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1. Poziom i stopa bezrobocia
Na dzień 30 czerwca 2005r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku
zarejestrowane były 21 572 osoby bezrobotne, w tym 14 263 osoby zamieszkałe
w powiecie grodzkim i 7 309 osób w powiecie ziemskim.
Tab. 1. Liczba bezrobotnych
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Liczba
bezrobotnych
ogółem
23 915
23 825
23 523
22 747
21 894
21 572

w tym:
Powiat grodzki

Powiat ziemski

15 865
15 739
15 601
15 126
14 520
14 263

8 050
8 086
7 922
7 621
7 374
7 309

Prawo do zasiłku posiadało 2 486 osób (11,5% ogółu bezrobotnych), w tym 1 641 osób
w powiecie grodzkim i 845 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku było 19 086
osób (88,5%), w tym 12 622 osoby w powiecie grodzkim i 6464 osoby 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
14 263
7 294
m. Choroszcz
218
92
2.
g. Choroszcz
316
149
m. Czarna Białostocka
582
310
3.
g. Czarna Białostocka
134
64
4. g. Dobrzyniewo Duże
364
161
5. g. Gródek
426
205
6. g. Juchnowiec Kościelny
642
288
m. Łapy
1 146
682
7.
g. Łapy
296
154
8. g. Michałowo
447
205
9. g. Poświętne
158
79
m. Supraśl
287
135
10.
g. Supraśl
414
222
m. Suraż
30
12
11.
g. Suraż
33
17
12. g. Turośń Kościelna
202
95
m. Tykocin
100
52
13.
g. Tykocin
135
62
m. Wasilków
463
231
14.
g. Wasilków
232
101
m. Zabłudów
147
62
15.
g. Zabłudów
470
226
16. g. Zawady
67
33
Razem
21 572
10 931
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Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje duże przestrzenne
zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Powiat grodzki stanowi ok. 66,1% ogólnej liczby
bezrobotnych, natomiast powiat ziemski ok. 33,9%. Z ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych 4 336 osób mieszkało na terenach wiejskich, a 17 236 osób na terenie miast
objętych działaniem tut. Urzędu. Największą liczbę bezrobotnych na koniec czerwca 2005r.
odnotowano w:
− m. Łapy
- 1 146 osób,
− g. Juchnowiec Kościelny - 642 osoby
− m. Czarna Białostocka - 582 osoby,
natomiast najmniejszą w:
− m. Suraż
- 30 osób,
− g. Suraż
- 33 osoby,
− g. Zawady
- 67 osób.

2. Zmiany w poziomie bezrobocia
Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych:
napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia.
W I półroczu 2005r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się
następująco:
1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wyniosła 13 187 osób (9 115 osób
z powiatu grodzkiego i 4 072 osoby z powiatu ziemskiego), w tym:
− 2 878 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 1 955 osób z powiatu
grodzkiego i 923 osoby z powiatu ziemskiego,
− 10 309 osób bezrobotnych powróciło do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego
7 160 osób z powiatu grodzkiego i 3 149 osób z powiatu ziemskiego.
W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych były 8 833 osoby poprzednio pracujące
(6 147 osób z powiatu grodzkiego i 2 686 osób z ziemskiego) oraz 4 354 osoby (2 968 osób
z powiatu grodzkiego i 1 386 osób z ziemskiego), które dotychczas nie pracowały.
2. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono w I półroczu 2005r. 14 449 osób, w tym 10 012
osób z powiatu grodzkiego i 4 437 osób z powiatu ziemskiego.
Odpływ bezrobotnych spowodowany był:
− podjęciem pracy ..............................................................................
− rozpoczęciem szkolenia …………...................................................
− rozpoczęciem stażu ..........................................................................
− rozpoczęciem przygotowania zawodowego w miejscu pracy ……..
− 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 ........................................................................

5 258
712
435
19
6 516
810
10
19
165
10
495

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

„Przypływ” ogółem

„Odpływ” ogółem

styczeń
luty
marzec
I kwartał ogółem
kwiecień
maj
czerwiec
II kwartał ogółem
I półrocze ogółem

2 857
2 217
2 067
7 141
1 931
1 830
2 285
6 046
13 187

1 776
2 307
2 369
6 452
2 707
2 683
2 607
7 997
14 449

wzrost/spadek
bezrobocia
+ 1 081
- 90
- 302
+689
-776
-853
-322
- 1 951
-1 262

3. Struktura bezrobotnych
3.1. Kobiety
Na dzień 30 czerwca 2005r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 10 931
bezrobotnych kobiet, czyli 50,7% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji Urzędu.
Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 7 294 (66,7% ogółu bezrobotnych kobiet)
mieszkały w powiecie grodzkim i 3 637 (33,3%) w ziemskim.
Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 7 984 kobiety (73,0%) poprzednio pracowały, 489
objęły zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, natomiast 2 947 kobiet (27,0%)
dotychczas nie pracowało.
Z ogólnej liczby 10 931 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadało
1 071 kobiet (9,8% ogółu kobiet). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadało
749 kobiet, natomiast w powiecie ziemskim 322 kobiety.
Tab. 5 Bezrobotne kobiety
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Liczba
bezrobotnych
ogółem
23 915
23 825
23 523
22 747
21 894
21 572

Liczba zarejestrowanych kobiet:
w liczbach
% do ogólnej liczby
bezwzględnych
bezrobotnych
11 723
49,0
11 519
48,3
11 286
48,0
11 146
49,0
10 922
49,9
10 931
50,7

3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi
W I półroczu 2005r. w PUP zarejestrowało się 2 231 osób bezrobotnych
zamieszkałych na wsi, w tym 787 kobiet. Natomiast wyłączono z ewidencji 2 529 osób,
z czego pracę podjęły 973 osoby.
Na koniec czerwca 2005r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 336 osób
bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 2 061 kobiet. Populacja ta
stanowiła 20,1% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
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Tab. 6. Rejestracja bezrobocia na wsi
Liczba bezrobotnych
Miesiąc
zamieszkałych na wsi
4 810
styczeń
4 793
luty
4 685
marzec
4 503
kwiecień
4 374
maj
4 336
czerwiec

% do ogólnej liczby
bezrobotnych
20,1
20,1
20,0
19,8
20,0
20,1

3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika
W I półroczu 2005r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 135 osób zwolnionych
z przyczyn nie dotyczących pracowników (tzw. zwolnienia grupowe). Osoby te stanowiły
1,0% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu 2005r. W populacji
nowo zarejestrowanych z przyczyn nie dotyczących pracowników 84 osoby mieszkały
w powiecie grodzkim i 51 osób w powiecie ziemskim.
Na dzień 30 czerwca 2005r. w ewidencji PUP figurowało 770 osób (492 osoby
z powiatu grodzkiego i 278 osób z powiatu ziemskiego) zwolnione z przyczyn
nie dotyczących pracowników. Populacja ta stanowiła 3,6% 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
13
0,5
885
3,7
styczeń
50
2,3
894
3,8
luty
21
1,0
876
3,7
marzec
I kwartał ogółem
84
1,2
19
1,0
843
3,7
kwiecień
9
0,5
793
3,6
maj
23
1,0
770
3,6
czerwiec
II kwartał ogółem
51
0,8
I półrocze ogółem
135
1,0
W I półroczu 2005r. zwolnienia grupowe zgłosiło i zwolniło 5 pracodawców, którzy
przewidują zwolnić łącznie 348 osób.

3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku
W I półroczu 2005r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się 2 868 osób bezrobotnych
posiadających prawo do zasiłku, czyli 21,7% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w tym
okresie. Najwięcej, bo aż 1 898 osób (66,2% wszystkich nowo zarejestrowanych z prawem do
zasiłku) było mieszkańcami Białegostoku, pozostałe 970 osób, czyli 33,8% mieszkało na
terenie powiatu ziemskiego.
Na dzień 30 czerwca 2005r. w PUP zarejestrowanych było 2 486 osób bezrobotnych
z prawem do zasiłku, w tym 1 071 kobiet. Bezrobotni ci stanowili 11,5% ogółu
bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.
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Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP
mieszkało na terenie Białegostoku 1 641 osób (66,0%), pozostałe 845 osób (34,0%) - na
obszarze gmin objętych działaniem tut. Urzędu.
Tab. 8. Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku
Bezrobotni z prawem do zasiłku
zarejestrowani
stan w końcu
Miesiąc
w okresie
okresu
sprawozdawczym sprawozdawczego
727
2 735
styczeń
461
2 824
luty
373
2 690
marzec
I kwartał ogółem
1 561
452
2 529
kwiecień
411
2 509
maj
444
2 486
czerwiec
II kwartał ogółem
1 307
I półrocze ogółem
2 868

% do:
nowo
zarejestr.

ogółu
bezrobotnych

25,4
20,8
18,0
21,9
23,4
22,4
19,4
21,6
21,7

11,4
11,9
11,4
11,1
11,4
11,5

3.5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
3.5.1. Bezrobotna młodzież (osoby do 25 roku życia)
Na dzień 30 czerwca 2005r. zarejestrowanych było 3 912 osób bezrobotnych do 25 roku
życia, w tym 2 006 kobiet. Stanowili oni 18,1% ogólnej liczby bezrobotnych. Z ogólnej liczby
zarejestrowanej młodzieży 2 274 osoby mieszkały w powiecie grodzkim i 1 638 osób
w powiecie ziemskim.
W I półroczu 2005r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 3 864 osoby (2 479 osób
z powiatu grodzkiego i 1 385 osób z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym 1 667
kobiet. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 3 686 osób (2 349 osób z powiatu grodzkiego
i 1 337 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęły 1 084 osoby (680
osób z powiatu grodzkiego i 404 osoby z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy
920 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 164 osoby pracę subsydiowaną (w tym: w ramach
prac interwencyjnych - 111 osób, w ramach robót publicznych – 18 osób, z powodu podjęcia
działalności gospodarczej – 5 osób, w ramach refundacji kosztów zatrudnionego
bezrobotnego – 15 osób). W omawianym okresie 236 osób rozpoczęło szkolenie, 169 osób
staż i 5 osób przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Tab. 9. Bezrobotna młodzież
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Osoby do 25 roku życia
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
4 053
16,9
4 053
17,0
4 046
17,2
3 896
17,1
3 849
17,6
3 912
18,1
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3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne
Na koniec czerwca 2005r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 12 875 osób (8 379
osób z powiatu grodzkiego i 4 496 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 59,7% ogółu bezrobotnych.
W I półroczu 2005r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 4 963 osoby (3 374
osoby z powiatu grodzkiego i 1 589 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotnych,
w tym 2 333 kobiety. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 5 662 osoby (3 793 osoby
z powiatu grodzkiego i 1 869 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie
podjęło 2 110 osób (1 372 osoby z powiatu grodzkiego i 738 osób z powiatu ziemskiego).
Z ogólnej liczby podjęć pracy 1 673 osoby podjęły pracę niesubsydiowaną i 437 osób pracę
subsydiowaną (w tym: w ramach prac interwencyjnych - 128 osób, w ramach robót
publicznych – 182 osoby, z powodu podjęcia działalności gospodarczej – 34 osoby, w ramach
refundacji kosztów zatrudnionego bezrobotnego – 27 osób). W omawianym okresie 250 osób
rozpoczęło szkolenie, 33 osoby staż i 13 osób przygotowanie zawodowe w miejscu pracy.
Tab. 10. Długotrwale bezrobotni
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Długotrwale bezrobotni
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
14 038
58,7
13 936
58,5
13 855
58,9
13 562
59,6
13 116
59,9
12 875
59,7

3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Na dzień 30 czerwca 2005r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 4 285 osób
(2 984 osoby z powiatu grodzkiego i 1 301 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne powyżej
50 roku życia. Populacja ta stanowiła 19,9% ogółu bezrobotnych.
W omawianym okresie w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 2 074 osoby
(1 455 osób z powiatu grodzkiego i 619 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia,
w tym 773 kobiety. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 1 685 osób (1 185 osób z powiatu
grodzkiego i 500 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 550 osób
(377 osób z powiatu grodzkiego i 173 osoby z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć
pracy 370 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 180 osób pracę subsydiowaną (w tym: w
ramach prac interwencyjnych - 25 osób, w ramach robót publicznych – 88 osób, z powodu
podjęcia działalności gospodarczej – 15 osób, w ramach refundacji kosztów zatrudnionego
bezrobotnego –6 osób). Szkolenie w omawianym okresie rozpoczęło 60 osób.

9

Tab. 11. Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Bezrobotni powyżej 50 roku życia
Miesiąc
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
4 700
19,7
styczeń
4 686
19,7
luty
4 624
19,7
marzec
4 506
19,8
kwiecień
4 365
19,9
maj
4 285
19,9
czerwiec

3.5.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Na koniec czerwca 2005r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 1 892 osoby (1 181
osób z powiatu grodzkiego i 711 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych, czyli osób o wykształceniu gimnazjalnym lub niższym oraz nie posiadających
kwalifikacji do wykonywania zawodu. Osoby te stanowiły 8,8% ogółu bezrobotnych.
Do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiły się w I półroczu 2005r. 2 444 osoby
(1 667 osób z powiatu grodzkiego i 777 osób z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji
zawodowych. Pracę w omawianym okresie podjęło 360 osób (213 osób z powiatu grodzkiego
i 147 osób z powiatu ziemskiego), w tym 140 kobiet.
Tab. 12. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych
Miesiąc
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
1 686
7,0
styczeń
2 281
9,6
luty
2 587
11,0
marzec
2 153
9,5
kwiecień
2 009
9,2
maj
1 892
8,8
czerwiec

3.5.5. Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku
życia
Na koniec czerwca 2005r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 716 osób (497 osób
z powiatu grodzkiego i 219 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych samotnie
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia, w tym 41 mężczyzn. Populacja
ta stanowiła 3,3% ogółu bezrobotnych.
W I półroczu 2005r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 291 osób
(213 osób z powiatu grodzkiego i 78 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym
okresie podjęło 81 osób (64 osoby z powiatu grodzkiego i 17 osób z powiatu ziemskiego).
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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
699
2,9
styczeń
702
2,9
luty
698
3,0
marzec
703
3,1
kwiecień
713
3,3
maj
716
3,3
czerwiec

3.5.6. Bezrobotni niepełnosprawni
Na dzień 30 czerwca 2005r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 956
(749 osób z powiatu grodzkiego i 207 osób z powiatu ziemskiego) niepełnosprawnych osób
bezrobotnych, w tym 343 kobiety. Stanowili oni 4,4% ogólnej liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 90 osób niepełnosprawnych, czyli 9,4% ogółu
bezrobotnych niepełnosprawnych.
W I półroczu 2005r. w Urzędzie zarejestrowało się 547 osób bezrobotnych
niepełnosprawnych (439 osób z powiatu grodzkiego i 108 osób z powiatu ziemskiego), w tym
192 kobiety. Pracę w powyższym okresie podjęło 237 osób bezrobotnych niepełnosprawnych
(179 osób z powiatu grodzkiego i 58 osób z powiatu ziemskiego), w tym 98 kobiet.
Tab. 14. Bezrobotni niepełnosprawni
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec

Bezrobotni niepełnosprawni
% do ogólnej liczby
w liczbach bezwzględnych
bezrobotnych
1 048
4,4
1 069
4,5
1 071
4,6
1 024
4,5
1 002
4,6
956
4,4

3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy
Na koniec czerwca 2005r. w PUP zarejestrowane były 444 osoby (344 osoby
z powiatu grodzkiego i 100 osób z ziemskiego) poszukujących pracy, w tym 209 kobiet.
Z ogólnej liczby poszukujących pracy 270 osób (223 osoby z powiatu grodzkiego
i 47 osób z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego
w związku z pobieraniem renty.
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Tab. 15. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy
Liczba osób
zarejestrowanych jako
Miesiąc
poszukujące pracy
kobiety
ogółem
526
273
styczeń
538
276
luty
532
265
marzec
485
240
kwiecień
464
220
maj
444
209
czerwiec

w tym:
niepełnosprawne i nie
pozostające
w zatrudnieniu
288
294
290
272
279
270

3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku
Na dzień 30 czerwca 2005r. najliczniejszą grupę wśród
bezrobotnych
zarejestrowanych w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym:
− 45 – 54 lata (5 791 osób), 26,9% ogółu bezrobotnych,
− 25 - 34 lata (5 653 osoby), 26,2% ogółu bezrobotnych,
− 35 - 44 lata (4 424 osoby), 20,5% ogółu bezrobotnych,
− 18 - 24 lata (4 322 osoby), 20,0% ogółu bezrobotnych.
Poza tym zarejestrowanych było 1 127 osób (5,2%) w wieku 55 – 59 lat i 255 osób
w wieku powyżej 60 lat (1,2%).
Tab. 16. Bezrobotni według wieku – według stanu na 30.06.2005r.
Liczba
w tym:
Wiek w latach
bezrobotnych
Powiat grodzki
Powiat ziemski
ogółem
4 322
2 553
1 769
18-24
5 653
3 798
1 855
25-34
4 424
2 911
1 513
35-44
5 791
4 034
1 757
45-54
1 127
789
338
55-59
255
178
77
powyżej 60
Razem
21 572
14 263
7 309

3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia
Na dzień 30 czerwca 2005r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:
− gimnazjalne i poniżej - 6 326 osób (29,3% ogółu bezrobotnych),
− zasadnicze zawodowe - 5 793 osoby (26,9% ogółu bezrobotnych),
− policealne i średnie zawodowe - 5 320 osób (24,7% ogółu bezrobotnych),
Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie:
− wyższe – 2 126 osób (9,8% ogółu bezrobotnych),
− ogólne – 2 007 osób (9,3% ogółu bezrobotnych).

12

Tab. 17. Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 30.06.2005r.
Liczba
w tym:
Wykształcenie
bezrobotnych
Powiat grodzki
Powiat ziemski
ogółem
2 126
1 761
365
wyższe
5 320
3 549
1 771
polic. i średnie zawod.
2 007
1 490
517
średnie ogólne
5 793
3 505
2 288
zasadnicze zawodowe
6 326
3 958
2 368
gimnazjalne i poniżej
Razem
21 572
14 263
7 309

3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy
Na dzień 30 czerwca 2005r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych
dotychczas nie pracujących (5 430 osób, 25,2% ogółu bezrobotnych) oraz posiadających
10 –20 letni staż pracy (3 641 osób, 16,9% ogółu bezrobotnych).
Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż:
− 1 – 5 letni (3 458 osób), 16,0% ogółu bezrobotnych,
− do 1 roku (3 273 osoby), 15,2% ogółu bezrobotnych,
− 20 – 30 letni (2 791 osób), 12,9% ogółu bezrobotnych,
− 5 – 10 letni (2 605 osób), 12,1% ogółu bezrobotnych.
Najmniej, bo 374 osoby (1,7%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy.
Tab. 18. Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 30.06.2005r.
Liczba
w tym:
Staż pracy w latach
bezrobotnych
Powiat grodzki
Powiat ziemski
ogółem
3 273
2 290
983
do 1 roku
3 458
2 268
1 190
1-5
2 605
1 736
869
5-10
3 641
2 392
1 249
10-20
2 791
1 910
881
20-30
374
267
107
powyżej 30 lat
5 430
3 400
2 030
bez stażu
Razem
21 572
14 263
7 309

3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach
Na dzień 30 czerwca 2005r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych
pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy (6 385 osób – 29,6% ogółu bezrobotnych).
Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby pozostające bez pracy
w okresie od:
− 6 - 12 miesięcy (3 831 osób – 17,8% ogółu bezrobotnych),
− 3 - 6 miesięcy (3 347 osób – 15,5% ogółu bezrobotnych),
− 12 – 24 miesięcy (3 177 osób – 14,7% ogółu bezrobotnych),
− 1 - 3 miesięcy (2 698 osób – 12,5% ogółu bezrobotnych),
− do 1 miesiąca (2 134 osoby – 9,9% ogółu bezrobotnych).
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Tab.19.Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 30.06.2005r.
Liczba
w tym:
Czas pozostawania bez
bezrobotnych
pracy miesiącach
Powiat grodzki
Powiat ziemski
ogółem
2 134
1 420
714
do 1 miesiąca
2 698
1 836
862
1-3
3 347
2 265
1 082
3-6
3 831
2 577
1 254
6-12
3 177
2 093
1 084
12-24
6 385
4 072
2 313
powyżej 24 miesięcy
Razem
2 1572
14 263
7 309

4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
-

-

-

Główne zadania realizowane przez Urząd w ramach aktywnej polityki rynku pracy to:
prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy,
kierowanie bezrobotnych do: prac interwencyjnych, robót publicznych, organizowanie
staży i miejsc w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
realizacja projektów SPO RZL współfinansowanych z EFS,
wspieranie przedsiębiorczości osób bezrobotnych poprzez udzielanie porad w zakresie
opracowywania biznesplanu,
przyznawanie bezrobotnemu 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
dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo
w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych,
refundowanie bezrobotnemu samotnie wychowującemu 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,
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− 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
W I półroczu 2005r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku kontynuował zadania
związane z rozwijaniem współpracy z pracodawcami.
Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług urzędu i pozyskiwaniem
ofert pracy zajmują się aktywni pośrednicy pracy. W omawianym okresie złożyli oni 661
wizyt w zakładach pracy, z tego 554 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku
i 107 na terenie powiatu ziemskiego. W wyniku złożonych wizyt pozyskano 733 propozycje
zatrudnienia. Z ogólnej liczby pozyskanych przez pośredników ofert 446 dotyczyło
zatrudnienia na terenie powiatu grodzkiego, a 287 powiatu ziemskiego.
W omawianym okresie 2005r. do tut. Urzędu wpłynęło 2 731 ofert pracy,
z tego 2 017 ofert (73,9%) zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku i 714 (26,1%) z terenu
powiatu ziemskiego. Większość – 2 247 ofert pracy (82,3%) dotyczyło zatrudnienia
w sektorze prywatnym. W omawianym okresie wpłynęło 171 propozycji zatrudnienia dla
osób niepełnosprawnych.
Tab. 20. Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym
z tego dotyczące pracy:
Oferty pracy
Miesiąc
z sektora
dla
ogółem
subsydiowanej
publicznego niepełnosprawnych
316
114
49
39
styczeń
324
156
62
10
luty
397
177
63
39
marzec
I kwartał ogółem
1 037
447
174
88
640
190
134
32
kwiecień
487
158
121
18
maj
567
129
55
33
czerwiec
II kwartał ogółem
1 694
477
310
83
I półrocze ogółem
2 731
924
484
171
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 półroczu 2005r. zorganizowano 9 giełd pracy, w których uczestniczyło 221
osób bezrobotnych. Pracodawcy poszukiwali tą drogą kandydatów do pracy m.in.
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na stanowisko: agenta ubezpieczeniowego, przedstawiciela handlowego, pomocnika hutnika,
kasjera – sprzedawcy, zastępcy kierownika sklepu, spawacza CO2.
Urząd w omawianym okresie realizował również zadania z zakresu pomocy osobom
zwalnianym grupowo z zakładów pracy. W tym celu proponowano pracodawcom
zorganizowanie spotkań i dyżurów na terenie zakładu pracy. Pracownicy Urzędu udzielali
wówczas informacji z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, prawach i obowiązkach bezrobotnego, aktywnych formach przeciwdziałania
bezrobociu, rynku pracy, rodzajach ofert zgłaszanych do tut. Urzędu oraz roli własnej
aktywności w poszukiwaniu pracy. W I półroczu 2005r. zorganizowano spotkanie w PKN
„Orlen” przy ul. Ogrodowej 31 i dyżur w Zakładzie Obuwia „DAMEX” przy
ul. Antoniukowskiej 11. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku podpisał również
porozumienie z Telekomunikacją Polską S.A. w sprawie realizacji programu zwolnień
monitorowanych. W maju 2005r. zorganizowano spotkanie z pracownikami firmy
przewidzianymi do zwolnienia.
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczy także w doborze osób na oferty
zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.
W omawianym okresie 2005r. wpłynęło 115 propozycji zatrudnienia, które pochodziły m.in.
z krajów tj.: Wielka Brytania, Francja, Włochy, Irlandia, Holandia, Niemcy, Republika
Czeska, Norwegia, Litwa, Słowenia i Chiny. Najwięcej ofert zgłoszono w branży:
- informatycznej: programista, dyrektor projektu,
- mechanicznej: spawacz, operator sprzętu ciężkiego, elektryk, kierowca, inż. produkcji,
- medycznej: pielęgniarka, stomatolog, opiekun osób starszych, lekarz,
- budowlanej: stolarz, pracownik budowlany, szklarz, betoniarz, murarz,
- hotelarsko - gastronomicznej: portier, kelner, barman, pomoc kuchenna, kucharz,
pokojówka, rozbieracz – wykrawacz,
- handlowej: przedstawiciel handlowy, spedytor, zastępca ds. handlu, menadżer.
W I połowie 2005r. Powiatowy Urząd Pracy kontynuował współpracę z samorządami.
W kwietniu 2005r. tut. Urząd wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku
zorganizował konferencję na temat „Wspieranie przedsiębiorczości podstawą aktywizacji
lokalnego rynku pracy”. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych z terenu
powiatu. Celem konferencji było przede wszystkim omówienie zagadnień dotyczących:
- realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego,
- nowych zadań PUP w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy,
- programów współfinansowanych z EFS realizowanych przez tut. Urząd,
- aktualnej sytuacji na rynku pracy w powiecie białostockim.
Wspólnie ze Starostwem Powiatowym i władzami gmin Czarna Białostocka i Wasilków
zorganizowano spotkania z pracodawcami prowadzącymi działalność na terenach wiejskich.
Podczas spotkań omawiano problematykę dotyczącą m.in.: promocji zatrudnienia, form
pomocy realizowanych przez urząd na rzecz osób bezrobotnych i pracodawców, aktualnej
sytuacji na rynku pracy.
Ponadto w omawianym okresie 2005r. pośrednicy pracy wspólnie z doradcami
zawodowymi uczestniczyli w:
− spotkaniach z wychowankami Domu Dziecka Nr 1 w Białymstoku, podczas którego
przedstawiano informacje odnośnie lokalnego rynku pracy oraz realizowane przez Urząd
usługi na rzecz osób bezrobotnych,
− spotkaniach z uczniami Zespołu Szkół Ekonomiczno – Handlowych i Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, pracownicy Urzędu informowali o sytuacji na rynku
pracy oraz o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu,
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− Dniach Otwartych pod hasłem „Twoje atuty na rynku pracy. Sprawdź swoje predyspozycje
i umiejętności zawodowe”, których organizatorem był WUP w Białymstoku,
− „Dniach Kariery” organizowanych przez Urząd Gminy oraz Publicznym Gimnazjum
w Gródku,
− spotkaniu „Jak skutecznie szukać pracy?” zorganizowanym przez Dom Dziecka
w Supraślu dla rodziców wychowanków.

4.2. Podjęcia pracy
W I półroczu 2005r. pracę podjęło 5 258 osób bezrobotnych, w tym 2 369 kobiet.
Podjęcia pracy stanowiły 36,4% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało
na terenie Białegostoku 3 632 osoby, czyli 69,1%, pozostałe 1 626 osób (30,9%) - na
obszarze gmin objętych działaniem tut. Urzędu.
Tab. 21. Podjęcia pracy
Miesiąc
styczeń
luty
marzec
I kwartał ogółem
kwiecień
maj
czerwiec
II kwartał ogółem
I półrocze ogółem

Podjęcia pracy
ogółem
715
848
838
2 401
1 028
963
866
2 857
5 258

z tego pracy:
niesubsydiowanej
subsydiowanej
637
78
748
100
716
122
2 101
300
908
120
761
202
708
158
2 377
480
4 478
780

4.3. Szkolenia
W I półroczu 2005r. w PUP w Białymstoku na różnego rodzaje szkolenia skierowano
ogółem 741 osób (519 osób z powiatu grodzkiego i 222 osoby z powiatu ziemskiego), w tym
712 osób bezrobotnych i 29 poszukujących pracy.
Tab. 22. Bezrobotni skierowani na szkolenia
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
35
styczeń
113
luty
89
marzec
I kwartał ogółem
237
179
kwiecień
100
maj
196
czerwiec
II kwartał ogółem
475
I półrocze ogółem
712

w tym kobiety
1
43
16
60
95
56
117
268
328
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W omawianym okresie na szkolenia grupowe skierowano 451 osób bezrobotnych
i poszukujących pracy. Przekrój branżowy szkoleń grupowych przedstawiał się następująco:
- asystentka menadżera,
- pracownik reklamy,
- rachunkowość przedsiębiorstw,
- kasjer – sprzedawca,
- prowadzenie spraw kadrowo – płacowych,
- zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
- pracownik magazynu,
- hutnik – dmuchacz szkła,
- drwal – operator pilarki,
- kurs kwalifikacyjny szeregowych Państwowej Straży Pożarnej,
- glazurnik – posadzkarz – malarz,
- pomoc kucharza,
- stylizacja paznokci,
- rozwój zasobów ludzkich,
- opiekun osób starszych,
- opiekun dzieci,
- księgowość komputerowa,
- prawo jazdy kat. C z modułem językowym,
- eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych,
- pracownik ochrony fizycznej osób i mienia – do licencji I stopnia.
W I półroczu 2005r. realizowano dwa projekty finansowane z EFS zgodnie
z dwiema umowami z dnia 06.05.2005r. w sprawie realizacji projektów.
1. W ramach „Aktywność – krok ku zatrudnieniu”, działanie 1.3 Przeciwdziałanie
i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój
Zasobów Ludzkich na szkolenia grupowe skierowano 36% osób z ogółu skierowanych
na kursy grupowe.
2. W ramach „Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”, działanie 1.2 Perspektywy
dla młodzieży SPO RZL na szkolenia grupowe skierowano 30% osób z ogółu
skierowanych na kursy grupowe.
Na kursy indywidualne (tj. trójstronnych umów szkoleniowych pracodawca –
jednostka szkoląca – urząd) finansowane ze środków Funduszu Pracy skierowano ogółem
288 osób. Obszary szkoleń indywidualnych przedstawiały się następująco:
- budownictwo i urządzenia sanitarne (kurs: glazurnik – posadzkarz – malarz),
- mechanika maszyn i urządzeń, elektryka i elektronika (kurs: eksploatacja urządzeń
elektroenergetycznych),
- obsługa maszyn i urządzeń (kursy: montażysta rusztowań, operator koparki i ładowarki,
obsługa żurawi samojezdnych, palacz C.O., kierowca wózków jezdniowych, napełnianie
zbiorników LPG),
- spawanie (kursy: spawanie elektryczne, gazowe, CO2, w osłonie argonu),
- obróbka drewna (kurs: operatora pilarki),
- kierowcy (kursy: prawo jazdy kat. C, D, C+E, przewóz materiałów niebezpiecznych, dla
przewoźników TAXI, podstawowy i dokształcający dla kierowców wykonujących
transport drogowy w zakresie przewozu osób i rzeczy),
- usługi gastronomiczne (kurs: pomoc kucharza),
- handel (kursy: pracownik magazynu, bukieciarz, kasjer walutowo – złotowy),
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- obsługa finansowo – księgowa, bankowość (kursy: specjalista ds. kadr i płac,
rachunkowość przedsiębiorstw, specjalista ds. podatków),
- organizacja, zarządzanie, marketing (kurs: doradca ds. pozyskiwania funduszy
europejskich),
- obsługa administracyjno – biurowa, obsługa sekretariatu (kurs: asystentka menadżera),
- obsługa komputera (kursy: fakturowanie, grafika komputerowa, AutoCAD),
- inne (np. kursy: pracownik ochrony fizycznej osób i mienia do licencji I i II stopnia,
pedagogiczny, języka angielskiego, przygotowujący do egzamin na certyfikat kompetencji
zawodowych przewoźników drogowych w zakresie krajowego i międzynarodowego
przewozu osób i rzeczy, masaż sportowo – leczniczy).
Na szkolenia indywidualne finansowane z EFS skierowano 2 osoby.
W I półroczu 2005r. do tut. Urzędu wpłynęło 126 wniosków (105 z powiatu
grodzkiego i 21 z powiatu ziemskiego) o skierowanie na szkolenie finansowane z PFRON
od osób niepełnosprawnych, w tym od 2 osób, którym przyznano rentę szkoleniową. W
omawianym okresie różnego rodzaju szkolenie rozpoczęły 64 osoby (53 osoby z powiatu
grodzkiego i 11 osób z powiatu ziemskiego), w tym 1 osoba, której przyznano rentę
szkoleniową.
Przekrój branżowy w/w szkoleń przedstawiał się następująco:
- specjalista ds. kadr i płac,
- kursy komputerowe: grafika, fakturowanie z kasami fiskalnymi, księgowość, podstawy
obsługi komputera,
- pracownik ochrony fizycznej osób i mienia – do licencji I i II stopnia,
- pomoc kucharza,
- prawo jazdy kat. C + E,
- prowadzenie książki przychodów i rozchodów z kasami fiskalnymi,
- BHP dla pracowników służby bhp,
- opiekun osób starszych,
- kierowca wózków jezdniowych,
- księgowość od A do Z,
- masaż sportowo – leczniczy.
W I półroczu 2005r. szkolenia ukończyło ogółem 412 osób (281 osób z powiatu
grodzkiego i 131 osób z powiatu ziemskiego), w tym:
- 373 osoby bezrobotne ukończyły szkolenia finansowane ze środków Funduszu Pracy,
z czego 166 osób ukończyło kursy grupowe i 207 osób szkolenia indywidualne,
- 39 osób niepełnosprawnych ukończyło szkolenia finansowane ze środków PFRON.
W omawianym okresie odbyło się 50 spotkań mających na celu monitorowanie szkoleń
grupowych.

4.4. Prace interwencyjne
W I półroczu 2005r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 177 pracodawcami
188 umów w sprawie organizacji 292 miejsc pracy. Ogółem zatrudnienie podjęło 241 osób,
w tym 134 kobiety. W powiecie grodzkim pracę podjęło 155 osób, w tym 84 kobiety. Spośród
zatrudnionych 75 osób, w tym 40 kobiet to młodzież do 25 roku życia, 80 osób, w tym
44 kobiety to osoby długotrwale bezrobotne i 19 osób, w tym 8 kobiet to osoby powyżej
50 roku życia.
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Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 86 osób, w tym 50 kobiet. Spośród zatrudnionych
36 osób, w tym 17 kobiet to młodzież w wieku do 25 roku życia, 48 osób, w tym 31 kobiet to
osoby długotrwale bezrobotne oraz 6 osób, w tym 4 kobiety to osoby powyżej 50 roku życia.
Tab. 23. Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych
Osoby zatrudnieni w miesiącu
Miesiąc
w tym kobiety
sprawozdawczym ogółem
12
6
styczeń
44
30
luty
58
30
marzec
I kwartał ogółem
114
66
44
26
kwiecień
25
11
maj
58
31
czerwiec
II kwartał ogółem
127
68
I półrocze ogółem
241
134
W I półroczu 2005r. najwięcej miejsc pracy interwencyjnej utworzono osobom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje na stanowiskach:
− sprzedawca - kasjer
− referent
− księgowa
− operator obrabiarek
− pracownik socjalny
− operator wprowadzania danych
− szwaczka, magazynier
− mechanik, ślusarz – spawacz.
Ponadto osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe zatrudniono w charakterze:
- pracownika produkcyjnego
- pracownika gospodarczego
- sprzątaczki
Na koniec czerwca 2005r. przy pracach interwencyjnych zatrudnionych było 206 osób,
w tym 134 kobiety.

4.5. Roboty publiczne
W okresie od 01.01 – 30.06.2005r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 56 umów
z 25 organizatorami robót publicznych w sprawie zatrudnienia 246 osób bezrobotnych.
Ogółem w I półroczu 2005r. w ramach robót publicznych pracę podjęło 239 osób
bezrobotnych, w tym 58 kobiet. Z powiatu grodzkiego zatrudniono 100 osób, w tym
24 kobiety, z czego 8 osób, w tym 2 kobiety to młodzież do 25 roku życia, 30 osób, w tym
2 kobiety to osoby powyżej 50 roku życia oraz 72 osoby, w tym 10 kobiet to osoby
długotrwale bezrobotne.
Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 139 osób, w tym 34 kobiety, z czego 10 osób,
w tym 2 kobiety to młodzież do 25 roku życia, 58 osób, w tym 9 kobiet należało do grupy
osób powyżej 50 roku życia, natomiast 110 osób, w tym 23 kobiety do grupy osób
długotrwale bezrobotnych.
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Tab. 24. Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych
Osoby zatrudnieni w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
3
styczeń
14
luty
13
marzec
I kwartał ogółem
30
10
kwiecień
137
maj
62
czerwiec
II kwartał ogółem
209
I półrocze ogółem
239

w tym kobiety
3
2
6
11
10
22
15
47
58

Zatrudnieni bezrobotni w ramach robót publicznych wykonywali zadania z zakresu:
− realizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
− realizacji ustawy o pomocy społecznej,
− zadań inwestycyjnych w gminach np.: budowa mieszkań socjalnych, budowa ulic, prace
modernizacyjne w obiektach gminnych, budowa wodociągu, modernizacja obiektów
sportowych.
Na koniec 30 czerwca 2005r. przy robotach publicznych zatrudnionych było 230
osób, w tym 48 kobiet.

4.6. 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 I półroczu 2005r. zawarto 266 umów z 240 pracodawcami w sprawie organizacji
462 miejsc odbywania stażu. Ogółem w w/w okresie staż podjęło 435 osób bezrobotnych,
w tym 336 kobiet. Z powiatu grodzkiego staż podjęło 305 osób, w tym 233 kobiety. Spośród
młodzieży odbywającej staż 84 osoby, w tym 65 kobiet to bezrobotni do 25 roku życia oraz
18 osób, w tym 15 kobiet to długotrwale bezrobotni.
Z powiatu ziemskiego staż podjęło 130 osób, w tym 103 kobiety, z czego 85 osób,
w tym 63 kobiety to osoby bezrobotne w wieku do 25 roku życia oraz 15 osób, w tym
13 kobiet to osoby długotrwale bezrobotne.
Tab. 25. Bezrobotni odbywający staż
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
sprawozdawczym ogółem
38
styczeń
123
luty
121
marzec
I kwartał ogółem
282
81
kwiecień
32
maj
40
czerwiec
II kwartał ogółem
153
I półrocze ogółem
435

w tym kobiety
28
98
96
222
56
26
32
114
336
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Najwięcej młodzieży odbywało staż na stanowiskach: referent, wychowawca, doradca
rolny, księgowy, stanowiska ds. administracyjnych, sekretarka, technik fizjoterapii.
Na koniec czerwca 2005r. staż odbywało 310 osób, w tym 234 kobiety.

4.7. Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
W celu pomocy osobom bezrobotnym, którzy nie posiadają kwalifikacji
dostosowanych do potrzeb rynku pracy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
(art. 49 ustawy) Starosta ma możliwość organizacji wspólnie z pracodawcami miejsc pracy
dotyczących przygotowania zawodowego.
W I półroczu 2005r. zawarto 4 umowy z 4 pracodawcami w sprawie organizacji
19 miejsc odbywania przygotowania zawodowego. Ogółem przygotowanie zawodowe
podjęło 19 osób, w tym 16 kobiet.
Spośród odbywających przygotowanie zawodowe 5 osób, w tym 4 kobiety to osoby
bezrobotne w wieku do 25 lat oraz 13 osób, w tym 11 kobiet to osoby długotrwale
bezrobotne.
Z powiatu grodzkiego przygotowanie zawodowe podjęło 16 osób, w tym 14 kobiet,
a z powiatu ziemskiego 3 osoby, w tym 2 kobiety.
Tab. 26. Bezrobotni odbywający przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
Osoby skierowane w miesiącu
Miesiąc
w tym kobiety
sprawozdawczym ogółem
0
0
styczeń
0
0
luty
1
1
marzec
1
1
I kwartał ogółem
2
2
kwiecień
0
0
maj
16
13
czerwiec
II kwartał ogółem
18
15
I półrocze ogółem
19
16
Najwięcej miejsc pracy w ramach przygotowania zawodowego utworzono na
stanowisku referenta.
Na dzień 30.06.2005r. przygotowanie zawodowe odbywało 18 osób, w tym 15 kobiet.

4.8. Informacje dotyczące realizowanych projektów
(dane liczbowe zawarte w pkt.. 4.4., 4.6, 4.9)

Projekt realizowany w ramach SPO RZL współfinansowany z EFS
Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” –
projekt „ Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu”.
Organizacja staży
W I półroczu 2005r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał 145 umów
ze 139 pracodawcami w sprawie organizacji 214 miejsc odbywania stażu. Z powiatu
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grodzkiego staż rozpoczęło 127 osób, w tym 95 kobiet, natomiast z powiatu ziemskiego
43 osoby, w tym 38 kobiet.
Prace subsydiowane
W omawianym okresie w ramach prac interwencyjnych zawarto 37 umów
z 34 pracodawcami w sprawie zatrudnienia 56 osób bezrobotnych. Ogółem pracę podjęło
26 osób, w tym 12 kobiet. Z powiatu grodzkiego zatrudniono 21 osób, w tym 8 kobiet,
natomiast z powiatu ziemskiego 5 osób, w tym 4 kobiety.
Projekt realizowany w ramach SPO RZL współfinansowany z EFS
Działanie 1.3 „Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” –
projekt „ Aktywność – krok ku zatrudnieniu”.
Realizację w/w projekt PUP Białystok rozpoczął od kwietnia br.
Prace subsydiowane
W tym okresie Starosta Białostocki zawarł 25 umów z 24 pracodawcami w sprawie
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych 29 osób. Ogółem pracę podjęło 16 osób, w tym
7 kobiet. Spośród zatrudnionych 10 osób, w tym 5 kobiet pochodziło z powiatu grodzkiego
oraz 6 osób, w tym 2 kobiety z powiatu ziemskiego.
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W okresie od 01.04 – 30.06.2005 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 5 umów
z osobami długotrwale bezrobotnymi w sprawie udzielenia jednorazowych środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W miesiącu czerwcu 2 osoby, w tym 1 kobieta
z powiatu grodzkiego otrzymały środki finansowe i rozpoczęły działalność gospodarczą.

4.9. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
W I półroczu 2005r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł z osobami bezrobotnymi
73 umowy w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej. Spośród osób, które uzyskały w/w wsparcie finansowe i rozpoczęły działalność
gospodarczą 61 osób, w tym 25 kobiet, pochodziło z powiatu grodzkiego oraz 21 osób,
w tym 10 kobiet z powiatu ziemskiego.
Wśród 82 osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą 5 osób, w tym 3 kobiety
to młodzież w wieku do 25 roku życia, 15 osób, w tym 5 kobiet, to osoby powyżej 50 roku
życia oraz 34 osoby, w tym 18 kobiet, posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.
Z analizy zawartych umów, dotyczącej rodzaju podjętej działalności wynika,
iż 44 osoby środki finansowe przeznaczyły na działalność usługową, 29 osób na działalność
handlową oraz 9 osób na uruchomienie produkcji.

4.10.

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia
pracodawcom z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych

stanowiska

pracy

W okresie od 01.01.-30.06.2005r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 65 umów
z 64 pracodawcami w sprawie refundacji kosztów wyposażenia utworzonych miejsc pracy dla
80 bezrobotnych. Ogółem pracę podjęło 88 osób, w tym 43 kobiety. Z powiatu ziemskiego
zatrudniono 30 osób, w tym 12 kobiet, z powiatu grodzkiego 58 osób, w tym 31 kobiet.
Spośród 88 osób skierowanych i zatrudnionych: 15 osób, w tym 5 kobiet, to młodzież
w wieku do 25 roku życia, 6 osób, w tym 3 kobiety to osoby w wieku powyżej 50 roku życia
oraz 27 osób, w tym 14 kobiet, to osoby długotrwale bezrobotne.
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Najwięcej miejsc pracy utworzono na stanowiskach:
- operator: wózka widłowego, urządzeń monitorowania, obrabiarek do metali,
kserokopiarki,
- księgowy,
- referent,
- sprzedawca – magazynier,
- informatyk,
- asystent ds. projektowania i kosztorysowania.
Według stanu na dzień 30.06.2005r. w ramach refundacji kosztów wyposażenia
na utworzonych miejscach pracy zatrudnionych było 106 osób.

4.11. Przygotowanie zawodowe młodocianych
W I półroczu 2005r. wydano 65 decyzji przyznających środki finansowe z tytułu
refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne. Dokonano refundacji
wynagrodzeń i składek ZUS za młodocianych pracowników na podstawie zawartych umów
z pracodawcami (dot. 752 o/m-ce).

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 petenta, pokazywaniu mu
stojących przed nim możliwości, analizowaniu wspólnie z petentem jego sytuacji, pomaganiu
w poszukiwaniu i tworzeniu rozwiązań. Doradca zawodowy stara się pobudzić aktywność
i samodzielność petenta.
W I półroczu 2005r. z indywidualnych porad doradczych skorzystało 2 981 osób
bezrobotnych i poszukujących pracy, z którymi przeprowadzono 3 183 rozmowy.
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
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przy ubieganiu się o zatrudnienie. Otrzymały one informacje dotyczące listów
motywacyjnych i życiorysów zawodowych.
W omawianym okresie 95 osób uczestniczyło w warsztatach aktywizujących
„Marketing jak skutecznie zaistnieć na rynku pracy” i „Zanim podejmiesz decyzję – poznaj
siebie”. Zajęcia te miały na celu lepsze przygotowanie do skutecznego poruszania się na
rynku pracy. W trakcie, uczestnicy mieli możliwość określenia swoich predyspozycji
zawodowych, poznania metod poszukiwania pracy, 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 skorzystało w omawianym okresie 188 osób.
Osoby korzystające z pomocy doradczej mają możliwość przeprowadzenia badań
preferencji zawodowych za pomocą testu WECHSLERA, EPQR, ARCL, Zestawu do
Samobadania ZdS, APIS-Z. W I półroczu 2005r. z takich badań skorzystały 24 osoby
bezrobotne. 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. Doradca zawodowy dokonał
opracowania, którego celem było m.in. poznanie postaw i oczekiwań osób bezrobotnych
(kobiet i mężczyzn) po 50 roku życia w oparciu o przeprowadzoną wcześniej ankietę.
Badaniami objęto grupę 100 osób dobranych losowo.
Doradcy zawodowi uczestniczyli w spotkaniach z pracownikami będącymi w okresie
wypowiedzenia w Telekomunikacji Polskiej S.A., Polskim Koncernie Naftowym „Orlen”,
Zakładzie Obuwniczym „Damex”. W ramach tych spotkań odbyły się warsztaty
przygotowujące do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Doradca zawodowy brał
również udział w zorganizowanym przez Dom Dziecka w Supraślu spotkaniu na temat „Jak
skutecznie szukać pracy?”. Uczestnikami spotkania byli rodzice wychowanków, którym
udzielono rad i wskazówek dotyczących skutecznego poszukiwania zatrudnienia. Doradcy
zorganizowali warsztaty dla 60 osobowej grupy młodzieży Szkoły Policealnej Pracowników
Medycznych i Społecznych w Białymstoku w ramach trzech spotkań. Przeprowadzili także
warsztaty dla młodzieży Zespołu Szkół Zawodowych nr.5 w Białymstoku oraz spotkali się
z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zorganizowali również warsztaty aktywizujące
dla 20 osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku.
Doradcy zawodowi opracowywali także ulotki dotyczące poradnictwa zawodowego, klubu
pracy, zasad pisania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego.

5. Działalność decyzyjna i odwoławcza
−
−
−
−
−

−
−
−
−

W I półroczu 2005r. tut. Urząd wydał 30 042 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,
refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne dotyczące pracowników
młodocianych,
refundacji dodatków i premii dla opiekunów praktyk uczniowskich,
pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne rolników,
obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku,
umorzeniu należności lub o rozłożeniu należności na raty.
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W I półroczu 2005r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego wniesiono
371 odwołań do Wojewody Podlaskiego oraz 1 zażalenie na postanowienie.
Najliczniejszą grupę stanowiły odwołania od decyzji o utracie statusu osoby
bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie
(304 odwołania).

−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

Z łącznej liczby 371 wniesionych odwołań:
w 259 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej
decyzji na mocy art. 132 k.p.a.,
w 27 przypadkach na podstawie art. 132 k.p.a. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił
własne decyzje w całości i orzekł co do istoty sprawy,
4 decyzje uchylono w części i orzeczono co do istoty sprawy,
73 odwołań i 1 zażalenie organ zatrudnienia przekazał do organu II instancji,
8 odwołań jest w trakcie rozpatrywania – nie upłynął 7-dniowy termin przewidziany
w k.p.a.,
Z ogólnej liczby 73 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda Podlaski:
39 decyzji utrzymał w mocy,
12 decyzje uchylił w całości i orzekł co do istoty sprawy,
1 decyzję uchylił w części i orzekł co do istoty sprawy,
w 3 sprawach Wojewoda decyzje uchylił w całości i przekazał do organu I instancji
do ponownego rozpatrzenia,
1 decyzję uchylono w całości i umorzono postępowanie organu I instancji,
w 4 spawach odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania,
1 odwołanie pozostawiono bez rozpatrzenia,
12 odwołań jest w trakcie rozpatrywania.

Postanowienie na które zostało złożone zażalenie Wojewoda uchylił.
W I półroczu 2005r. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił w trybie art. 132 k.p.a.
10 odwołań, które wpłynęły w IV kwartale 2004r.
W omawianym okresie wydano również 642 decyzje w innych sprawach, wśród
których najliczniejszą grupę (210 decyzji) stanowiły decyzje wydane w trybie
art. 104 k.p.a. Ponadto w:
− 50 sprawach wydano decyzje w trybie art. 155 k.p.a.,
− 43 przypadkach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy
- art. 145 k.p.a.,
− w trybie art. 154 k.p.a. wydano 177 decyzji,
− w trybie art. 163 k.p.a. wydano 161 decyzji,
− w trybie art. 105 k.p.a. wydano 1 decyzję.
Wydano również 56 postanowień w trybie art. 97, 113, 145 k.p.a.
Ponadto w 11 sprawach wydano decyzje o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego
zasiłku dla bezrobotnych.
Z liczby 13 odwołań przekazanych do organu II instancji w IV kwartale 2004r.
Wojewoda Podlaski w I półroczu 2005r.:
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− 8 zaskarżonych decyzji utrzymał w mocy,
− 3 decyzje uchylił w całości i orzekł co do istoty sprawy,
− w 2 sprawach odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.
W I półroczu 2005r. do Starosty Powiatu Białostockiego wpłynęło:
- 2 wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia – w 1 sprawie należność
umorzono, a w drugiej odmówiono umorzenia,
- 2 wnioski o rozłożenie na raty spłaty należności – spłatę rozłożono na raty,
- 2 wnioski o umorzenie należności lub rozłożenie spłaty na raty – w 1 sprawie należność
umorzono, a w drugiej odmówiono umorzenia, należność rozłożono na raty.
Ponadto Starosta Powiatu Białostockiego miał do rozpatrzenia 3 wnioski, które wpłynęły
w 2004r.:
- 2 wnioski w sprawie umorzenia należności – odmówiono umorzenia należności,
- 1 wniosek o rozłożenie na raty – spłatę należności rozłożono na raty.
W I półroczu 2005r. dokonano w 81 sprawach korekty składek ubezpieczenia
emerytalno - rentowego.

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 półroczu 2005r. średnio ok. 22 910 osób bezrobotnych potwierdziło swoją
gotowość do podjęcia pracy oraz złożyło oświadczenia o dochodach w każdym miesiącu,
w tym ok. 2 630 osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych.
W w/w okresie wydano 19 071 zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym
pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów i wysokości pobieranego
zasiłku, stypendium, zasiłku rodzinnego i zasiłku pielęgnacyjnego. Z ogólnej liczby
wydanych zaświadczeń ok. 50% stanowią zaświadczenia wydane celem przedłożenia
w ośrodkach pomocy społecznej.
W I półroczu 2005r. Urząd udzielał odpowiedzi na zapytania:
−
−
−
−

sądów i organów ścigania
organów emerytalno - rentowych
komorników
inne

– 1 861 odpowiedzi,
– 514 odpowiedzi,
– 172 odpowiedzi,
– 11 odpowiedzi.

W omawianym okresie 2005r. tut. wypłacił 862 dodatki aktywizacyjne dla osób
uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie
lub inną prace zarobkową oraz 6 stypendiów dla osób bezrobotnych do 25 roku życia oraz
bezrobotnym bez kwalifikacji, którzy w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w urzędzie
podjęli dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla dorosłych albo
w szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych.
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7. Wydatki z Funduszu Pracy
W I półroczu 2005r. wydatkowano ogółem 13 677,5 tys. zł środków Funduszu Pracy.
Tab. 27. Wydatki Funduszu Pracy
Lp.

z tego:

1.
2.
3.
4.

5.

Rodzaj wydatków
Zasiłki dla bezrobotnych
Stypendia za okres nauki
Dodatki aktywizacyjne
Programy przeciwdziałania bezrobociu
- badania bezrobotnych
- przygotowanie zawodowe młodocianych
- koszty szkoleń
- koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia
- wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy
- środki na podjęcie działalności gospodarczej
- prace interwencyjne
- stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne
- roboty publiczne
- składki na ubezpieczenia społeczne rolników
- inne programy
Pozostałe wydatki
Ogółem

Kwota
(w tys. zł)
9 701,4
20,9
60,1
3 624,9
25,0
257,7
416,9
4,4
509,0
759,5
401,8
1 083,9
157,4
0,2
9,1
270,2
13 677,5

% do ogółu
wydatków
70,93
0,15
0,44
26,50
0,18
1,88
3,05
0,03
3,72
5,55
2,94
7,92
1,15
0,01
0,07
1,98
100

8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku mieści się w wynajmowanym budynku
zajmując powierzchnię 1 247,80 m2 ogółem. Powierzchnia biurowa wynosi 987,45 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. 176,50 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 30 czerwca 2005r. w Urzędzie zatrudnionych było 144 pracowników, w tym
123 osoby na etatach i 21 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych. Ponadto 10 osób
odbywało staż w tut. Urzędzie.
Opracowanie:
Stanowisko ds. Statystyki

Z up. STAROSTY
POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
mgr Barbara Grażyna Wacławska
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku

