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1. Poziom i stopa bezrobocia
Na dzień 31 marca 2006r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
zarejestrowane były 22 942 osoby bezrobotne, w tym 15 148 osób zamieszkałych
w powiecie grodzkim i 7 794 osoby w powiecie ziemskim.
Tab. 1. Liczba bezrobotnych
Liczba bezrobotnych
Miesiąc
ogółem
23 487
styczeń
23 396
luty
22 942
marzec

w tym:
Powiat grodzki
Powiat ziemski
15 370
8 117
15 381
8 015
15 148
7 794

Prawo do zasiłku posiadało 2 948 osób (12,8% ogółu bezrobotnych), w tym
1 935 osób w powiecie grodzkim i 1 013 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku
były 19 994 osoby (87,2%), w tym 13 213 osób w powiecie grodzkim i 6 781 osób
w powiecie ziemskim.
Tab. 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach
Liczba bezrobotnych
Lp. Miasta/Gminy (m/g)
w tym kobiety
ogółem
1. m. Białystok
15 148
7 658
m. Choroszcz
249
107
2.
g. Choroszcz
336
167
m. Czarna Białostocka
679
396
3.
g. Czarna Białostocka
125
62
4. g. Dobrzyniewo Duże
390
175
5. g. Gródek
478
221
6. g. Juchnowiec Kościelny
706
325
m. Łapy
1 253
658
7.
g. Łapy
331
146
8. g. Michałowo
487
211
9. g. Poświętne
177
90
m. Supraśl
274
118
10.
g. Supraśl
407
206
m. Suraż
40
20
11.
g. Suraż
35
17
12. g. Turośń Kościelna
205
91
m. Tykocin
94
45
13.
g. Tykocin
135
65
m. Wasilków
507
238
14.
g. Wasilków
237
109
m. Zabłudów
163
69
15.
g. Zabłudów
413
193
16. g. Zawady
73
33
Razem
22 942
11 420
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Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje duże przestrzenne
zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Około 66% ogólnej liczby bezrobotnych stanowiły osoby
z powiatu grodzkiego, natomiast ok. 34% to bezrobotni z powiatu ziemskiego. Z ogólnej
liczby zarejestrowanych bezrobotnych 4 535 osób mieszkało na terenach wiejskich,
a 18 407 osób na terenie miast objętych działaniem tut. Urzędu. Największą liczbę
bezrobotnych na koniec marca 2006r. odnotowano w:
− m. Łapy
- 1 253 osoby,
− g. Juchnowiec Kościelny - 706 osób
− m. Czarna Białostocka - 679 osób,
natomiast najmniejszą w:
− g. Suraż
- 35 osób,
− m. Suraż
- 40 osób,
− g. Zawady
- 73 osoby.
Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) na koniec
marca 2006r. wynosiła 17,3% w powiecie ziemskim i 13,1% w powiecie grodzkim
(15,7% w województwie i 17,8% w Polsce).
Tab. 3. Stopa bezrobocia
Stan na:
Powiat ziemski
17,8
31.01.2006r.
17,7
28.02.2006r.
17,3
31.03.2006r.

Powiat grodzki
13,2
13,2
13,1

Województwo
15,9
15,9
15,7

Kraj
18,0
18,0
17,8

2. Zmiany w poziomie bezrobocia
Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych:
napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia.
W I kwartale 2006r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się
następująco:
1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 7 543 osoby (5 195 osób
z powiatu grodzkiego i 2 348 osób z powiatu ziemskiego), w tym:
− 1 637 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 1 125 osób z powiatu
grodzkiego i 512 osób z powiatu ziemskiego,
− 5 906 osób bezrobotnych powróciło do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego
4 070 osób z powiatu grodzkiego i 1 836 osób z powiatu ziemskiego.
W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 5 246 to osoby poprzednio pracujące
(3 600 osób z powiatu grodzkiego i 1 646 osób z ziemskiego) oraz 2 297 osób (1 595 osób
z powiatu grodzkiego i 702 osoby z ziemskiego), które dotychczas nie pracowało.
2. Z ewidencji bezrobotnych w I kwartale 2006r. wyłączono 7 191 osób, w tym 4 904 osoby
z powiatu grodzkiego i 2 287 osób z powiatu ziemskiego.
Odpływ bezrobotnych spowodowany był:
− podjęciem pracy ..............................................................................
− rozpoczęciem szkolenia …………...................................................
− rozpoczęciem stażu ..........................................................................

2 372
366
334

osoby,
osób,
osoby,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

rozpoczęciem przygotowania zawodowego w miejscu pracy ……..
rozpoczęcie pracy społecznie użytecznej ………………………….
nie potwierdzeniem gotowości do pracy ..........................................
dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego .............................
podjęciem nauki ...............................................................................
ukończeniem 60/65 lat ......................................................................
nabyciem praw emerytalnych lub rentowych ...................................
nabyciem praw do świadczenia przedemerytalnego ………………
innymi przyczynami ........................................................................

30
89
3 218
395
4
6
67
7
303

osób,
osób,
osób,
osób,
osoby,
osób,
osób,
osób,
osoby.

Tab. 4. „Przypływy” i „Odpływy” bezrobotnych
Miesiąc

„Przypływ” ogółem

„Odpływ” ogółem

styczeń
luty
marzec
I kwartał ogółem

3 092
2 205
2 246
7 543

2 195
2 296
2 700
7 191

wzrost/spadek
bezrobocia
+897
- 91
- 454
+ 352

3. Struktura bezrobotnych
3.1. Kobiety
Na dzień 31 marca 2006r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 11 420
bezrobotnych kobiet, czyli 49,8% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu.
Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 7 658 (67,1% ogółu bezrobotnych kobiet)
mieszkało w powiecie grodzkim i 3 762 (32,9%) w ziemskim.
Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 8 386 kobiet (73,4%) poprzednio pracowało,
403 objęły zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, natomiast 3 034 kobiety
(26,6%) dotychczas nie pracowały.
Z ogólnej liczby 11 420 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadało
1 310 kobiet (11,5% ogółu kobiet). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadały
934 kobiety, natomiast w powiecie ziemskim 376 kobiet.
Tab. 5. Bezrobotne kobiety
Miesiąc
styczeń
luty
marzec

Liczba
bezrobotnych
ogółem
23 487
23 396
22 942

Liczba zarejestrowanych kobiet:
w liczbach
% do ogólnej liczby
bezwzględnych
bezrobotnych
11 856
50,5
11 690
50,0
11 420
49,8

3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi
W I kwartale 2006r. w PUP zarejestrowało się 1 250 osób bezrobotnych
zamieszkałych na wsi, w tym 485 kobiet. Natomiast wyłączono z ewidencji 1 326 osób,
z czego pracę podjęło 410 osób.
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Na koniec marca 2006r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 535 osób bezrobotnych
zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 2 111 kobiet. Populacja ta stanowiła 19,8%
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
Tab. 6. Rejestracja bezrobocia na wsi
Liczba bezrobotnych
Miesiąc
zamieszkałych na wsi
4 728
styczeń
4 665
luty
4 535
marzec

% do ogólnej liczby
bezrobotnych
20,1
19,9
19,8

3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika
W I kwartale 2006r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 81 osób zwolnionych
z przyczyn nie dotyczących pracownika (tzw. zwolnienia grupowe). Osoby te stanowiły
1,1 % ogólnej liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I kwartale 2006r. W populacji
nowo zarejestrowanych z przyczyn nie dotyczących pracownika 20 osób mieszkało
w powiecie grodzkim i 61 osób w powiecie ziemskim.
Na dzień 31 marca 2006r. w ewidencji PUP figurowały 693 osoby (388 osób
z powiatu grodzkiego i 305 osób z powiatu ziemskiego) zwolnionych z przyczyn
nie dotyczących pracownika. Populacja ta stanowiła 3,0% ogółu bezrobotnych.
Tab.7. Kształtowanie się zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika
Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika
w okresie sprawozdawczym
na koniec miesiąca
Miesiąc
% do ogółu
% do ogółu
ogółem
ogółem
nowo zarejestr.
bezrobotnych
54
1,7
740
3,1
styczeń
12
0,5
715
3,1
luty
15
0,7
693
3,0
marzec
81
1,1
I kwartał ogółem
W I kwartale 2006r. zakłady pracy nie zgłosiły zwolnień grupowych.

3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku
W I kwartale 2006r. do rejestracji Urzędu zgłosiły się 1 684 osoby bezrobotne
posiadające prawo do zasiłku, czyli 22,3% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w tym
okresie. Najwięcej, bo aż 1 115 osób (66,2% wszystkich nowo zarejestrowanych z prawem
do zasiłku) było mieszkańcami Białegostoku, pozostałe 569 osób, czyli 33,8% mieszkało
na terenie powiatu ziemskiego.
Na dzień 31 marca 2006r. w PUP zarejestrowanych było 2 948 osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku, w tym 1 310 kobiet. Bezrobotni ci stanowili 12,8% ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP
mieszkało na terenie Białegostoku - 1 935 osób (65,6%), pozostałe 1 013 osób (34,4%) na obszarze gmin objętych działaniem tut. Urzędu.
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Tab. 8. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Bezrobotni z prawem do zasiłku
zarejestrowani
stan w końcu
Miesiąc
w okresie
okresu
sprawozdawczym sprawozdawczego
809
3 086
styczeń
467
3 114
luty
408
2 948
marzec
I kwartał ogółem
1 684

% do:
nowo
zarejestr.

ogółu
bezrobotnych

26,2
21,2
18,2
22,3

13,1
13,3
12,8

3.5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
3.5.1. Bezrobotna młodzież (osoby do 25 roku życia)
Na dzień 31 marca 2006r. zarejestrowanych było 4 530 osób bezrobotnych do 25 roku
życia, w tym 2 289 kobiet. Stanowili oni 19,7% ogólnej liczby bezrobotnych. Z ogólnej liczby
zarejestrowanej młodzieży 2 700 osób mieszkało w powiecie grodzkim i 1 830 osób
w powiecie ziemskim.
W I kwartale 2006r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 2 452 osoby (1 619 osób
z powiatu grodzkiego i 833 osoby z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym 1 053
kobiety.
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 270 osób (1 457 osób z powiatu grodzkiego
i 813 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęły 653 osoby (416 osób
z powiatu grodzkiego i 237 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 572
osoby podjęły pracę niesubsydiowaną i 81 osób pracę subsydiowaną (w tym: w ramach prac
interwencyjnych - 61 osób, z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 6 osób, w ramach
refundacji kosztów zatrudnionego bezrobotnego – 10 osób). W omawianym okresie
103 osoby rozpoczęły szkolenie a 257 osób staż.
Tab. 9. Bezrobotna młodzież
Miesiąc
styczeń
luty
marzec

Osoby do 25 roku życia
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
4 692
20,0
4 683
20,0
4 530
19,7

3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne
Na dzień 31 marca 2006r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 12 790 osób (8 345
osób z powiatu grodzkiego i 4 445 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotnych,
czyli pozostających bez pracy w rejestrze urzędu łącznie przez okres ponad 12 miesięcy
w okresie ostatnich dwóch lat. Populacja ta stanowiła 55,7% ogółu bezrobotnych.
W I kwartale 2006r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 2 664 osoby (1 774
osoby z powiatu grodzkiego i 890 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotnych,
w tym 1 209 kobiet.
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 646 osób (1 751 osób z powiatu grodzkiego
i 895 osób z powiatu ziemskiego).
Pracę w powyższym okresie podjęło
787 osób (575 osób z powiatu grodzkiego i 212 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby
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podjęć pracy 700 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 87 osób pracę subsydiowaną
(w tym: w ramach prac interwencyjnych - 52 osoby, w ramach robót publicznych – 4 osoby,
z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 11 osób, w ramach refundacji kosztów
zatrudnionego bezrobotnego – 8 osób). W omawianym okresie 163 osoby rozpoczęły
szkolenie, 23 osoby staż, 24 osoby przygotowanie zawodowe w miejscu pracy i 77 osób pracę
społecznie użyteczną.
Tab. 10. Długotrwale bezrobotni
Miesiąc
styczeń
luty
marzec

Długotrwale bezrobotni
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
13 054
55,6
13 000
55,6
12 790
55,7

3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Na dzień 31 marca 2006r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 4 514 osób
(3 131 osób z powiatu grodzkiego i 1 383 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotnych
powyżej 50 roku życia. Populacja ta stanowiła 19,7% ogółu bezrobotnych.
W omawianym okresie w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 1 020 osób
(730 osób z powiatu grodzkiego i 290 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia,
w tym 339 kobiet.
Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 770 osób (535 osób z powiatu grodzkiego
i 235 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 171 osób
(130 osób z powiatu grodzkiego i 41 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć
pracy 144 osoby podjęły pracę niesubsydiowaną i 27 osób pracę subsydiowaną
(w tym: w ramach prac interwencyjnych - 4 osoby, w ramach robót publicznych – 5 osób,
z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 2 osoby, w ramach refundacji kosztów
zatrudnionego bezrobotnego – 2 osoby). Szkolenie w omawianym okresie rozpoczęły
42 osoby, 29 osób pracę społecznie użyteczną i 1 osoba przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy.
Tab. 11. Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Miesiąc
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
4 479
19,1
styczeń
4 510
19,3
luty
4 514
19,7
marzec

3.5.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Na dzień 31 marca 2006r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 5 969 osób (3 927 osób
z powiatu grodzkiego i 2 042 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych, czyli osób nie posiadających kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek
zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowych
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Osoby te stanowiły 26,0%
ogółu bezrobotnych.

9

Do rejestracji PUP w Białymstoku w I kwartale 2006r. zgłosiło się w 2 391 osób
(1 654 osoby z powiatu grodzkiego i 737 osób z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji
zawodowych. Pracę w omawianym okresie podjęło 426 osób (269 osób z powiatu grodzkiego
i 157 osób z powiatu ziemskiego), w tym 218 kobiet.

Tab. 12. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Miesiąc
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
5 019
21,4
styczeń
5 724
24,5
luty
5 969
26,0
marzec

3.5.5. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku
życia
Na dzień 31 marca 2006r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 784 osoby (544 osoby
z powiatu grodzkiego i 240 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne samotnie wychowujące
co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, w tym 38 mężczyzn. Populacja ta stanowiła 3,4%
ogółu bezrobotnych.
W I kwartale 2006r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 175 osób (130
osób z powiatu grodzkiego i 45 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym okresie
podjęły 43 osoby (26 osób z powiatu grodzkiego i 17 osób z powiatu ziemskiego).
Tab. 13. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Bezrobotni samotnie wychowujący
co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
Miesiąc
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
763
3,2
styczeń
779
3,3
luty
784
3,4
marzec

3.5.6. Bezrobotni niepełnosprawni
Na dzień 31 marca 2006r. w PUP w Białymstoku zarejestrowane były 1 094
(833 osoby z powiatu grodzkiego i 261 osób z powiatu ziemskiego) niepełnosprawne osoby
bezrobotne, w tym 398 kobiet. Stanowili oni 4,8% ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadały 102 osoby niepełnosprawne, czyli 9,3% ogółu
bezrobotnych niepełnosprawnych.
W I kwartale 2006r. w Urzędzie zarejestrowało się 341 osób bezrobotnych
niepełnosprawnych (275 osób z powiatu grodzkiego i 66 osób z powiatu ziemskiego), w tym
116 kobiet. Pracę w powyższym okresie podjęło 105 osób bezrobotnych niepełnosprawnych
(92 osoby z powiatu grodzkiego i 13 osób z powiatu ziemskiego), w tym 46 kobiet.
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Tab. 14. Bezrobotni niepełnosprawni
Miesiąc
styczeń
luty
marzec

Bezrobotni niepełnosprawni
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
1 109
4,7
1 104
4,7
1 094
4,8

3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy
Na dzień 31 marca 2006r. w PUP zarejestrowanych były 463 osoby (346 osób z
powiatu grodzkiego i 117 osób z ziemskiego) poszukujących pracy, w tym 207 kobiet.
Z ogólnej liczby poszukujących pracy 271 osób (228 osób z powiatu grodzkiego
i 43 osoby z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego
w związku z pobieraniem renty.
Tab. 15. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy
Liczba osób
zarejestrowanych jako
Miesiąc
poszukujące pracy
kobiety
ogółem
453
216
styczeń
449
215
luty
463
207
marzec

w tym:
niepełnosprawne i nie
pozostające
w zatrudnieniu
247
253
271

3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku
Na dzień 31 marca 2006r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym:
− 25 - 34 lata (6 154 osoby), 26,8% ogółu bezrobotnych,
− 45 – 54 lata (6 128 osób), 26,7% ogółu bezrobotnych,
− 18 - 24 lata (4 530 osób), 19,8% ogółu bezrobotnych,
− 35 - 44 lata (4 476 osób), 19,5% ogółu bezrobotnych.
Poza tym zarejestrowanych było 1 369 osób (6,0%) w wieku 55 – 59 lat i 285 osób
w wieku powyżej 60 lat (1,2%).
Tab. 16. Bezrobotni według wieku – według stanu na 31.03.2006r.
Liczba bezrobotnych
w tym:
Wiek w latach
ogółem
Powiat grodzki
Powiat ziemski
4 530
2 700
1 830
18-24
6 154
4 156
1 998
25-34
4 476
2 920
1 556
35-44
6 128
4 219
1 909
45-54
1 369
948
421
55-59
285
205
80
powyżej 60
Razem
22 942
15 148
7 794
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3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia
Na dzień 31 marca 2006r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:
− gimnazjalne i poniżej - 6 689 osób (29,2% ogółu bezrobotnych),
− zasadnicze zawodowe - 5 942 osoby (25,9% ogółu bezrobotnych),
− policealne i średnie zawodowe - 5 576 osób (24,3% ogółu bezrobotnych).
Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie:
− wyższe – 2 546 osób (11,1% ogółu bezrobotnych),
− ogólne – 2 189 osób (9,5% ogółu bezrobotnych).
Tab. 17. Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 31.03.2006r.
Liczba bezrobotnych
w tym:
Wykształcenie
ogółem
Powiat grodzki
Powiat ziemski
2 546
2 077
469
wyższe
5 576
3 680
1 896
polic. i średnie zawod.
2 189
1 618
571
średnie ogólne
5 942
3 615
2 327
zasadnicze zawodowe
6 689
4 158
2 531
gimnazjalne i poniżej
Razem
22 942
15 148
7 794

3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy
Na dzień 31 marca 2006r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych dotychczas
nie pracujących (5 684 osoby, 24,8% ogółu bezrobotnych) oraz posiadających
1 –5 letni staż pracy (3 758 osób, 16,4% ogółu bezrobotnych).
Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż:
− 10 – 20 letni (3 729 osób), 16,2% ogółu bezrobotnych,
− do 1 roku (3 497 osób), 15,2% ogółu bezrobotnych,
− 20 – 30 letni (3 044 osoby), 13,3% ogółu bezrobotnych,
− 5 – 10 letni (2 734 osoby), 11,9% ogółu bezrobotnych.
Najmniej, bo 496 osób (2,2%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy.
Tab. 18. Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 31.03.2006r.
Liczba bezrobotnych
w tym:
Staż pracy w latach
ogółem
Powiat grodzki
Powiat ziemski
3 497
2 402
1 095
do 1 roku
3 758
2 465
1 293
1-5
2 734
1 802
932
5-10
3 729
2 462
1 267
10-20
3 044
2 044
1 000
20-30
496
353
143
powyżej 30 lat
5 684
3 620
2 064
bez stażu
Razem
22 942
15 148
7 794
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3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
Na dzień 31 marca 2006r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych
pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (5 860 osób – 25,5% ogółu bezrobotnych).
Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby pozostające bez pracy
w okresie od:
− 1 - 3 miesięcy (4 101 osób – 17,9% ogółu bezrobotnych),
− 3 - 6 miesięcy (4 043 osoby – 17,6% ogółu bezrobotnych),
− 6 - 12 miesięcy (3 850 osób – 16,8% ogółu bezrobotnych),
− 12 – 24 miesięcy (3 114 osoby – 13,6% ogółu bezrobotnych),
− do 1 miesiąca (1 974 osoby – 8,6% ogółu bezrobotnych),
Tab.19.Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 31.03.2006r.
Czas pozostawania bez Liczba bezrobotnych
w tym:
pracy miesiącach
ogółem
Powiat grodzki
Powiat ziemski
1 974
1 386
588
do 1 miesiąca
4 101
2 772
1 329
1-3
4 043
2 630
1 413
3-6
3 850
2 544
1 306
6-12
3 114
2 074
1 040
12-24
5 860
3 742
2 118
powyżej 24 miesięcy
Razem
22 942
15 148
7 794

4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
-

-

Główne zadania realizowane przez Urząd w ramach aktywnej polityki rynku pracy to:
prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy,
uczestnictwo w doborze osób na oferty zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru
Gospodarczego w ramach sieci EURES,
kierowanie bezrobotnych do: prac interwencyjnych, robót publicznych, organizowanie
staży, miejsc w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac społecznie
użytecznych,
realizacja projektów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych m.in. ze środków
unijnych,
wspieranie przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez udzielanie porad w zakresie
opracowywania biznesplanu,
przyznawanie bezrobotnym jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej,
refundowanie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia
działalności gospodarczej,
refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
umożliwianie bezrobotnym zdobycia, zmiany bądź poszerzenia kwalifikacji poprzez
kierowanie na szkolenia,
motywowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia poprzez zajęcia w Klubie
Pracy, rozmowy z doradcami zawodowymi,
przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku dla
bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
przyznawanie stypendiów bezrobotnym do 25 roku życia oraz bezrobotnym bez
kwalifikacji którzy w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie podejmą

13

-

-

dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo
w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych,
refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym co najmniej 1 dziecko w wieku
do 7 roku życia – kosztów opieki nad dzieckiem – w przypadku podjęcia zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego u pracodawcy,
finansowanie skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły w innym miejscu niż
miejsce zameldowania zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy kosztów zakwaterowania w miejscu pracy.

Z dniem przystąpienia do Unii Europejskiej publiczne służby zatrudnienia w Polsce
stały się członkiem europejskich służb zatrudnienia EURES. Z usług systemu EURES
korzystać mogą:
− obywatele polscy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
za granicą u pracodawców zagranicznych,
− cudzoziemcy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową
na terytorium RP.
Usługi EURES polegają miedzy innymi na:
− udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego
zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w Unii
Europejskiej,
− udzielaniu pracodawcom pomocy w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych
kwalifikacjach zawodowych,
− informowaniu o sytuacji na rynku pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów
deficytowych i nadwyżkowych,
− inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy
z pracodawcami.

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 I kwartale 2006r. pośrednicy złożyli 359
wizyt w zakładach pracy, z tego 307 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku
i 52 na terenie powiatu ziemskiego. W wyniku złożonych wizyt pozyskano 334 propozycje
zatrudnienia. Z ogólnej liczby pozyskanych przez pośredników ofert 253 dotyczyły
zatrudnienia na terenie powiatu grodzkiego a 81 powiatu ziemskiego.
W omawianym okresie do tut. Urzędu wpłynęło 1 446 ofert pracy, z tego 1 231 ofert
(85,0%) zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku i 215 (15,0%) z terenu powiatu
ziemskiego. Większość – 1 212 ofert pracy (83,0%) dotyczyło zatrudnienia w sektorze
prywatnym. Ogółem w I kwartale 2006r. wpłynęło 95 propozycji zatrudnienia dla osób
niepełnosprawnych.
Skuteczną formą kojarzenia ofert pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi
pracy są giełdy pracy. Umożliwiają one spotkanie pracodawcy z większą grupą kandydatów
do pracy. W I kwartale 2006r. zorganizowano 7 giełd pracy, w których uczestniczyły
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154 osoby bezrobotne. Pracodawcy poszukiwali tą drogą kandydatów do pracy m.in.
na stanowisko: szwaczki-gorseciarki, krojczego, przedstawiciela handlowego, ślusarzaspawacza, stolarza, montażysty mebli, magazyniera, sprzedawcy, kierowcy.
Tab. 20. Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym
z tego dotyczące pracy:
Oferty pracy
Miesiąc
z sektora
dla
ogółem
subsydiowanej
publicznego niepełnosprawnych
397
137
78
49
styczeń
487
102
40
34
luty
562
156
116
12
marzec
I kwartał ogółem
1 446
395
234
95
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczył także w doborze osób na oferty
zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.
W I kwartale 2006r. wpłynęło 68 propozycji zatrudnienia, które pochodziły m.in. z krajów:
Republika Czeska, Wielka Brytania, Irlandia, Islandia, Norwegia, Włochy, Hiszpania, Dania,
Słowenia, Gujana Francuska, Cypr, Estonia. Najwięcej ofert zgłoszono w branży:
- gastronomicznej: asystent szefa kuchni, kucharz, pomoc kuchenna, barman,
kelner/kelnerka,
- hotelarskiej: pokojówka, recepcjonistka, kierownik personelu, kierownik recepcji, serwis
hotelowy, koordynator konferencji, asystent zarządcy pensjonatu,
- budowlanej: stolarz, cieśla, układanie kostki brukowej, pracownik budowlany, inżynier
budownictwa,
- mechanicznej: hydraulik, elektryk, technik mechanik lotniczy, blacharz lotniczy, mechanik
maszyn ciężkich, rolniczych, inż. mechanik, monter konstrukcji metalowych, spawacz,
spawacz termoplastyczny, operator kombajnu zbożowego,
- handlowo – biurowej: pracownicy supermarketu, sekretarka, asystent ds. rekrutacji,
wykwalifikowany księgowy,
- medycznej: opiekun, opiekun osób starszych,
- usługi: pracownik ochrony,
- inne: zbiór szparagów, ogrodnik, pracownik produkcji, kierowca autobusu.
W I kwartale 2006r. Powiatowy Urząd Pracy wspólnie z agencją pośrednictwa pracy
New Euro Works zorganizował spotkanie informacyjne na temat warunków życia
i zatrudnienia oraz sytuacji na rynku pracy w Wielkiej Brytanii i Irlandii. Przekazane były
również informacje odnośnie zasad wypełniania europejskiego formularza CV, osoby
zainteresowane mogły skorzystać z ofert będących w dyspozycji agencji.
W celu zapoznania osób poszukujących zatrudnienia z zasadami podjęcia pracy za
granicą w ramach sieci EURES oraz wypełniania dokumentów aplikacyjnych zorganizowano
spotkanie z udziałem kadry EURES z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
W marcu 2006r. asystent EURES przedstawił także ogólne informacje na temat
międzynarodowego pośrednictwa pracy uczestnikom Klubu Pracy. Osoby zainteresowane
miały możliwość zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w ramach sieci EURES.
Ponadto w I kwartale 2006r. pośrednicy pracy wspólnie z doradcami zawodowymi
uczestniczyli w spotkaniach z uczniami klas maturalnych następujących szkół:
− Zespół Szkół Odzieżowych w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 57,
− Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26,
− IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku, ul. Zwierzyniecka 9a,
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−
−
−
−
−
−
−
−
−

Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku, ul. Bema 105,
Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku, ul. 1000 Lecia Państwa Polskiego 14,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu,
Zespół Szkół Metalowo Drzewnych w Białymstoku, ul. Stołeczna 21,
Zespół Szkół Budowlano – Geodezyjnych w Białymstoku, ul. Słonimska 47/1,
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11,
VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Piastowska 5,
Zespół Szkól Zawodowych nr 2, ul. Zwycięstwa 28,
Zespół Szkól Zawodowych nr 1, ul. Letnia 1/1.

Pracownicy tut. Urzędu informowali o sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych formach
przeciwdziałania bezrobociu.

4.2. Podjęcia pracy
W I kwartale 2006r. pracę podjęły 2 372 osoby bezrobotne, w tym 1 263 kobiety.
Podjęcia pracy stanowiły 33,0% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało
na terenie Białegostoku 1 691 osób, czyli 71,3%, pozostałe 681 osób (28,7%) - na obszarze
gmin objętych działaniem tut. Urzędu.
Tab. 21. Podjęcia pracy
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
I kwartał ogółem

Podjęcia pracy
ogółem
672
755
945
2 372

z tego pracy:
niesubsydiowanej
subsydiowanej
615
57
686
69
836
109
2 137
235

4.3. Prace interwencyjne
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego, w imieniu którego działa
Dyrektor PUP w Białymstoku, podpisał z 98 pracodawcami 103 umowy w sprawie
organizacji 163 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Ogółem zatrudnienie podjęło
113 osób, w tym 70 kobiet.
W powiecie grodzkim pracę podjęło 71 osób, w tym 41 kobiet. Spośród zatrudnionych
42 osoby, w tym 20 kobiet, to młodzież do 25 roku życia, 29 osób, w tym
21 kobiet, to osoby długotrwale bezrobotne i 3 osoby, w tym 1 kobieta, to osoby powyżej
50 roku życia.
Z powiatu ziemskiego pracę podjęły 42 osoby, w tym 29 kobiet. Spośród
zatrudnionych 19 osób, w tym 11 kobiet, to młodzież do 25 roku życia, 23 osoby,
w tym 17 kobiet, to osoby długotrwale bezrobotne oraz 1 kobieta powyżej 50 roku życia.
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Tab. 22. Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych
Osoby zatrudnione
Miesiąc
w miesiącu sprawozdawczym
w tym kobiety
ogółem
38
23
styczeń
33
18
luty
42
29
marzec
I kwartał ogółem
113
70
W I kwartale 2006r. najwięcej miejsc pracy interwencyjnej utworzono osobom
posiadającym kwalifikacje na stanowiskach:
− księgowa,
− fizjoterapeuta,
− mechanik samochodowy,
− szlifierz,
− kelner,
− kucharz,
− barman.
Ponadto osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe zatrudniono w charakterze:
− pracownika fizycznej ochrony mienia,
− sprzątaczki,
− opiekuna,
− telefonistki,
− recepcjonistki.
Na koniec marca 2006r. przy pracach interwencyjnych zatrudnionych było 128 osób,
w tym 89 kobiet.

4.4. Roboty publiczne
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 3 umowy
z 3 organizatorami robót publicznych w sprawie zatrudnienia 7 osób. Ogółem w ramach robót
publicznych pracę podjęło 6 osób, w tym 1 kobieta.
Z powiatu grodzkiego zatrudniono 4 osoby a z powiatu ziemskiego 2 osoby, w tym
1 kobietę.
Tab. 23. Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych
Osoby zatrudnione w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
0
styczeń
3
luty
3
marzec
I kwartał ogółem
6

w tym kobiety
0
1
0
1

Zatrudnieni bezrobotni w ramach robót publicznych wykonywali pracę na stanowiskach:
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−
−
−
−

kierowca,
pracownik gospodarczy,
pracownik budowlany,
pokojowa.

Na dzień 31 marca 2006r. przy robotach publicznych zatrudnionych było 50 osób,
w tym 34 kobiety.

4.5. Organizacja miejsc odbywania stażu dla bezrobotnej młodzieży
W celu umożliwienia bezrobotnej młodzieży zdobycia praktycznych umiejętności,
które są niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku bądź w zawodzie, Starosta
Powiatu Białostockiego zawierał z pracodawcami umowy dotyczące organizacji miejsc
odbywania stażu.
W okresie od 01.01.-31.03.2006r. zawarto 185 umów z 168 pracodawcami
w sprawie organizacji 345 miejsc odbywania stażu. Ogółem w I kwartale 2006r. staż podjęły
334 osoby bezrobotne, w tym 260 kobiet.
Tab. 24. Bezrobotni odbywający staż
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
116
styczeń
92
luty
126
marzec
I kwartał ogółem
334

w tym kobiety
96
71
93
260

Z powiatu grodzkiego staż podjęło 239 osób, w tym 184 kobiety. Spośród osób
odbywających staż 175 osób, w tym 138 kobiet, to młodzież do 25 roku życia oraz
6 kobiet długotrwale bezrobotnych.
Z powiatu ziemskiego staż podjęło 95 osób, w tym 76 kobiet, z czego 82 osoby,
w tym 68
kobiet, to osoby
bezrobotne
do 25
roku życia oraz
17 kobiet długotrwale bezrobotnych.
Najwięcej młodzieży odbywało staż na stanowiskach:
− referent,
− pracownik socjalny,
− wychowawca – opiekun,
− pedagog – nauczyciel,
− sekretarka,
− księgowy,
− młodszy bibliotekarz,
− technik fizjoterapii.
Na koniec marca 2006r. staż odbywało 417 osób, w tym 322 kobiety.
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4.6. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
w art. 53 ust.3 wprowadziła nową formę aktywizacji osób bezrobotnych, którzy nie posiadają
kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Pomoc kierowana jest do wszystkich
kategorii bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (art. 49 w/w ustawy).
W I kwartale 2006r. zawarto 15 umów z 15 pracodawcami w sprawie przyjęcia na staż
w celu przygotowania zawodowego 35 osób bezrobotnych. Ogółem przygotowanie
zawodowe w miejscu pracy podjęło 30 osób, w tym 29 kobiet.
Z powiatu grodzkiego przygotowanie zawodowe podjęły 22 osoby, w tym 21 kobiet.
Spośród osób zatrudnionych 18 osób, w tym 17 kobiet to osoby długotrwale bezrobotne oraz
1 kobieta powyżej 50 roku życia.
Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 8 kobiet, z czego 6 kobiet długotrwale
bezrobotnych.
Tab. 25. Bezrobotni odbywający przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
w tym kobiety
sprawozdawczym ogółem
2
1
styczeń
21
21
luty
7
7
marzec
I kwartał ogółem
30
29
Na dzień 31.03.2006r. przygotowanie zawodowe odbywało 30 osób.

4.7. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł z osobami bezrobotnymi
46 umów w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Spośród 43 osób, które uzyskały w/w wsparcie finansowe i rozpoczęły
działalność gospodarczą 34 osoby, w tym 11 kobiet pochodziło z powiatu grodzkiego oraz
9 osób, w tym 4 kobiety z powiatu ziemskiego.
Wśród 43 osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą 6 osób, w tym 4 kobiety,
to młodzież do 25 roku życia, 2 osoby to osoby powyżej 50 roku życia oraz 11 osób, w tym
2 kobiety, posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.
Z analizy zawartych umów, dotyczących rodzaju podjętej działalności wynika, że
środki finansowe przeznaczone zostały na działalność: usługową – 75,6%, handlową – 22%
i produkcyjną – 2,4%.

4.8. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom
z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 37 umów
z 36 pracodawcami w sprawie refundacji kosztów wyposażenia utworzonych miejsc pracy dla
48 osób bezrobotnych.
Ogółem pracę podjęły 36 osób, w tym 22 kobiety. Z powiatu grodzkiego zatrudniono
27 osób, w tym 17 kobiet a z powiatu ziemskiego 9 osób, w tym 5 kobiet.
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Spośród 36 osób skierowanych i zatrudnionych 10 osób, w tym 5 kobiet,
to młodzież do 25 roku życia, 2 osoby powyżej 50 roku życia oraz 8 osób, w tym 5 kobiet,
to osoby długotrwale bezrobotne.

−
−
−
−

Najwięcej miejsc pracy utworzono na stanowiskach:
pracownik administracyjno – biurowy,
asystent projektanta,
księgowa,
w zawodach mechanicznych: ślusarz, tokarz, frezer, serwisant.

4.9. Prace społecznie użyteczne
W I kwartale 2006r. zawarto 14 porozumień z 14 gminami oraz przyjęto do realizacji
wniosek Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych
dla osób bezrobotnych korzystających z opieki społecznej na ogólną liczbę około 100 000
godzin dla 620 osób.
W omawianym okresie prace społecznie użyteczne podjęło 89 osób, w tym 29 kobiet.
Z powiatu grodzkiego skierowano 29 osób bezrobotnych, w tym 13 kobiet a z powiatu
ziemskiego skierowano 60 osób, w tym 16 kobiet.
Tab. 26. Bezrobotni, którzy rozpoczęli prace społecznie użyteczne
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
w tym kobiety
sprawozdawczym ogółem
0
0
styczeń
0
0
luty
89
29
marzec
I kwartał ogółem
89
29

4.10. Informacje dotyczące realizowanych projektów
(dane liczbowe zawarte w pkt.. 4.3., 4.5, 4.6, 4.7.)

Projekt „Pierwsze kroki na rynku pracy”
realizowany w ramach dz. 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” SPO RZL
współfinansowany z EFS.
Organizacja staży
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 112 umów
z 101 pracodawcami w sprawie organizacji 172 miejsc odbywania stażu. Ogółem staż
odbywało 150 osób, w tym 95 kobiet. Z powiatu grodzkiego staż rozpoczęło 96 osób,
w tym 70 kobiet, natomiast z powiatu ziemskiego 54 osoby, w tym 25 kobiet.
Prace subsydiowane
W omawianym okresie w ramach prac interwencyjnych zawarto 21 umów
z 20 pracodawcami w sprawie zatrudnienia 36 osób bezrobotnych. Ogółem pracę podjęły
23 osoby, w tym 8 kobiet. Z powiatu grodzkiego zatrudniono 19 osób, w tym 6 kobiet,
natomiast z powiatu ziemskiego 4 osoby, w tym 2 kobiety.
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Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W okresie od 01.01.2006r. – 31.03.2006r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł
4 umowy z 4 osobami bezrobotnymi, w tym 3 kobiety z powiatu grodzkiego w sprawie
udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Projekt „Nowy etat – nowa szansa”
realizowany w ramach dz.1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego
bezrobocia” SPO RZL współfinansowany z EFS.
Zatrudnienie subsydiowane
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 24 umowy z 22
pracodawcami w sprawie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 36 osób. Ogółem
pracę podjęło 13 osób, w tym 9 kobiet. Spośród zatrudnionych 11 osób, w tym 9 kobiet
pochodziło z powiatu grodzkiego oraz 2 osoby z powiatu ziemskiego.
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W omawianym okresie Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 27 umów z osobami
długotrwale bezrobotnymi w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. W I kwartale 2006r. działalność gospodarczą rozpoczęły 22 osoby,
w tym 6 kobiet z powiatu grodzkiego oraz 5 osób, w tym 2 kobiety z powiatu ziemskiego.
Przygotowanie zawodowe
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 1 umowę z pracodawcą
w sprawie organizacji 1 miejsca odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy dla
osoby z powiatu ziemskiego.
Projekt „Zatrudnienie subsydiowane – ostatnia szansa przed wykluczeniem”
realizowany w ramach dz.1.5 „Promocja aktywnej polityki
społecznej poprzez wspieranie grup szczególnego ryzyka”
SPO RZL współfinansowany z EFS
Organizacja staży
W I kwartale 2006r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 3 umowy
z 3 pracodawcami w sprawie organizacji 26 miejsc odbywania stażu. Z powiatu grodzkiego
staż rozpoczęła 1 kobieta.
Przygotowanie zawodowe
W omawianym okresie Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 1 umowę
z 1 pracodawcą w sprawie organizacji 5 miejsc odbywania przygotowania zawodowego
w miejscu pracy.
Prace subsydiowane
W I kwartale 2006r. w ramach prac interwencyjnych zawarto 7 umów z 7 pracodawcami
w sprawie zatrudnienia 8 osób bezrobotnych. Ogółem pracę podjęły 4 osoby, w tym
2 kobiety. Z powiatu grodzkiego i z powiatu ziemskiego zatrudniono po 2 osoby, w tym
1 kobietę.

4.11. Szkolenia
Głównym celem szkoleń jest zwiększenie szans bezrobotnych i poszukujących pracy
na uzyskanie zatrudnienia poprzez przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie, a także
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podniesienie ich dotychczasowych kwalifikacji. Szkolenia organizowane przez urząd
kierowane są m.in. do tych osób, które nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych bądź
utraciły zdolność do wykonywania pracy w danym zawodzie lub nie mają szans na uzyskanie
zatrudnienia z uwagi na dotychczasowe umiejętności. Uczestnictwo w różnego rodzaju
szkoleniach ma im pomóc w dostosowaniu się do zmiennych wymogów rynku pracy, a także
zwiększyć ich mobilność zawodową.
W I kwartale 2006r. w PUP w Białymstoku na różnego rodzaje szkolenia skierowano
ogółem 366 osób bezrobotnych (254 osoby z powiatu grodzkiego i 112 osób z powiatu
ziemskiego), w tym 100 kobiet
Tab. 27. Bezrobotni skierowani na szkolenia
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
77
styczeń
133
luty
156
marzec
I kwartał ogółem
366

w tym kobiety
8
36
56
100

W omawianym okresie na szkolenia grupowe finansowane ze środków Funduszu
Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach dz.1.2, dz.1.3, i dz.1.5 skierowano
120 osób bezrobotnych na następujące kursy:
- gorseciarstwo,
- eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
- kucharz,
- technolog robót wykończeniowych.
Na kursy indywidualne (tj. trójstronnych umów szkoleniowych pracodawca –
jednostka szkoląca – urząd) finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano ogółem
246 osób bezrobotnych.
Obszary szkoleń indywidualnych przedstawiały się następująco:
- kierowcy (kursy: prawo jazdy kat. C, D, C+E, B+E, podstawowy i dokształcający
dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy,
dla przewoźników TAXI, instruktor nauki jazdy),
- mechanika maszyn i urządzeń, elektryka i elektronika (kurs: eksploatacja urządzeń
elektroenergetycznych),
- obsługa maszyn i urządzeń (kursy: montażysta rusztowań metalowych, operator koparki,
koparko-ładowarki, zespołu maszyn do produkcji mieszanek betonowych, walców
drogowych, zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych, węzła betoniarskiego, równiarki,
kierowca wózków jezdniowych, palacz c.o., napełnianie zbiorników LPG, wymiana butli
gazowych w wózkach jezdniowych, operator piły łańcuchowej spalinowej, napełnianie
i opróżnianie zbiorników transportowych, obsługa żurawi przenośnych HDS, obsługa
obrabiarek sterowanych numerycznie),
- spawanie (kursy: spawanie elektryczne, gazowe, CO2, w osłonie argonu),
- handel (kursy: obsługa kas fiskalnych, kasjer walutowo – złotowy, pracownik magazynu,
pośrednictwo w obrocie nieruchomościami),
- obsługa finansowo – księgowa, bankowość (kursy: specjalista ds. kadr i płac, księgowość
komputerowa),
- obsługa komputera (kursy: podstawy obsługi komputera z Internetem, grafika
komputerowa i tworzenie stron www, zarządzanie serwerem Novell Netware, gospodarka
magazynowa i Płatnik, AutoCAD, podstawy obsługi Norma – Pro, administrator Windows
2003),
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- inne (np. kursy: podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa żywości, szczepienia ochronne,
pracownik ochrony fizycznej osób i mienia do licencji I i II stopnia, kucharz,
gorseciarstwo, pedagogiczny dla nauczycieli, fryzjerstwo damsko – męskie, szkolenie dla
kandydatów na pilotów wycieczek, resuscytacja krążeniowo – oddechowa, szkolenie
teoretyczne kandydatów na pilota samolotów B-737, technolog robót wykończeniowych,
stylizacja paznokci, grooming).
W I kwartale 2006r. do tut. Urzędu wpłynęło 66 wniosków od osób
niepełnosprawnych (60 z powiatu grodzkiego i 6 z powiatu ziemskiego) o skierowanie
na szkolenie finansowane z PFRON.
W omawianym okresie 2006r. szkolenia ukończyły ogółem 183 osoby (129 osób
z powiatu grodzkiego i 54 osoby z powiatu ziemskiego), w tym:
- 32 osoby bezrobotne ukończyły szkolenia grupowe,
- 151 osób bezrobotnych ukończyło szkolenia indywidualne, w tym 3 osoby szkolenia
finansowane ze środków PFRON.

4.12. Poradnictwo zawodowe
Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym
i poszukującym pracy w osiąganiu możliwie najlepszego poziomu dostosowania zawodowego
z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i profesjonalnego. Doradca zawodowy staje
się osobą towarzyszącą petentowi w dochodzeniu przez niego samego do satysfakcjonujących
go rozwiązań. Rola doradcy polega na mobilizowaniu i wspieraniu klienta, pokazywaniu mu
stojących przed nim możliwości, analizowaniu wspólnie z klientem jego sytuacji, pomaganiu
mu w poszukiwaniu i tworzeniu rozwiązań. Doradca zawodowy stara się pobudzić aktywność
i samodzielność klienta.
W I kwartale 2006r. z indywidualnych porad doradczych skorzystało 2 665 osób
bezrobotnych lub poszukujących pracy, z którymi przeprowadzono 2 858 rozmów.
Porady te dotyczyły głównie:
− nauki efektywnych metod docierania do pracodawcy,
− zasad pozytywnej autoprezentacji,
− zachęcania do analizy własnych zainteresowań i umiejętności zawodowych,
− wsparcia psychicznego związanego z pokonywaniem poczucia bezradności,
− kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania,
− wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych,
− oceny zasadności wyboru kierunku szkolenia.
Dużą grupę stanowiły osoby, które były zainteresowane uzupełnieniem już
posiadanych umiejętności zawodowych lub też nabyciem nowych zgodnie z oczekiwaniami
potencjalnych pracodawców, którzy deklarowali chęć zatrudnienia. W każdym przypadku
istotne było określenie zasadności wyboru kierunku szkolenia, a także poziomu motywacji
do udziału w nim. Prawie wszystkie osoby otrzymały wskazówki dotyczące zasad pozytywnej
autoprezentacji. Analizowano także skuteczność metod stosowanych przy ubieganiu się
o zatrudnienie. Część osób zgłosiła się po pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych
przy ubieganiu się o zatrudnienie. Otrzymały one informacje dotyczące listów
motywacyjnych i życiorysów zawodowych.
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W omawianym okresie 37 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizujących
„Marketing jak skutecznie zaistnieć na rynku pracy”. Zajęcia te miały na celu lepsze
przygotowanie do skutecznego poruszania się na rynku pracy. W trakcie zajęć, uczestnicy
mieli możliwość określenia swoich predyspozycji zawodowych, poznania metod
poszukiwania zatrudnienia, a także zapoznania się z zasadami pozytywnej autoprezentacji.
Zostali także wyposażeni w umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych.
Z materiałów zawodoznawczych dotyczących wymagań zawodów i oczekiwań
pracodawców w stosunku do pracowników, kierunków kształcenia, możliwości uzyskania
kwalifikacji zawodowych skorzystało w omawianym okresie 112 osób.
Osoby korzystające z pomocy doradczej miały możliwość przeprowadzenia badań
preferencji zawodowych za pomocą Testu Samooceny, APIS- Z, Inwentarza Zainteresowań,
Kwestionariusza Kompetencji Społecznych, Testu Układania Figur. W omawianym okresie
2006r. z takich badań skorzystało 11 osób bezrobotnych. Interpretacja otrzymanych wyników
dostarcza szeregu informacji o osobowości w odniesieniu do środowiska pracy. Lepsze
samopoznanie daje szansę na dokonywanie wyborów zawodowych w sposób bardziej
świadomy.
Doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach z uczniami Zespołu Szkół
Odzieżowych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, XIV Liceum
Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego, II Liceum Ogólnokształcącego,
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół Elektrycznych, Zespołu Szkół Metalowo –
Drzewnych, Zespołu Szkół Budowlano – Geodezyjnych, Zespołu Szkół Mechanizacji
Rolnictwa oraz Liceum Plastycznego. Doradcy zawodowi przeprowadzili także warsztaty
aktywizacyjne dla uczestników kursów: gorseciarstwo, kucharz, eksploatacja urządzeń
elektroenergetycznych, technolog robót budowlanych.
W Filii PUP w Łapach funkcjonuje Sala Informacji Zawodowej i Poradnictwa
Grupowego. Celem jej działania jest świadczenie usług w zakresie indywidualnego
i grupowego poradnictwa zawodowego, informacji zawodowej oraz zapewnienie klientom
dostępu do nowoczesnej multimedialnej informacji zawodowej. W I kwartale 2006r.
udzielono informacji zawodowych dla 28 osób bezrobotnych.

5. Działalność decyzyjna i odwoławcza
W I kwartale 2006r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zostały wydane
16 063 decyzje administracyjne w sprawach o:
− uznanie lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną,
− utracie statusu osoby bezrobotnej,
− przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty,
− przyznaniu dodatku aktywizacyjnego, stypendium lub dodatku szkoleniowego,
− utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium,
− pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
− obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku,
− umorzeniu należności lub o rozłożeniu należności na raty.
W I kwartale 2006r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego wniesiono
192 odwołania do Wojewody Podlaskiego.
Najliczniejszą grupę stanowiły odwołania od decyzji o utracie statusu osoby
bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie
(152 odwołania).
Z łącznej liczby 192 wniesionych odwołań:
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− w 137 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej
decyzji na mocy art. 132 k.p.a.,
− w 5 przypadkach na podstawie art. 132 k.p.a. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił
własne decyzje w całości i orzekł co do istoty sprawy,
− 43 odwołania 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 43 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda Podlaski:
28 decyzji utrzymał w mocy,
8 decyzji uchylił w całości i orzekł co do istoty sprawy,
3 decyzje uchylił w całości i przekazał organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia,
2 decyzje uchylił w całości i umorzył postępowanie organu I instancji,
2 odwołania są w trakcie rozpatrywania.

Z liczby 6 odwołań, które wpłynęły w IV kwartale 2005r. i pozostały do rozpatrzenia
w I kwartale 2006r. :
− 5 decyzji. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił w trybie art. 132 k.p.a.,
− 1 odwołanie przekazał do organu II instancji, który zaskarżoną decyzję uchylił
i orzekł co do istoty sprawy
W I kwartale 2006r. wydano również 319 decyzji w innych sprawach, wśród których
najliczniejszą grupę (109 decyzji) stanowiły decyzje wydane w trybie art. 154 k.p.a.
Ponadto w:
− 24 sprawach wydano decyzje w trybie art. 155 k.p.a.,
− 24 sprawach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy - art. 145 k.p.a.,
− w trybie art. 104 k.p.a. wydano 103 decyzje,
− w trybie art. 163 k.p.a. wydano 59 decyzji.
Wydano również 38 postanowień w trybie art. 97, 113, 145 k.p.a.
Ponadto w 14 sprawach wydano decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych
świadczeń.
Z liczby 9 odwołań przekazanych do organu II instancji w IV kwartale 2005r.
Wojewoda Podlaski w I kwartale 2006r.:
− 8 zaskarżonych decyzji utrzymał w mocy,
− 1 decyzję uchylił w całości i orzekł co do istoty sprawy.
W I kwartale 2006r. do Starosty Powiatu Białostockiego wpłynęło:
- 7 wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – w 3 sprawach należność
umorzono, w 2 sprawach odmówiono umorzenia należności a pozostałe 2 wnioski są
w trakcie rozpatrywania,
- 1 wniosek o odroczenie terminu spłaty i rozłożenie na raty – jest w trakcie rozpatrywania.
Ponadto Starosta Powiatu Białostockiego rozpatrzył 2 wnioski o umorzenie
należności, które wpłynęły w 2005r.:
- w 1 sprawie należność umorzono,
- 1 wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
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6. Inne działania
Oprócz działań aktywizacyjnych PUP realizował cel osłonowy poprzez wypłaty
zasiłków dla bezrobotnych, zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej.
W I kwartale 2006r. średnio ok. 23 200 osób bezrobotnych potwierdziło swoją
gotowość do podjęcia pracy oraz złożyło oświadczenia o dochodach w każdym miesiącu,
w tym ok. 3 000 osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych.
Ogółem w omawianym okresie wydano 11 773 zaświadczenia osobom bezrobotnym
lub poszukującym pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów
i wysokości pobieranego zasiłku, stypendium, itp. Z ogólnej liczby wydanych zaświadczeń
6 762 stanowiły zaświadczenia wydane w celu przedłożenia w ośrodkach pomocy społecznej.

−
−
−
−

W I kwartale 2006r. Urząd udzielał odpowiedzi na zapytania:
sądów i organów ścigania
– 852 odpowiedzi,
organów emerytalno - rentowych
– 324 odpowiedzi,
komorników
– 192 odpowiedzi,
inne
– 10 odpowiedzi.

W I kwartale 2006r. tut. Urząd wypłacił 347 dodatków aktywizacyjnych dla osób
uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie
lub inną prace zarobkową. Ponadto 4josobom bezrobotnym przyznano stypendia
na podstawie art. 55 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7. Wydatki z Funduszu Pracy
W I kwartale 2006r. wydatkowano ogółem 7 056,1 tys. zł środków Funduszu Pracy.
Tab. 27. Wydatki Funduszu Pracy
Lp.

z tego:

1.
2.
3.

4.

Rodzaj wydatków
Zasiłki dla bezrobotnych
Dodatki aktywizacyjne
Programy na rzecz promocji zatrudnienia
- koszty szkoleń
- prace interwencyjne
- roboty publiczne
- refun.kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy
- środki na podjęcie działalności gospodarczej
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne
- koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną
- inne instrumenty
Pozostałe wydatki
Ogółem

Kwota
(w tys. zł)
5 248,2
19,9
1 565,4
140,0
101,3
134,7
352,1
481,0
349,0
3,6
0,1
3,6
222,6
7 056,1

% do ogółu
wydatków
74,38
0,28
22,19
1,98
1,43
1,91
4,99
6,82
4,95
0,05
0,01
0,05
3,15
100
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8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku mieści się w wynajmowanym budynku
zajmując powierzchnię 1 534,85 m2 ogółem. Powierzchnia biurowa wynosi 1 032,90 m2,
w tym powierzchnia Klubu Pracy 60,0 m2. Natomiast siedzibą Filii PUP w Łapach jest
budynek Urzędu Miasta i Gminy w Łapach, w którym Filia zajmuje pomieszczenia biurowe
o pow. 172,50 m2.
Przy Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku funkcjonuje również Sklep z pracą
„Oferta”, który mieści się przy ulicy Waryńskiego 3/5 w Białymstoku. Zajmuje
on powierzchnię 35,60 m2.
Na dzień 31 marca 2006r. w Urzędzie zatrudnionych było 144 pracowników, w tym
122 osoby na etatach i 22 osoby zatrudnione w ramach robót publicznych. Ponadto 3 osoby
odbywały staż w tut. Urzędzie.
Opracowanie:
Stanowisko ds. Statystyki

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Białymstoku
mgr Barbara Grażyna Wacławska

