pracodawcami.  Na podstawie umów organizowano 741 staży. Ogółem staż podjęło 741 osób 
bezrobotnych, w tym 540 kobiet.  
Z powiatu grodzkiego staż podjęło 478 osób, w tym 339 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 271 osób (182 kobiety) to młodzież do 25 roku życia,  
 22 osoby (11 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 129 osób (95 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych. 

Z powiatu ziemskiego staż podjęły 263 osoby, w tym 201 kobiet. Spośród odbywających staż: 
 167 osób (121 kobiet) to młodzież do 25 roku życia,  
 9 osób (kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 82 osoby (68 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych. 

 
Tab. 28  Bezrobotni odbywający staż  

Miesiąc Osoby skierowane w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 7 7 
luty 35 24 

marzec 104 71 
I kwartał  146 102 
kwiecień 98 74 

maj 51 34 
czerwiec 43 34 

II kwartał  192 142 
lipiec 47 36 

sierpień 43 37 
wrzesień 65 51 

III kwartał  155 124 
październik 110 81 

listopad 92 63 
grudzień 46 29 

IV kwartał  248 173 
OGÓŁEM 2012 741 540 

 
Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: 

 referent, 
 pracownik biurowy, 
 doradca handlowy, 
 pomoc księgowej, 
 magazynier, 
 laborant. 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. staż odbywało 370 osób, w tym 277 kobiet. 
 
4.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 485 umów w sprawie udzielenia 
środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym. W omawianym 
okresie z tytułu podjęcia działalności gospodarczej wyrejestrowano 485 osób bezrobotnych,  
w tym 193 kobiety.  



 
 

26 
 

W powiecie ziemskim samozatrudnienie podjęło 160 osób (54 kobiety), w tym: 
 36 osób (14 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
 15 osób (5 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 78 osób (26 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

W powiecie grodzkim samo zatrudniło się 325 osób (139 kobiet), w tym:  
 47 osób (22 kobiety) to osoby do 25 roku życia,  
 23 osoby (5 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 136 osób (55 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  
 

Tab. 29  Bezrobotni, którzy  otrzymali jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej 

Miesiąc Osoby skierowane w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 0 0 
luty 0 0 

marzec 33 13 
I kwartał  33 13 
kwiecień 84 23 

maj 51 18 
czerwiec 29 13 

II kwartał  164 54 
lipiec 43 16 

sierpień 29 11 
wrzesień 40 16 

III kwartał  112 43 
październik 49 20 

listopad 49 26 
grudzień 78 37 

IV kwartał  176 83 
OGÓŁEM 2012 485 193 

 
Z dokonanej analizy zawartych umów, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej 
wynika, że środki finansowe przeznaczono na: 
 działalność usługową w 80,2% 
 na działalność handlową w 14,4% 
 na działalność produkcyjną w 5,4%. 

 
4.7. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom  

z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych 
  

W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 153 umowy o refundację kosztów 
wyposażenia stanowisk pracy z 147 pracodawcami. Ogółem zatrudnienie w wyżej 
wymienionym okresie podjęły 154 osoby, w tym 65 kobiet. 
W powiecie ziemskim zatrudniono 48 osób (18 kobiet), w tym: 
 18 osób (5 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
 7 osób (2 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 21 osób (7 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

W powiecie grodzkim zatrudniono 106 osób (47 kobiet), w tym:  
 25 osób (9 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
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 5 osób (1 kobieta) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 34 osoby (12 kobiet) posiadały status osób długotrwale bezrobotnych.  

 
Tab. 30  Bezrobotni, którzy  podjęli pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego 

Miesiąc Osoby skierowane w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 0 0 
luty 0 0 

marzec 1 1 
I kwartał  1 1 
kwiecień 6 4 

maj 21 6 
czerwiec 14 8 

II kwartał  41 18 
lipiec 16 7 

sierpień 15 6 
wrzesień 21 11 

III kwartał  52 24 
październik 19 8 

listopad 11 4 
grudzień 30 10 

IV kwartał  60 22 
OGÓŁEM 2012 154 65 

 
4.8. Prace społecznie użyteczne 

 
W 2012 r. zawarto 13 porozumień z 13 gminami w sprawie organizacji prac 

społecznie użytecznych dla 241 osób. W omawianym okresie prace społecznie użyteczne 
podjęły 303 osoby, w tym 152 kobiety, z czego: 
 z powiatu grodzkiego prace społecznie użyteczne podjęły 152 osoby, w tym 78 kobiet: 

6 osób (3 kobiety) zalicza się do grupy do 25 roku życia, 53 osoby (10 kobiet) po 50 roku 
życia, natomiast 140 osób (72 kobiety)  to osoby długotrwale bezrobotne, 

 z powiatu ziemskiego prace społecznie użyteczne podjęło 151 osób, w tym 74 kobiety: 
w tym: 6 osób (5 kobiet) do 25 roku życia, 74 osoby (21 kobiet) powyżej 50 roku życia, 
138 osób (66 kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne. 

 
Tab. 31  Bezrobotni, którzy  rozpoczęli prace społecznie użyteczne 

Miesiąc Osoby skierowane w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 0 0 
luty 23 17 

marzec 50 20 
I kwartał  73 37 
kwiecień 88 45 

maj 57 26 
czerwiec 12 3 

II kwartał  157 74 
lipiec 18 7 
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sierpień 6 3 
wrzesień 35 22 

III kwartał  59 32 
październik 10 6 

listopad 4 3 
grudzień 0 0 

IV kwartał  14 9 
OGÓŁEM 2012 303 152 

 
 
4.9. Informacje dotyczące realizowanych projektów 
          (dane liczbowe zawarte w pkt. 4.5., 4.6., 4.7.,4.10.) 

 

I. Projekt „POdejmij KLuczową decyzję” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 
Poddziałanie 
6.1.3 

Poprawa zdolności do zatrudnienia, oraz podnoszenie poziomu 
aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

 
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 304 umowy w sprawie udzielenia środków 
na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom bezrobotnym. W omawianym okresie z 
tytułu podjęcia działalności gospodarczej wyrejestrowano 304 osoby bezrobotne. 
 
Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 
W 2012 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 36 umów o refundację kosztów 
wyposażenia 36 stanowisk pracy. Jedna umowa została rozwiązana. Zatrudniono 35 osób.  

 
Szkolenia 
W 2012 r. udział w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję” w ramach szkoleń rozpoczęło 
275 osób w tym 151 kobiet.  

 
 

II. Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie”  
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 
Poddziałanie 
6.1.1 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym 
rynku pracy 

 
W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  kontynuuje realizację projektu 
„Aktywność szansą na zatrudnienie”. Projekt będzie realizowany do 31.05.2013 r.  
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Staże 
W 2012 r. udział w ramach staży rozpoczęło 80 osób w tym 56 kobiet. Wśród skierowanych 
osób: 
 32 osoby (18 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  
 41 osób (30 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych, 
 12 osób (7 kobiet) to osoby niepełnosprawne, 
 19 osób (14 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia.  

 
Szkolenia 
W 2012 r. udział w projekcie w ramach szkoleń rozpoczęły 34 osoby (mężczyźni). Tematem 
szkoleń był operator sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki). Wśród skierowanych osób: 
  11 osób posiadało status osób długotrwale bezrobotnych, 
  21 osób to osoby do 25 roku życia. 
 
III. Programy specjalne 

 
„Aktywność zawodowa absolwentów szkół mechanicznych’ 

W 2012 r. zrealizowano program specjalny – „Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół 
mechanicznych”. Celem programu było zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób do 25 
roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na stanowisku 
operatora obrabiarek sterowanych numeryczne (CNC). Realizacja projektu przyczyniła się do 
uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji, a przede wszystkim zdobycia praktycznych 
umiejętności przez uczestników przedsięwzięcia, co ma docelowo doprowadzić do uzyskania 
zatrudnienia przez co najmniej 70% osób należących do grupy docelowej na okres co 
najmniej 3 miesięcy. 
W celu indywidualnego i kompleksowego podejścia do klienta zaplanowano połączenie 
podstawowych usług rynku pracy ze specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie. 
Na etapie wstępnym uczestnicy skorzystali z wizyty u pośrednika pracy oraz odbyli poradę 
zawodową. Trzonem głównym działań w ramach programu były intensywne szkolenia 
zawodowe. Po przeprowadzonych konsultacjach z przedstawicielami renomowanych firm 
działających w szeroko rozumianej branży mechanicznej, opracowano program szkolenia 
zawodowego, który odpowiadał potrzebom kadrowym pracodawców. Poprzez udział  
w szkoleniach uczestnicy uzupełniali braki kompetencji, kwalifikacji lub odświeżyli wiedzę, 
która mogła się zdezaktualizować w okresie pozostawania w rejestrach Urzędu. Przyjęto 
formułę szkoleń grupowych połączonych z praktycznymi zajęciami na miejscu u pracodawcy. 
Aby wspomóc pracodawcę Urząd zastosował specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, 
których nie przewiduje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: zakup 
ubrań roboczych, butów oraz pokrycie kosztów surowców i narzędzi.  
Program jest próbą nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Urzędem a pracodawcami  
i wyjściem z nową ofertą – wspólnych programów skoncentrowanych na specyficznych 
potrzebach rynku pracy gwarantujących zatrudnienie – programów „szytych na miarę” pod 
konkretnych pracodawców. Udział w przedsięwzięciu wzięło 30 młodych absolwentów szkół 
mechanicznych. 

„Nowa szansa” 
Celem programu specjalnego było zaktywizowanie 10 osób z terenu miasta i gminy Łapy 
zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku Filia w Łapach jako osoby 
bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. osoby bezrobotne 
powyżej 50 roku życia. Program pozwoli grupie objętej wsparciem na odzyskanie szacunku 
dla siebie, poczucia własnej godności i wartości. 
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W celu kompleksowego wsparcia każda osoba uczestnicząca w programie została objęta 
następującymi działaniami: 
 indywidualną poradą zawodową, 
 usługą pośrednictwa pracy, 
 zatrudnieniem w ramach robót publicznych przez okres 4 miesięcy. Wsparcie w ramach 

robót publicznych zostało skierowane do mieszkańców miasta i gminy Łapy szczególnie 
dotkniętych grupowymi zwolnieniami z powodu upadłości dwóch największych 
zakładów w tym regionie.  

Organizatorem robót publicznych był Urząd Miasta Łapy. Udział 10 osób w programie 
specjalnym pozwolił uzyskać im źródło dochodu, dzięki czemu nie byli zmuszeni w tym 
czasie korzystać z finansowej pomocy opieki społecznej. Specyficznym elementem 
wspierającym zatrudnienie w ramach robót publicznych była organizacja posiłków (obiadów) 
w miejscu oraz podczas odbywania robót publicznych. 

 
4.10. Szkolenia 

 
W 2012 r. na różnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 1 163 osoby, w tym 791 

osób z powiatu grodzkiego i 372 osoby z powiatu ziemskiego. Z ogólnej liczby skierowanych 
osób: 
 584 osoby skierowano na szkolenia grupowe, w tym  583 osoby bezrobotne i 1 osobę 

poszukującą pracy, 
 449 osób skierowano na szkolenia indywidualne, w tym 400 osób bezrobotnych,  

43 osoby poszukujące pracy i 6 osób pobierających rentę szkoleniową, 
 130 osób na szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy skierowano, w tym  

1 osobę poszukującą pracy. 
 

W ramach szkoleń grupowych kierowano osoby na następujące kursy:  
 Operator koparko – ładowarki kl. III, 
 ABC przedsiębiorczości, 
 Specjalista do spraw kadr i płac, 
 Fakturowanie komputerowe z obsługą terminala kart płatniczych  

i kasy fiskalnej, 
 Malarz – szpachlarz, 
 Barman – kelner, 
 Kucharz małej gastronomii, 
 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 
 Pracownik magazynu, 
 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, 
 Księgowość w małej firmie, 
 Specjalista do spraw logistyki, 
 Przedstawiciel handlowy, 
 Bukieciarstwo z elementami florystyki, 
 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC, 
 Spawanie metodą MIG/MAG, 
 Fakturzysta z obsługą kas fiskalnych, 
 Agroturystyka, 
 Projektowanie i obsługa stron internetowych z elementami grafiki komputerowej, 
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 Projektowanie AutoCAD 2D i 3D z elementami kosztorysowania w programie 
NormaPRO, 

 Profesjonalna pomoc domowa, 
 Spawanie metodą TIG 141, 
 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 
 Stolarz – renowator mebli, 
 Zdun – budowa i montaż kominków, 
 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 
 Profesjonalny sprzedawca. 

 
Obszary szkoleń indywidualnych w omawianym okresie 2012 r. to: 
 Kierowcy (kursy: kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, 

D1+E; szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E; zarobkowy 
przewóz osób taxi; szkolenie okresowe kierowców dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, 
C1+E; kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów nauki jazdy kat. A, 
B, C; kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E;  
kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E; przewóz materiałów 
niebezpiecznych ADR podstawowy w cysternach; kurs przygotowujący do egzaminu na 
certyfikat kompetencji zawodowych w drogowym transporcie rzeczy i/lub osób; 
kwalifikacja wstępna uzupełniająca do prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E). 

 Mechanika maszyn i urządzeń, elektryka i elektronika (kursy: dozór i eksploatacja 
urządzeń gazowych; eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych; urządzenia 
wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło E i D; podstawowe  
i specjalistyczne szkolenie diagnostów). 

 Obsługa maszyn i urządzeń (kursy: operator maszyn do rozkładania mieszanek 
bitumicznych kl. III; operator spycharki kl. III; operator koparki jednonaczyniowej kl. 
II, III; operator koparko – ładowarki kl. III; operator ładowarki kl. III, kierowca 
wózków jezdniowych z napędem silnikowym; obsługa żurawi przenośnych; obsługa 
suwnic z poziomu roboczego; obsługa zbiorników LPG stanowiących wyposażenie 
pojazdów samochodowych w zakresie ich napełniania kat. II; operator pomp do 
produkcji mieszanek betonowych w zakresie II klasy uprawnień; operator zagęszczarek  
i ubijaków wibracyjnych; operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, obsługa 
ciągników kat. II W – wciągniki i wciągarki hakowe). 

 Obsługa komputera (kursy: kasy fiskalne i podstawy obsługi komputera  
z fakturowaniem i obsługą terminala kart płatniczych; komputerowa obsługa sprzedaży; 
projektowanie wnętrz w programie komputerowym 3D; pracownik produkcji reklamy  
z modułem grafiki wektorowej i rastrowej; Archicad 15 i Artlantis; Akademia 
AutoCAD; 3ds max – modelowanie i wizualizacje architektoniczne; projektowanie 
AutoCAD 2D i 3D z elementami kosztorysowania w programie NormaPRO). 

 Spawanie (kursy: spawanie metodą MAG 135 wg PN-EN 287-1; spawanie aluminium 
metodą MIG 131; spawanie metodą 311T wg PN-EN 287-1; spawanie stali 
wysokostopowych metodą TIG 141). 

 Inne (np. kursy: intensywny kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych; 
kurs wizażu i stylizacji; szkolenie kosmetyczne w zakresie zaawansowanym; kurs 
fryzjerski; akredytowany kurs masaży orientalnych i ajurwedyjskich; stylizacja 
paznokci z elementami zdobnictwa 3D; kosmetyka twarzy i ciała, wizaż, pielęgnacja 
dłoni i stóp; szkolenie makijażu permanentnego; podstawy księgowości z elementami 
kadr i płac; kurs kosmetyczny III stopnia; kurs pracowników ochrony fizycznej osób  
i mienia do licencji I i II stopnia; stylizacja osoby; wizaż, charakteryzacja, stylizacja; 
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specjalista do spraw kadr i płac; księgowość w małej firmie; kurs masażu; kurs 
kosmetyki z wizażem i stylizacją paznokci; masaż klasyczny i relaksacyjny z modułem 
odnowy biologicznej; pracownik administracyjno – biurowy; trening umiejętności 
handlowych; masaż klasyczny, segmentarny, relaksacyjny i drenaż limfatyczny; kurs 
instruktora rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna, w specjalności kulturystyka; 
stylizacja i pielęgnacja paznokci; ABC przedsiębiorczości; przedstawiciel handlowy; 
montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych; kwalifikowana 
pierwsza pomoc; bukieciarstwo z elementami florystyki; kurs podstawowy PNF; 
towaroznawstwo zielarskie; szkolenie podstawowe z zakresu procesu sprzedaży oraz 
zakresu obsługi komputera; księgowość dla początkujących; szkolenie barmańskie; 
barman – kelner; pracownik firmy handlowe; szkolenie przygotowujące do egzaminu na 
technika warsztatu tachografów cyfrowych; bezpieczeństwo imprez masowych – 
członek służby informacyjnej; kurs dietetyki i odchudzania; prowadzenie archiwum 
zakładowego z obsługą komputera; profesjonalna pomoc domowa; kurs kosmetyki  
i strzyżenia zwierząt; ).  

 
Tab. 32  Bezrobotni skierowani na szkolenia grupowe lub indywidualne 

Miesiąc 
Osoby bezrobotne skierowane 
w miesiącu sprawozdawczym 

ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 21 0 
luty 34 8 

marzec 172 75 
I kwartał  227 83 
kwiecień 28 2 

maj 145 45 
czerwiec 76 41 

II kwartał  249 88 
lipiec 40 11 

sierpień 47 5 
wrzesień 104 26 

III kwartał  191 42 
październik 58 23 

listopad 220 106 
grudzień 38 2 

IV kwartał  316 131 
OGÓŁEM 2012 983 344 

 
Zarówno na szkolenia grupowe jak i indywidualne kierowano osoby bezrobotne 

będące „w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Było to między innymi: 
 286 osób bezrobotnych do 25 roku życia, 
 210 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 
 423 osoby długotrwale bezrobotne, 
 57 osób bezrobotnych niepełnosprawnych. 

 
W 2012 r. szkolenia ogółem ukończyły 1 023 osoby (437 z powiatu grodzkiego i 274  
z powiatu ziemskiego), z tego: 
 511 osób ukończyło kursy grupowe,  
 388 osób ukończyło szkolenia indywidualne, 
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 124 osoby ukończyły szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 
 
Ponadto w 2012 r. z  6 osobami podpisano umowę o sfinansowanie kosztów 

egzaminu, w tym z 1 osobą poszukującą pracy.  
 
4.11.  Poradnictwo zawodowe 
 

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym  
i poszukującym pracy w organizowaniu ich życia zawodowego. Doradcy zawodowi pomagają 
ludziom, którzy mają trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, jeśli te 
trudności wynikają głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub 
korzystania z informacji o rynku pracy. Pomoc doradców zawodowych obejmuje również  
rozpoznanie istniejących trudności w znalezieniu pracy, poznanie predyspozycji 
zawodowych, wybór odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy 
przekwalifikowania, uzyskanie szczegółowych informacji o zawodach, przygotowanie 
dokumentów aplikacyjnych, wskazówki do rozmowy z przyszłym pracodawcą . 

W 2012 r. z pomocy doradców skorzystało łącznie 6 519 osób, w tym 6 434 osoby 
bezrobotne i 85 osób poszukujących pracy. Spośród ogólnej liczby osób objętych pomocą 
doradców 3 826 osób (ok. 59%) było mieszkańcami powiatu grodzkiego, a 2 693  osoby 
powiatu ziemskiego, w tym 925 osób zamieszkiwało tereny wiejskie. W poradnictwie 
grupowym uczestniczyło 477 osób, a z indywidualnej informacji zawodowej w SIZ 
skorzystało 967 osób.  

Pod względem czasu pozostawania bez zatrudnienia osoby bezrobotne, korzystające  
z pomocy doradców, można podzielić na trzy grupy: 
 zarejestrowani do 6 miesięcy – 2 372 osoby (1 008 osób z powiatu grodzkiego  

i 1 364 osoby z powiatu ziemskiego). 
 zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy – 1 140 osób (761 osób z powiatu grodzkiego  

i 379 osób  z  powiatu ziemskiego). 
 zarejestrowani powyżej 12 miesięcy – 2 922 osoby (1 993 osoby z  powiatu grodzkiego  

i 929 osób z powiatu grodzkiego). 
Wśród osób bezrobotnych korzystających z pomocy doradców  1 487 osób nie 

ukończyło 25 roku życia (652 osoby z powiatu grodzkiego i 781 osób z powiatu ziemskiego), 
a  1 472 osoby miały powyżej 50 lat (932 osoby z  powiatu grodzkiego i 540 osób z powiatu 
ziemskiego). 
 
 Poradnictwo indywidualne 

Wszelkie działania doradcze podejmowane na rzecz osób bezrobotnych poprzedzane 
są rozmową wstępną. W omawianym okresie doradcy odbyli 6 958 rozmów z 6 519 osobami, 
w tym 3 284 kobietami. W grupie tej  było 85 osób poszukujących pracy.  

Rozmowy koncentrowały się głównie wokół wyborów zawodowych. Klienci 
oczekiwali pomocy w wyborze kierunku szkolenia. Z reguły osoby te były przygotowane do 
zawodów, w których brak wolnych miejsc pracy lub nie posiadały wyuczonych umiejętności 
o znaczeniu zawodowym. Inną grupę stanowiły osoby, które były zainteresowane jedynie 
uzupełnieniem  posiadanych  już umiejętności. W każdym przypadku istotne było określenie 
zasadności wyboru kierunku szkolenia, a także poziomu motywacji do udziału w nim. Część 
osób, mimo odpowiednich kwalifikacji wskazywała na problemy związane z pozyskaniem 
zatrudnienia. Miały one  trudności z docieraniem do pracodawców, autoprezentacją, rozmową 
kwalifikacyjną. Analizowano wówczas skuteczność metod stosowanych przy ubieganiu się  
o zatrudnienie i zachęcano do samodzielności w rozeznaniu rynku pracy. Znaczna część osób 
wymagała pomocy w pokonaniu poczucia beznadziejności i wyobcowania społecznego. 
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Klienci oczekiwali także pomocy w przygotowywaniu dokumentów takich jak życiorys 
zawodowy i list motywacyjny. 
Ważne okazywało się też przełamywanie stereotypów i barier dotyczących rynku pracy jak  
i oczekiwań pracodawców. Osoby korzystające z pomocy doradczej mają możliwość 
przeprowadzenia badań preferencji zawodowych. Interpretacja otrzymanych wyników 
dostarcza szeregu informacji zarówno o osobowości badanego, jak i o środowisku pracy czy 
zawodach dających możliwość samorealizacji. Lepsze samopoznanie pozwala na  
dokonywanie bardziej świadomych i realnych wyborów zawodowych  zgodnych  
z predyspozycjami. 
 
Informacja zawodowa 

Świadomy wybór drogi zawodowej powinien być oparty także o znajomość wymagań 
danego zawodu, charakteru pracy i statusu pracownika w różnych zawodach. Istotne staje się 
zebranie informacji dotyczącej możliwości kształcenia. Często informacja o zawodzie 
ogranicza się do szeregu potocznych opinii, nie zawsze własnych i jest bardzo uboga. 

Osoby chcące pogłębić swoją wiedzę o zawodach korzystają z Teczek Informacji  
o Zawodach, Klasyfikacji zawodów i specjalności, Przewodnika po zawodach. Do dyspozycji 
są też filmy o zawodach. Z materiałów zawodoznawczych zebranych w Sali informacji 
Zawodowej skorzystało w 2012 r. 967  osób w formie indywidualnej (626 osób z powiatu 
grodzkiego i 341 osób z powiatu ziemskiego). W czasie zajęć grupowych z różnego rodzaju 
informacją zawodową zapoznało się 213  osób (53 osoby z powiatu grodzkiego i 160 osób  
z powiatu ziemskiego).  
 
Poradnictwo grupowe 

W ciągu 2012 r. zorganizowano 52 grupy zajęć warsztatowych, w których 
uczestniczyło  475 osób,  w tym  377 kobiet. Głównym celem zajęć było nauczenie 
rozpoznawania swoich mocnych stron i umiejętności. Zajęcia dały także możliwość refleksji 
nad dotychczasowymi poczynaniami zawodowymi. Uczestnicy lepiej zrozumieli rolę 
prawidłowej komunikacji międzyludzkiej. W trakcie zajęć wskazywano na rolę własnej 
aktywności przy ubieganiu się o zatrudnienie. Wskazywano na metody kontaktowania się  
z potencjalnymi pracodawcami. Uczestnicy mieli możliwość przygotowania dokumentów 
aplikacyjnych i przećwiczenia zdobytych umiejętności. Część zdobyła także wiedzę 
niezbędną w zakresie przygotowywania się do rozpoczęcia samodzielnej działalności 
gospodarczej. 
 
Inne działania 

W trakcie V Forum Rynku Pracy doradcy zawodowi przeprowadzili zajęcia 
warsztatowe: „Marketing na rynku pracy – moje zasoby”, „Marketing na rynku pracy – 
dokumenty aplikacyjne”.  

Doradcy zawodowi uczestniczył w pracach Komisji Konkursowej Turnieju Wiedzy  
o Zawodach organizowanym przez CKU w Białymstoku oraz Targach Edukacyjno 
Zawodowych  zorganizowanych przez Komendę Regionalną OHP w Białymstoku.  
Byli także obecni na stoiskach zorganizowanych w ramach Targów Pracy (PWK OHP  
w Białymstoku) oraz Targach Edukacyjno Zawodowych (XI LO w Białymstoku) gdzie 
reklamowali działania Urzędu zorganizowanych  

W ramach „Partnerstwa na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”, 
podpisanego z WUP w Białymstoku, dwóch doradców wzięło udział w cyklu szkoleń 
dotyczących szeroko pojętej ekologii w tym źródeł energii odnawialnej i tworzenia 
„zielonych miejsc pracy”. Natomiast w sierpniu i wrześniu w ramach Punktu rekrutacyjnego, 
doradcy zawodowi udzielili ok. 150 konsultacji i przyjęli 85 wniosków od osób 
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zainteresowanych szkoleniami w ramach w/w Projektu. Przeprowadzili także 2 spotkania 
informacyjne w zakresie zielonych miejsc pracy. 

W 2012 r. odbyło się też spotkanie doradców PUP z doradcami pracującymi  
w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy  
w Białymstoku. Głównym jego celem była wymiana doświadczeń w zakresie szeroko 
rozumianego poradnictwa zawodowego. 

W ramach współpracy z gminami Powiatu Białostockiego w czerwcu, wrześniu, 
październiku i listopadzie zorganizowano i przeprowadzono  zajęcia warsztatowe dotyczące 
samopoznania dla mieszkańców  gmin – Czarna Białostocka, Wasilków, Supraśl, Zabłudów 
Zawady, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże i Gródek. 

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery doradcy przeprowadzili zajęcia 
warsztatowe dotyczące poruszania się po rynku pracy dla uczniów klas programowo 
najwyższych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej, Michałowie i Supraślu. 

Byli także obecni na spotkaniu z uczniami Zespołu Szkół Gastronomicznych  
w Białymstoku. 

Doradcy zawodowi poszerzali zasób swojej wiedzy i umiejętności uczestnicząc  
w szkoleniu dotyczącym zmian w obowiązujących przepisach prawnych. We wrześniu 
doradca uczestniczył w Seminarium pt.  „Kompetencje jako wymóg współczesnego rynku 
pracy”, organizowanym przez MPiPS w Warszawie. Doradcy uczestniczyli także  
w warsztatach dotyczących odkrywania potencjału i planowania indywidulnych ścieżek 
kariery, a także budowania własnej marki i autopromocji w miejscu pracy zorganizowanych 
w trakcie Pierwszego Podlaskiego Kongresu Kobiet. Jeden z doradców uczestniczył w stażu 
zawodowym zorganizowanym w ramach Programu Leonardo da Vinci we Francji. 
W minionym roku przygotowano także materiały promocyjne (w formie ulotek) dotyczące 
rozmowy kwalifikacyjnej, klubu pracy i poradnictwa grupowego. 

 
Klub Pracy – Szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i zajęcia aktywizacyjne 

Długi okres pozostawania bez pracy wywołuje wiele negatywnych skutków 
psychologicznych, wśród których najważniejszy jest spadek aktywności bezrobotnego na 
rynku pracy, spowodowany obniżoną samooceną oraz rosnącym poczuciem braku własnej 
wartości. 

Działalność Klubu Pracy opiera się na założeniu, że nawet na najtrudniejszym rynku 
pracy pracę można znaleźć. Klub Pracy to miejsce gdzie można zmienić tę sytuację poprzez 
zrozumienie w jaki sposób oferty pojawiają się na rynku pracy i jak do nich dotrzeć, a także 
przez pobudzenie pewności siebie, podniesienie wiary we własne możliwości i nauczenie 
technik prezentacji. Szkolenie, które trwa 3 tygodnie i opiera się o specjalny program 
zatwierdzony przez MPiPS,  nie tylko uczy technik aktywnego poszukiwania pracy, ale także 
wpływa na zmianę sposobu myślenia uczestników. Dużą wagę przywiązuje się też do 
praktycznego zastosowania zdobywanych umiejętności, a także analizę doświadczeń w tym 
zakresie. Z tej formy skorzystało 129 osób. Inną formą realizowaną w Klubie Pracy są zajęcia 
aktywizacyjne. Jest to krótsza forma a tematyka koncentruje się na pojedynczych modułach 
szkolenia w Klubie.  W 2012 r. z tej formy skorzystało 90 osób. 
 
5. Działalność decyzyjna i odwoławcza 
 

W  2012 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zostało wydanych 62 610 decyzji 
administracyjnych w sprawach o: 
 uznanie lub odmowie uznania danej osoby za osobę  bezrobotną,  
 utracie statusu osoby bezrobotnej, 
 przyznaniu,  odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty, 



 
 

36 
 

 przyznaniu dodatku aktywizacyjnego, stypendium lub dodatku szkoleniowego, 
 utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego, dodatku 

szkoleniowego, stypendium, stypendium z tyt. podjęcia nauki, 
 pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne rolników, 
 obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, 
 umorzeniu należności lub o rozłożeniu należności na raty. 
 

W 2012 r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego wniesiono 728 odwołań 
do Wojewody Podlaskiego, z tego 584 odwołania od decyzji o utracie statusu osoby 
bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie. 

 
Z łącznej liczby 728 wniesionych odwołań: 

 w 514 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej 
decyzji na mocy art. 132 k.p.a., 

 w 78 przypadkach na podstawie art. 132 k.p.a. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił 
własne decyzje w całości i orzekł co do istoty sprawy, 

 w 1 sprawie uchylono decyzję własną w części, 
 w 10 sprawach uchylono własną decyzję w części i orzeczono co do istoty sprawy, 
 118 odwołań organ zatrudnienia przekazał do organu II instancji,  
 7 odwołań jest w trakcie rozpatrywania - nie upłynął 7-dniowy termin przewidziany  

w k.p.a. 
 
Z ogólnej liczby 118 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda 

Podlaski: 
 52 decyzje utrzymał w mocy, 
 18 decyzji uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, 
 4 decyzje uchylił w części i przekazał do ponownego rozpatrzenia, 
 20 decyzji uchylono w całości i orzeczono co do istoty sprawy, 
 7 decyzji uchylono w całości i umorzono postępowanie organu I instancji, 
 w 5 sprawach odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, 
 w 3  sprawach zaskarżoną decyzję uchylono w części i orzeczono co do istoty sprawy, 
 2 odwołania wniesione po terminie pozostawiono bez rozpatrzenia, 
 7 odwołań jest w trakcie  rozpatrywania. 

 
W 2012 r. złożono 19 wniosków: 

 5 o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia. Spłatę należności 
rozłożono na raty. 

 14 o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, z tego  w 1 sprawie orzeczono  
o odmowie umorzenia należności, w 11 sprawach należność umorzono, w 2 sprawach 
umorzono postępowanie. 

 
W 2012 r. wydano również 1 994 decyzje w innych sprawach, wśród których:  

 1 130 decyzji wydano w trybie art. 154 k.p.a., 
 100 decyzji wydano w trybie art. 155 k.p.a.,           
 361 decyzji wydano w trybie art. 104 k.p.a.,  
 143 decyzje wydano w trybie art. 163 k.p.a., 
 87 decyzji wydano w trybie art. 151 § 2 k.p.a., 
 5 decyzji wydano w trybie art. 105 k.p.a. 
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oraz w 168 przypadkach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy (art. 145 
k.p.a.). 

W 2012 r. wydano również: 
 157 postanowień w trybie art. 97, 145 k.p.a. 
 41 decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 
 1 decyzję o obowiązku zwrotu w ratach udzielonej pomocy w spłacie kredytu 

mieszkaniowego. 
 
6. Inne działania  
 

Oprócz działań aktywizacyjnych PUP realizował cel osłonowy poprzez wypłaty 
zasiłków dla bezrobotnych, zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy 
społecznej. 

 
W 2012r r. wydano 68 744 zaświadczenia osobom bezrobotnym lub poszukującym 

pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów i wysokości pobieranego 
zasiłku, stypendium, w tym 23 143 zaświadczenia celem przedłożenia w ośrodkach pomocy 
społecznej. 

 
W 2012 r.  tut. Urząd udzielał odpowiedzi na zapytania: 

 sądów i organów ścigania    –    3 648 odpowiedzi, 
 organów emerytalno - rentowych –    1 479 odpowiedzi, 
 komorników    –    746 odpowiedzi, 
 inne     –    6 odpowiedzi. 

 
W 2012 r. tut. Urząd: 

 wypłacił 2 641 dodatki aktywizacyjne dla osób uprawnionych do zasiłku dla 
bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  

 wypłacał stypendium dla 1 osoby bezrobotnej, która podjęła dalszą naukę w szkole 
ponadpodstawowej lub ponad gimnazjalnej dla dorosłych albo w szkole wyższej  
w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych, 

 3 osobom w okresie odbywania stażu, szkolenia lub zatrudnienia refundował koszty  
opieki nad dzieckiem do lat 7, 

 wydał 11 339 informacji o uzyskanych przez bezrobotnego dochodach i pobranych 
zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

 przyjął 244 informacji od pracodawców o zatrudnieniu osób zarejestrowanych  
jako bezrobotne lub o powierzeniu im innej pracy zarobkowej, 

 udzielił odpowiedzi na 17 listów od obywateli; zawierały one pytania dotyczące statusu 
bezrobotnego, uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dokumentów niezbędnych do 
zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, 

 udzielił 99 informacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku dotyczących 
okresu zarejestrowania osób bezrobotnych i uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. 

 
Ponadto w 2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło 128 zapytań z Państwowej Inspekcji Pracy 

w Białymstoku dot. zarejestrowania osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub inną 
pracę zarobkową. Na wszystkie zapytania udzielono odpowiedzi potwierdzając okresy 
zarejestrowania wskazanych osób bezrobotnych, datę podjęcia przez nich pracy, datę 
powiadomienia o podjęciu pracy, datę pozbawienia statusu oraz datę wydania decyzji. 
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W wyniku zawartych porozumień w powstałym Centrum Integracji Społecznej 
CARITAS Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, Centrum Integracji 
społecznej „Żelazna” Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku oraz Centrum 
Integracji Społecznej HOLOS dokonano refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń 
integracyjnych wypłaconych w okresach miesięcznych uczestnikom zajęć wraz ze składkami 
na ubezpieczenie społeczne. Refundacja następuje na wniosek Centrum po przeprowadzeniu 
analizy dokumentów, sprawdzeniu pod względem rachunkowym i merytorycznym. 

 
Jednym z istotnych działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku jest promocja 

instytucji i jej usług na lokalnym oraz regionalnym rynku pracy. W 2012 r.  Powiatowy Urząd 
Pracy podjął lub uczestniczył w następujących wydarzeniach i działaniach: 

 
 Spotkanie z przedsiębiorcami branży metalowej – 08.02.2012 r. 
Spotkanie odbyło się w firmie CHM sp. z o.o. 08.02.2012 r. i dotyczyło problemów 
kadrowych firm zajmujących się produkcją szeroko rozumianej branży metalowej.                   
W wyniku rozmów i dalszej analizy rynku, Urząd zorganizował 13 marca 2012 roku kolejne 
spotkanie inicjujące powstanie programu specjalnego, który ma być pilotażem 
odpowiadającym na problemy przedsiębiorców.   
 Seminarium dotyczące promocji wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych  
i doradztwa dla przedsiębiorstw w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL oraz założeń projektów 
systemowych z Poddziałania 6.1.3 PO KL w roku 2012 – 13.02.2012 r. 
Spotkanie odbyło się 13.02.2012 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku przy ul. Pogodnej w Białymstoku. Na spotkaniu z przedsiębiorcami została 
przedstawiona oferta PUP w Białymstoku wsparcia finansowego przedsiębiorcom 
przygotowana na 2012 r. a w szczególności zasady naboru partnerów – pracodawców do 
realizacji projektu systemowego ze środków EFS. 
 Ogłoszenia w prasie – 13.02.2012 r. 
W dniu 13 lutego 2012 r. w dwóch dziennikach regionalnych – Kurierze Porannym oraz 
Gazecie Współczesnej Urząd zamieścił ogłoszenia o naborze wniosków osób bezrobotnych  
o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców o refundację kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy.  
 Seminarium "Jak znaleźć i zatrzymać pracownika?" – 27.02.2012 r. 
Spotkanie odbyło się 27.02.2012 r. w Restauracji „Trzy po Trzy” przy ul. Mickiewicza 
w Białymstoku. Na spotkaniu z przedsiębiorcami została przedstawiona oferta PUP  
w Białymstoku wsparcia finansowego przedsiębiorcom przygotowana na 2012 rok.  
 V Forum Rynku Pracy – 21.03.2012 r. 
W I kwartale 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy zorganizował kolejne już - V Forum Rynku 
Pracy. Kolejna edycja Forum była okazją do spotkania osób poszukujących zatrudnienia 
z przedstawicielami podlaskich pracodawców, instytucji i firm szkoleniowych. Na Forum, 
zorganizowanym w dniu 21.03.2012 r. w Hali sportowej Uniwersytetu w Białymstoku przy 
ulicy Świerkowej 20 A, pracownicy Działu Instrumentów Rynku Pracy brali czynny udział  
w prezentacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Białymstoku: udzielali informacji oraz rozdawali materiały informacyjne  
i promocyjne.  
Osoby bezrobotne wzięły udziału w zajęciach warsztatowych Dotacja na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej dotyczących warunków uzyskania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ilość chętnych do 
wzięcia w nich udziału przewyższyła ilość przewidzianych miejsc dla uczestników. 
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 Spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazialnych – 22.05.2012 r. 
Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy  
ul. Sienkiewicza 57. Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja nt. możliwości 
wsparcia finansowego młodych osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej po 
zakończeniu szkoły. Dodatkowo został rozstrzygnięty konkurs „Krok do biznesu” w którym 
przedstawiciel Urzędu był członkiem komisji oceniającej pomysły uczniów na własną firmę.  
 Spotkanie z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej - 29.05.2012 r. 
Spotkanie odbyło się 29.05.2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia Ku Dobrej Nadziei przy  
ul. Żelaznej 23 w Białymstoku. Na spotkaniu uczestnikom CIS została przedstawiona oferta 
Urzędu dotycząca możliwości wsparcia finansowego osób planujących założenie spółdzielni 
socjalnych. 
 I Podlaskie Targi Ekonomii Społecznej – 16.09.2012 r. 
Targi zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Białymstoku na Rynku Miejskim koło 
Ratusza. Urząd wystawił stoisko, na którym pracownicy Urzędu informowali o  możliwości 
wsparcia finansowego osób planujących rozpoczęcie działalności na zasadach spółdzielni 
socjalnej. Ponadto udzielali również informacji nt. pozostałych usług i instrumentów 
finansowanych i stosowanych przez PUP w Białymstoku.   
 Spotkanie w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym – 03.10.2012 r. 
Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Branickiego 3/5. 
Podczas spotkania została przedstawiona prezentacja nt. możliwości wsparcia finansowego 
pracodawców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Uczestnikami 
byli potencjalni przedsiębiorcy, których siedziby znajdą się w BPNT oraz osoby bezrobotne 
zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej w Parku. 
 

W 2012 r.  Rzecznik Prasowy Urzędu udzielił lokalnym mediom 114 informacji, między 
innymi na temat: 

 sytuacji na lokalnym rynku pracy- liczby i rodzaju ofert pracy zgłaszanych do Urzędu, 
liczby i struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych, 

 wysokości przyznanych środków na aktywizację osób bezrobotnych, 
 możliwości uzyskania  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 przyczyn rezygnacji osób bezrobotnych z przedstawionych propozycji zatrudnienia  
 zwolnień grupowych, 
 realizowanych programach i projektach, 
 sytuacji nauczycieli, 
 rejestracji osób bezrobotnych przez Internet,  
 dodatkowych środków z Funduszu Pracy, 
 na jaką pomoc ze strony Urzędu mogą liczyć bezrobotni zwolnieni z zakładu pracy  

w wyniku zwolnień grupowych, 
 kradzieży w Urzędzie, 
 prognoz na 2013 r. 

Powyższe informacje były zamieszczone w Kurierze Porannym, Gazecie Wyborczej, Gazecie 
Współczesnej, Rzeczpospolitej, Polityce, Fakt Białystok, Gazecie Prawnej, na portalu 
internetowym Call Center i Puls Biznesu. W audycjach Radia Białystok, Radia BIM w 
Olsztynie i RMF MAX, w programach Telewizji Polskiej SA odział w Białymstoku oraz 
TVN 24. 
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7. Wydatki z Funduszu Pracy 
 

W 2012 r. wydatkowano ogółem  54  688,3 tys. zł środków FP.  
 
Tab. 33  Wydatki Funduszu Pracy  
Lp. Rodzaj wydatków Kwota  

(w tys. zł) 
% do ogółu 
wydatków 

1. Zasiłki dla bezrobotnych 33 646,0 61,53 
2. Dodatki aktywizacyjne 497,4 0,91 
3. Świadczenia integracyjne 466,6 0,85 
4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia 18 978,6 34,70 

z t
eg

o:
 

  koszty szkoleń 1 275,7 2,33 
  prace interwencyjne 323,4 0,59 
  roboty publiczne 661,6 1,21 
  prace społecznie użyteczne 263,8 0,48 
  refun. kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy 2 605,1 4,76 
  środki na podjęcie działalności gospodarczej 9 199,5 16,82 
  stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 4 212,7 7,70 
  przygotowanie zawodowe dorosłych 9,9 0,02 
  koszty badań bezrobotnych 91,5 0,17 
  opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 1,6 

0,01  składki na ubezpieczenie społeczne rolników 1,1 
 koszty przejazdu zakwaterowania i wyżywienia 0,3 
 programy specjalne 332,4 0,61 

4. Pozostałe wydatki  1 099,7 2,01 
Ogółem 54 688,3 100 

 
8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku mieści się w wynajmowanym budynku  
przy ul. Sienkiewicza 82, w którym zajmuje 1 048,80  m2  powierzchni biurowej  
oraz 352,00 m2 na pomieszczenia archiwum. Siedzibą Filii PUP w Łapach jest budynek 
Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, w którym Filia zajmuje pomieszczenia  
o pow. 400  m2 oraz pomieszczenie w podpiwniczeniu z przeznaczeniem na składnicę akt  
o pow. 20m2.  

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Urzędzie zatrudnionych było 146 pracowników.     
 
 
Sporz.  
Stanowisko ds. Statystyki  
 
 
 
 


