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1. Poziom i stopa bezrobocia 
  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 

zarejestrowanych było 22 411 osób bezrobotnych, w tym 14 772 osoby zamieszkałe 

w powiecie grodzkim i 7 639 osób w powiecie ziemskim.   
 

Tab. 1  Liczba bezrobotnych  

Miesiąc 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

styczeń 27 205 17 916 9 289 

luty 27 171 17 895 9 276 

marzec 26 600 17 644 8 956 

kwiecień 25 625 17 024 8 601 

maj 24 791 16 463 8 328 

czerwiec 24 202 16 098 8 104 

lipiec  23 971 15 936 8 35 

sierpień 23 530 15 602 7 928 

wrzesień 22 973 15 256 7 717 

październik 22 473 14 945 7 528 

listopad 22 551 14 932 7 619 

grudzień 22 411 14 772 7 639 
 

Prawo do zasiłku posiadały 2 202 osoby (9,8% ogółu bezrobotnych), w tym  

1 463 osoby w powiecie grodzkim i 739 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku było 

20 209 osób (90,8%), w tym 13 309 osób w powiecie grodzkim i 6 900 osób 

w powiecie ziemskim. 

 

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

grudnia 2014 r. wynosiła 16,3% w powiecie ziemskim i 11,9% w powiecie grodzkim  

(13,1% w województwie i 11,5% w Polsce). 
 

Tab. 2  Stopa bezrobocia 

Stan na: Powiat ziemski Powiat grodzki Województwo Kraj 

31.01.2014 r. 19,4 14,1 15,7 14,0 

28.02.2014 r. 19,4 14,1 15,5 13,9 

31.03.2014 r. 18,8 13,9 15,1 13,5 

30.04.2014 r. 18,2 13,5 14,5 13,0 

31.05.2014 r. 17,8 13,1 13,9 12,5 

30.06.2014 r. 17,4 12,8 13,6 12,0 

31.07.2014 r. 17,0 12,7 13,4 11,8 

31.08.2014 r. 16,8 12,5 13,3 11,7 

30.09.2014 r. 16,4 12,3 13,1 11,5 

31.10.2014 r. 16,1 12,0 12,8 11,3 

30.11.2014 r. 16,2 12,0 12,9 11,4 

31.12.2014 r. 16,3 11,9 13,1 11,5 
 

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje duże przestrzenne 

zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Około 65,9% ogólnej liczby bezrobotnych stanowiły 

osoby z powiatu grodzkiego, natomiast ok. 34,1% to bezrobotni z powiatu ziemskiego.  
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Procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin  

w ogólnej liczbie zarejestrowanych  bezrobotnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 4 348 osób to osoby zamieszkałe na 

terenach wiejskich, a 18 063 osoby na terenie miast objętych działaniem tut. Urzędu. 

Największą liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2014 r. odnotowano w: 

 m. Łapy    -   1 132 osoby,   

 g. Juchnowiec Kościelny -   712 osób, 

 g. Wasilków   -   583 osoby,   

natomiast najmniejszą w: 

 g. Suraż    -    45 osób, 

 m. Suraż    -    55 osób, 

 g. Zawady   -    66 osób. 

 

Tab. 3  Liczba bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach 

Lp. Miasta/Gminy (m/g) 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 
w tym kobiety 

1. m. Białystok 14 772 6 693 

2. 
m. Choroszcz 242 85 

g. Choroszcz 419 178 

3. 
m. Czarna Białostocka 516 282 

g. Czarna Białostocka 115 51 

4. g. Dobrzyniewo Duże 373 164 

5. g. Gródek 394 160 

6. g. Juchnowiec Kościelny 712 308 

7. 
m. Łapy 1 132 491 

g. Łapy 381 159 

8. 
m. Michałowo 213 97 

g. Michałowo 222 102 

Czarna 

Białostocka 

3,0% 

Dobrzyniewo 

1,7% 
Tykocin 

1,1% Zawady 

0,3% Choroszcz 

2,9% 

Łapy 

6,7% 

Wasilków 

3,7% Supraśl 

3,2% 

Zabłudów 

2,2% 

Gródek 

1,8% 

Michałowo 

1,9% 
Juchnowiec 

Kość.  

3,2% 

Białystok 

66,9% 

Turośń 

Kość. 

1,2% 

Suraż 

 0,4% Poświętne 

 0,8% 

Procentowy udział 

bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym  

danej gminy 

 

Choroszcz  – 7,0% 

Czarna Białost.  – 8,4% 

Dobrzyn. Duże  – 6,7% 

Gródek   – 11,9% 

Juchnow. Kośc.  – 7,1% 

Łapy   – 10,4% 

Michałowo  – 10,3% 

Poświętne  – 8,1% 

Supraśl   – 7,7% 

Suraż   – 8,2% 

Turośń Kośc.  – 7,3% 

Tykocin   – 6,2% 

Wasilków  – 8,5% 

Zabłudów  – 8,6% 

Zawady   – 3,7 % 
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9. g. Poświętne 178 88 

10. 
m. Supraśl 263 91 

g. Supraśl 463 187 

11. 
m. Suraż 55 22 

g. Suraż 45 17 

12. g. Turośń Kościelna 272 115 

13. 
m. Tykocin 114 47 

g. Tykocin 133 63 

14. 
m. Wasilków 583 278 

g. Wasilków 254 114 

15. 
m. Zabłudów 175 73 

g. Zabłudów 319 130 

16. g. Zawady 66 32 

Razem 22 411 10 027 
 

 

2. Zmiany w poziomie bezrobocia 
 

Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: 

napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. 

W 2014 r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się następująco:  

1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 24 472 osoby (16 630 osób  

z powiatu grodzkiego i 7 842 osoby z powiatu ziemskiego), w tym: 

 5 731 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 3 955 osób z powiatu 

grodzkiego i 1 776 osób z powiatu ziemskiego, 

 18 741 osób bezrobotnych powróciło do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego  

12 675 osób z powiatu grodzkiego i 6 066 osób z powiatu  ziemskiego. 

W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 19 012 osób to osoby poprzednio pracujące 

(13 193 osoby z powiatu grodzkiego i 5 819 osób z powiatu ziemskiego) oraz 5 460 osób  

(3 437 osób z powiatu grodzkiego i 2 023 osoby z ziemskiego), które dotychczas nie pracowały. 

2. Z ewidencji bezrobotnych w 2014 r. wyłączono 28 083 osoby, w tym 19 092 osoby  

z powiatu grodzkiego i 8 991 osób z  powiatu ziemskiego. 

 

Odpływ bezrobotnych spowodowany był:  

 podjęciem pracy  ..............................................................................                                                                              12 751 osób, 

 rozpoczęciem szkolenia  …………................................................... 719 osób, 

 rozpoczęciem stażu .......................................................................... 960 osób, 

 rozpoczęciem pracy społecznie użytecznej ……………………… 80 osób, 

 rozpoczęciem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 

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

 

201 

 

osób, 

 odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

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

 

201 

 

osób, 

 nie potwierdzeniem gotowości do pracy .......................................... 

 dobrowolną rezygnacją ze statusu bezrobotnego ............................. 

8 650 

2 017 

osób, 

osób, 

 podjęciem nauki ............................................................................... 115 osób, 

 ukończeniem 60/65 lat ...................................................................... 185 osób, 

 nabyciem praw emerytalnych lub rentowych ................................... 211 osób, 

 nabyciem praw do świadczenia przedemerytalnego ……………… 492 osoby, 

 innymi przyczynami  ........................................................................ 1 501 osób. 
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Tab. 4  „Przypływy” i „Odpływy” bezrobotnych  

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

bezrobocia 

styczeń 2 976 1 793 +1 183 

luty 2 013 2 047 -34 

marzec 1 889 2 460 -571 

I kwartał  6 878 6 300 +578 

kwiecień 1 674 2 649 -975 

maj 1 548 2 382 -834 

czerwiec 1 665 2 254 -589 

II kwartał  4 887 7 285 -2 398 

lipiec  2 168 2 399 -231 

sierpień 1 774 2 215 -441 

wrzesień 2 265 2 822 -557 

III kwartał 6 207 7 436 -1 229 

październik 2 272 2 722 -450 

listopad 2 065 1 987 +78 

grudzień 2 163 2 303 -140 

IV kwartał 6 500 7 012 -512 

OGÓŁEM 24 472 28 033 -3 561 

 

3. Struktura bezrobotnych 

 
3.1. Kobiety 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 

10 027 bezrobotnych kobiet, czyli 44,7% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji 

Urzędu. Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 6 693 (66,7% ogółu bezrobotnych kobiet) 

mieszkało w powiecie grodzkim i 3 334  (33,3%) w powiecie ziemskim.    

 Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 8 037 (80,1%) poprzednio pracowało, 340 kobiet 

objęły zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, natomiast 1 990 kobiet (19,9%) 

dotychczas nie pracowało. 

Z ogólnej liczby 10 027 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadało 1 081 

kobiet (10,8%). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadało 739  kobiet, natomiast  

w powiecie ziemskim 342 kobiety. 

 

Tab. 5  Bezrobotne kobiety 

Miesiąc 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

Liczba zarejestrowanych kobiet: 

w liczbach 

bezwzględnych 

% do ogólnej liczby 

bezrobotnych  

styczeń 27 205 11 919 43,8 

luty 27 171 11 796 43,4 

marzec 26 600 11 524 43,3 

kwiecień 25 625 11 156 43,5 

maj 24 791 10 861 43,8 

czerwiec 24 202 10 679 44,1 

lipiec  23 971 10 791 45,0 

sierpień 23 530 10 686 45,4 

wrzesień 22 973 10 440 45,4 

październik 22 473 10 243 45,6 
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listopad 22 551 10 247 45,4 

grudzień 22 411 10 027 44,7 

 

3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi 
 

W 2014 r. w PUP zarejestrowały się 4 392 osoby bezrobotne zamieszkałe na wsi, w tym 

1 981 kobiet. Natomiast z ewidencji wyłączono 4 974 osoby,  z czego pracę podjęły 2 473 

osoby. 

Na koniec grudnia 2014 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 348 osób bezrobotnych 

zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 1 869 kobiet. Populacja ta stanowiła 19,4% ogółu 

zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Tab. 6  Rejestracja bezrobocia na wsi 

Miesiąc 
Liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi 

% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 5 201 19,1 

luty 5 210 19,2 

marzec 5 034 18,9 

kwiecień 4 823 18,8 

maj 4 681 18,9 

czerwiec 4 586 18,9 

lipiec  4 523 18,9 

sierpień 4 456 18,9 

wrzesień 4 355 18,9 

październik 4 278 19,0 

listopad 4 317 19,1 

grudzień 4 348 19,4 

 

3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 
 

W 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 751 osób zwolnionych z przyczyn nie 

dotyczących pracownika. Osoby te stanowiły 3,1% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych w 2014 r. W populacji nowo zarejestrowanych z przyczyn nie dotyczących 

pracownika 435 osób mieszkało w powiecie grodzkim i 316 osób w  powiecie ziemskim. 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji PUP figurowało 705 osób (402 osoby 

z powiatu grodzkiego i 303 osoby z powiatu ziemskiego) zwolnione z przyczyn  

nie dotyczących pracownika. Populacja ta stanowiła 3,1 % ogółu bezrobotnych.  

 

Tab.7  Kształtowanie się zwolnień z przyczyn nie dotyczących pracownika 

Miesiąc 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 

w okresie sprawozdawczym na koniec miesiąca 

ogółem 
% do ogółu 

nowo zarejestr. 
ogółem 

% do ogółu 

bezrobotnych 

styczeń 117 3,9 1 008 3,7 

luty 50 2,5 895 3,3 

marzec 69 3,6 876 3,3 

I kwartał  236 3,4   

kwiecień 57 3,4 844 3,3 
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maj 52 3,6 836 3,4 

czerwiec 36 2,2 789 3,3 

II kwartał  145 3,0   

lipiec  56 2,6 753 3,1 

sierpień 50 2,8 737 3,1 

wrzesień 86 3,8 734 3,2 

III kwartał 192 3,1   

październik 71 3,1 716 3,2 

listopad 51 2,5 699 3,1 

grudzień 56 2,6 705 3,1 

IV kwartał 178 2,7   

OGÓŁEM 751 3,1   

 

3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku 

 
W 2014 r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się 4 819 osób bezrobotnych posiadających 

prawo do zasiłku, czyli 19,7% wszystkich osób nowo zarejestrowanych  

w omawianym okresie. Najwięcej, bo aż 3 302 osoby (68,5% wszystkich nowo 

zarejestrowanych z prawem  do zasiłku) to mieszkańcy Białegostoku, pozostałe 1 517 osób, 

czyli 31,5% mieszkało na terenie powiatu ziemskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP zarejestrowane były 2 202 osoby bezrobotne 

z prawem  do zasiłku, w tym 1 081 kobiet. Bezrobotni ci stanowili 9,8% ogółu bezrobotnych 

zarejestrowanych w Urzędzie.    

Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP 

mieszkało na terenie Białegostoku – 1 463 osoby (66,4%), pozostałe 739 osób  (33,6%) -   

na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  

 

Tab. 8  Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku  

Miesiąc 

Bezrobotni z prawem do zasiłku % do: 

zarejestrowani  

w okresie 

sprawozdawczym 

stan w końcu 

okresu 

sprawozdawczego 

nowo 

zarejestr. 

ogółu 

bezrobotnych 

styczeń 712 2 951 23,9 10,8 

luty 358 2 891 17,8 10,6 

marzec 408 2 734 14,9 10,3 

I kwartał  1 478  21,5  

kwiecień 369 2 539 22,0 9,9 

maj 292 2 354 18,9 9,5 

czerwiec 318 2 286 19,1 9,4 

II kwartał  979  20,0  

październik 426 2 221 19,6 9,3 

listopad 306 2 183 17,2 9,3 

grudzień 453 2 122 20,0 9,2 

III kwartał  1 185  19,1  

lipiec  381 2 124 16,8 9,4 

sierpień 378 2 145 18,3 9,5 

wrzesień 418 2 202 19,3 9,8 

IV kwartał  1 177  18,1  

OGÓŁEM 4 819  19,7  
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3.5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
 

3.5.1. Bezrobotna młodzież (osoby do 25 roku życia)  

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zarejestrowane były 2 922 osoby bezrobotne  

do 25 roku życia, w tym 1 263 kobiety. Stanowiły one 13,0% ogólnej liczby bezrobotnych. 

Z ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży 1 647 osób mieszkało w powiecie grodzkim  

i 1 275 osób w powiecie ziemskim.  

W 2014 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 6 391 osób (3 953 osoby z powiatu 

grodzkiego i 2 438 osób z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym  2 819 kobiet.  

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6 462 osoby (3 916 osób z powiatu grodzkiego i 2 546 

osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 2 526 osób (1 548 osób  

z powiatu grodzkiego i 978 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 2 307 

osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 219 osób pracę subsydiowaną. 

 

Tab. 9  Bezrobotna młodzież  

Miesiąc 

Osoby do 25 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 3 998 14,7 

luty 4 017 14,8 

marzec 3 766 14,2 

kwiecień 3 480 13,6 

maj 3 270 13,2 

czerwiec 3 131 12,9 

lipiec  3 109 13,0 

sierpień 3 048 12,9 

wrzesień 3 053 13,3 

październik 2 933 13,1 

listopad 3 016 13,4 

grudzień 2 922 13,0 

 

3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 14 054 osoby 

(9 235 osób z powiatu grodzkiego i 4 819 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotne, 

czyli pozostające bez pracy w rejestrze urzędu łącznie przez okres  

ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu  

i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Populacja ta stanowiła 62,7% ogółu 

bezrobotnych.  

W 2014 r.  w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 10 869 osób (7 217 osób z powiatu 

grodzkiego i  3 652 osoby z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotne, w tym 4 650 kobiet. 

Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 11 979 osób (7 936 osób z powiatu grodzkiego 

i 4 043 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 4 728 osób (3 124 

osoby z powiatu grodzkiego i 1 604 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 

4 199 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 529 osób pracę subsydiowaną. 
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Tab. 10  Długotrwale bezrobotni  

Miesiąc 

Długotrwale bezrobotni 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 15 747 57,9 

luty 15 923 58,6 

marzec 15 864 59,6 

kwiecień 15 571 60,8 

maj 15 368 62,0 

czerwiec 15 179 62,7 

lipiec  14 981 62,5 

sierpień 14 914 62,9 

wrzesień 14 449 62,9 

październik 14 212 63,2 

listopad 14 184 64,2 

grudzień 14 054 62,7 

 

3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 6 392 osoby  

(4 319 osób z powiatu grodzkiego i 2 073 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotnych powyżej 

50 roku życia. Populacja ta stanowiła 28,5% ogółu bezrobotnych.  

 

W 2014 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 4 426 osób (2 989 osób z powiatu 

grodzkiego i 1 437 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia, w tym 1 713 kobiet.  

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 5 385 osób (3 725 osób z powiatu grodzkiego  

i 1 660 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 1 828 osób  (1 237 

osób z powiatu grodzkiego i 591 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy  

1 610 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 218 osób pracę subsydiowaną. 

 

Tab. 11  Bezrobotni powyżej 50 roku życia  

Miesiąc 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 7 563 27,8 

luty 7 407 27,3 

marzec 7 325 27,5 

kwiecień 7 137 27,8 

maj 6 966 28,1 

czerwiec 6 846 28,3 

lipiec  6 670 27,8 

sierpień 6 542 27,8 

wrzesień 6 450 28,1 

październik 6 362 28,3 

listopad 6 350 28,2 

grudzień 6 392 28,5 

 

 

 



 

 

11 

 

3.5.4. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 2 178 kobiet 

(1 363 kobiety z powiatu grodzkiego i 815 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Populacja ta stanowiła 9,7% ogółu bezrobotnych.  

 W 2014 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 1 033 kobiety (694 kobiety z powiatu 

grodzkiego i 339 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu 

dziecka. Pracę w omawianym okresie podjęły 484 kobiety (317 kobiet z powiatu grodzkiego  

i 167  kobiet z powiatu ziemskiego). 

 

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

Miesiąc 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia  

po urodzeniu dziecka 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 2 249 8,3 

luty 2 261 8,3 

marzec 2 232 8,4 

kwiecień 2 206 8,6 

maj 2 181 8,8 

czerwiec 2 187 9,0 

lipiec  2 189 9,1 

sierpień 2 193 9,3 

wrzesień 2 190 9,5 

październik 2 163 9,6 

listopad 2 186 9,7 

grudzień 2 178 9,7 

 

3.5.5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

 
Na dzień 31 września 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 6 302 osoby  

(3 941 osób z powiatu grodzkiego i 2 361 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne 

bez kwalifikacji zawodowych, czyli osób nie posiadających kwalifikacji do wykonywania 

jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji 

szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Osoby  

te stanowiły 28,1% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2014 r. zgłosiły się 6 673 osoby (4 338 osób  

z powiatu grodzkiego i 2 335 osób z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji zawodowych. Pracę 

w omawianym okresie podjęły 2 304 osoby (1 466 osób z powiatu grodzkiego i 838 osób  

z powiatu ziemskiego), w tym 1 001 kobiet. 

 

Tab. 13  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

Miesiąc 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 7 766 28,5 

luty 7 785 28,6 

marzec 7 636 28,7 

kwiecień 7 397 28,7 
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maj 7 195 29,0 

czerwiec 7 040 29,0 

lipiec  6 893 28,8 

sierpień 6 697 28,5 

wrzesień 6 571 28,6 

październik 6 322 28,1 

listopad 6 310 28,0 

grudzień 6 302 28,1 

 

3.5.6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego  
 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 5 976 osób 

(3 662 osoby z powiatu grodzkiego i 2 314 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych 

bez doświadczenia zawodowego, czyli bezrobotnych, którzy wykonywali zatrudnienie  

lub inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Osoby te stanowiły  

26,7% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2014 r. zgłosiło się 7 815 osób (5 057 osób  

z powiatu grodzkiego i 2 758 osób z powiatu ziemskiego) bez doświadczenia zawodowego. 

Pracę podjęły 3 144 osoby (2 035 osób z powiatu grodzkiego i 1 109 osób  

z powiatu ziemskiego), w tym 1 474 kobiety. 

 

Tab. 14  Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

Miesiąc 

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 7 475 27,5 

luty 7 570 27,9 

marzec 7 341 27,6 

kwiecień 7 028 27,4 

maj 6 746 27,2 

czerwiec 6 514 26,9 

lipiec 6 474 27,0 

sierpień 6 346 27,0 

wrzesień 6 273 27,3 

październik 6 090 27,1 

listopad 6 120 27,1 

grudzień 5 976 26,7 

 

3.5.7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego  

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 10 252 osoby 

(6 367 osób z powiatu grodzkiego i 3 885 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych bez 

wykształcenia średniego. Osoby te stanowiły 45,7% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2014 r. zgłosiło się 8 817 osób (5 681 osób  

z powiatu grodzkiego i 3 136 osób z powiatu ziemskiego) bez wykształcenia średniego. Pracę 

podjęło 3 466 osób (2 099 osób z powiatu grodzkiego i 1 367 osób z powiatu ziemskiego),  

w tym 1 110 kobiet. 
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Tab. 15  Bezrobotni bez wykształcenia średniego  

Miesiąc 

Bezrobotni bez wykształcenia średniego 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 12 781 47,0 

luty 12 787 47,1 

marzec 12 550 47,2 

kwiecień 12 100 47,2 

maj 11 662 47,0 

czerwiec 11 408 47,1 

lipiec  11 063 46,2 

sierpień 10 744 15,7 

wrzesień 10 498 49,6 

październik 10 231 45,5 

listopad 10 201 45,2 

grudzień 10 252 45,7 

 

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

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 1 793 osoby (1 285 

osób z powiatu grodzkiego i 508 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne samotnie 

wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Populacja  ta stanowiła  

8,0% ogółu bezrobotnych.  

W 2014 r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 1 397 osób (1 033 osoby  

z powiatu grodzkiego i 364 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym okresie podjęło 

721 osób (521 osób z powiatu grodzkiego i 200 osób z powiatu ziemskiego). 

 

Tab. 16  Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  

Miesiąc 

Bezrobotni samotnie wychowujący  

co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 2 011 7,4 

luty 2 015 7,4 

marzec 1 996 7,5 

kwiecień 1 938 7,6 

maj 1 902 7,7 

czerwiec 1 882 7,8 

lipiec  1 881 7,8 

sierpień 1 843 7,8 

wrzesień 1 859 8,1 

październik 1 819 8,1 

listopad 1 811 8,0 

grudzień 1 793 8,0 
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3.5.9. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 632 osoby (461 osób  

z powiatu grodzkiego i 171 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne, które po odbyciu kary 

pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Osoby te stanowiły 2,8% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2014  r. zgłosiło się 690 osób (523 osoby z powiatu 

grodzkiego i 167 osób z powiatu ziemskiego), które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęły zatrudnienia. Pracę w omawianym okresie podjęły 93 osoby (78 osób z powiatu 

grodzkiego i 15 osób z powiatu ziemskiego).  

 

Tab. 17 Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli 

zatrudnienia 

Miesiąc 

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia 

wolności nie podjęli zatrudnienia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 691 2,5 

luty 711 2,6 

marzec 711 2,7 

kwiecień 706 2,8 

maj 697 2,8 

czerwiec 684 2,8 

lipiec  668 2,8 

sierpień 644 2,7 

wrzesień 654 2,8 

październik 644 2,9 

listopad 652 2,9 

grudzień 632 2,8 

 

3.5.10. Bezrobotni niepełnosprawni 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 1 686  

(1 252 osoby z powiatu grodzkiego i 434 osoby z powiatu ziemskiego) niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych, w tym 650 kobiet. Stanowiły one 7,5% ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 190 osób niepełnosprawnych, czyli 11,3% ogółu 

bezrobotnych niepełnosprawnych.  

W 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 1 957 niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych (1 475 osób z powiatu grodzkiego i 482 osoby z powiatu ziemskiego), w tym  

873 kobiety. Pracę w powyższym okresie podjęło 710 osób bezrobotnych niepełnosprawnych 

(528 osób z powiatu grodzkiego i 182 osoby z powiatu ziemskiego),w tym 346 kobiet.  

 

Tab. 18  Bezrobotni niepełnosprawni  

Miesiąc 

Bezrobotni niepełnosprawni  

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 1 949 7,2 

luty 1 940 7,1 

marzec 1 930 7,3 

kwiecień 1 842 7,2 
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maj 1 739 7,0 

czerwiec 1 722 7,1 

lipiec  1 706 7,1 

sierpień 1 727 7,3 

wrzesień 1 687 7,3 

październik 1 664 7,4 

listopad 1 674 7,4 

grudzień 1 686 7,5 

 

3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. w PUP zarejestrowanych było 495 osób (365 osób  

z powiatu grodzkiego i 130 osób z powiatu ziemskiego) poszukujących  pracy, w tym 200 

kobiet. Z ogólnej liczby poszukujących pracy 279 osób (229 osób z powiatu grodzkiego  

i 50 osób z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego   

w związku z pobieraniem renty. 

W 2014 r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 600 osób poszukujących pracy (474 osoby 

z powiatu grodzkiego i 126 osób z powiatu ziemskiego), w tym 225 kobiet. 

 

Tab. 19  Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy  

Miesiąc 

Liczba osób 

zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy 

ogółem 

w tym: 

kobiety 

niepełnosprawne i nie 

pozostające  

w zatrudnieniu 

styczeń 521 209 282 

luty 524 220 283 

marzec 534 238 295 

kwiecień 544 234 311 

maj 544 235 311 

czerwiec 533 230 310 

lipiec  517 230 295 

sierpień 516 229 292 

wrzesień 501 221 279 

październik 500 209 264 

listopad 485 202 262 

grudzień 495 200 279 

 

3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych zarejestrowanych 

w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 

 25 - 34 lata (6 691 osób), 29,9% ogółu bezrobotnych, 

 35 - 44 lata (4 505 osób), 20,1% ogółu bezrobotnych, 

 45 – 54 lata (4 192 osoby), 18,7% ogółu bezrobotnych, 

 18 - 24 lata (2 922 osoby), 13,0% ogółu bezrobotnych. 

 

Poza tym zarejestrowanych było 2 845 osób (12,7%) w wieku 55 – 59 lat i 1 256 osób 

w wieku powyżej 60 lat (5,6%). 
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Tab. 20  Bezrobotni według wieku – według stanu na 31.12.2014r. 

Wiek w latach 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

18-24 2 922 1 647 1 275 

25-34 6 691 4 412 2 279 

35-44 4 505 3 131 1 374 

45-54 4 192 2 798 1 394 

55-59 2 845 1 940 905 

powyżej 60 1 256 844 412 

Razem 22 411 14 772 7 639 

 

3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:  

 gimnazjalne i poniżej    -  5 455 osób (24,3% ogółu bezrobotnych),  

 policealne i średnie zawodowe   -  5 369 osób (24,0% ogółu bezrobotnych), 

 zasadnicze zawodowe    -  4 797 osób (21,4% ogółu bezrobotnych). 

Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie: 

 wyższe  –  4 177 osób (18,6% ogółu bezrobotnych), 

 ogólne  –  2 613 osób (11,7% ogółu bezrobotnych). 

 

Tab. 21  Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 31.12.2014r. 

Wykształcenie 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

wyższe 4 177 3 200 977 

polic. i średnie zawod. 5 369 3 417 1 952 

średnie ogólne 2 613 1 788 825 

zasadnicze zawodowe 4 797 2 954 1 843 

gimnazjalne i poniżej 5 455 3 413 2 042 

Razem 22 411 14 772 7 639 

 

3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych dotychczas 

nie pracujących (4 419 osób, 20,2% ogółu bezrobotnych). 

Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż: 

 1 - 5  letni  (4 094 osoby), 18,3% ogółu bezrobotnych, 

 do 1 roku (4 039 osób), 18,0% ogółu bezrobotnych, 

 10 - 20 letni (3 277 osób), 14,6% ogółu bezrobotnych, 

 5 - 10 letni (2 882 osoby), 12,9% ogółu bezrobotnych, 

 20 - 30 letni (2 617 osoby), 11,7% ogółu bezrobotnych. 

Najmniej, bo 1 083 osoby (4,8%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy. 

 

Tab. 22  Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 31.12.2014r. 

Staż pracy w latach 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 roku 4 039 2 754 1 285 

1-5 4 094 2 697 1 397 
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5-10 2 882 1 947 935 

10-20 3 277 2 212 1 065 

20-30 2 617 1 789 828 

powyżej 30 lat 1 083 739 344 

bez stażu 4 419 2 634 1 785 

Razem 22 411 14 772 7 639 

 

3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

 
Na dzień 31 grudnia 2014 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 

pozostających  bez pracy powyżej 24  miesięcy (6 585 osób – 29,4% ogółu bezrobotnych). 

Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby pozostające bez pracy  

w okresie od: 

 12 do 24 miesięcy (4 342 osoby – 19,4% ogółu bezrobotnych), 

 6 - 12 miesięcy (3 368 osób – 15,0% ogółu bezrobotnych). 

 1 - 3 miesięcy (3 324 osoby – 14,8% ogółu bezrobotnych), 

 3 - 6 miesięcy (3 050 osób – 13,6% ogółu bezrobotnych), 

 do 1 miesiąca (1 742 osoby – 7,8% ogółu bezrobotnych). 

 

Tab.23 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 31.12.2014r. 

Czas pozostawania bez 

pracy  miesiącach 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 miesiąca 1 742 1 161 581 

1-3 3 324 2 224 1 100 

3-6 3 050 2 008 1 042 

6-12 3 368 2 215 1 153 

12-24 4 342 2 846 1 496 

powyżej 24 miesięcy 6 585 4 318 2 267 

Razem 22 411 14 772 7 639 

 

4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia 

i aktywizacji  zawodowej 
 

 Powiatowy Urząd pracy w Białymstoku zadania z zakresu łagodzenia skutków 

bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób poszukujących 

pracy realizuje poprzez: 

- marketing oferowanych usług tj. wizyty w zakładach pracy, organizowanie targów pracy, 

konferencji, konkursów dla pracodawców, 

- pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy, 

- udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych 

kwalifikacjach, 

- udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w pozyskaniu 

odpowiedniego zatrudnienia, 

- uczestnictwo w doborze osób na oferty zgłaszane w ramach sieci EURES, 

- pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu lub 

miejsca pracy oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także 

przygotowanie do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia 

poprzez rozmowy z doradcami zawodowymi, 
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- inicjowanie programów aktywizacji osób bezrobotnych, w tym programów finansowanych 

lub współfinansowanych ze źródeł innych niż Fundusz Pracy, w szczególności z funduszy 

strukturalnych Unii Europejskiej, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego, 

- pomoc pracodawcom w tworzeniu miejsc pracy poprzez zastosowanie instrumentów rynku 

pracy, 

- pomoc w podjęciu zatrudnienia osobom bezrobotnym objętym instrumentami rynku pracy, 

- organizowanie instrumentów wsparcia pracodawców tworzących miejsca pracy tj. prac 

interwencyjnych, robót publicznych, refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych 

składek na ubezpieczenie społeczne, zatrudnienia wspieranego, refundacji poniesionych 

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy,  

- organizowanie prac społecznie użytecznych, 

- organizowanie instrumentów wsparcia osób bezrobotnych  tj. staży, refundacji 

poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, kosztów 

przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, miejsca 

odbywania stażu oraz refundacji kosztów zakwaterowania w miejscu pracy, osobom 

bezrobotnym, które podjęły staż, zatrudnienie lub inna pracę zarobkową w innym miejscu 

niż miejsce zameldowania, 

- organizowanie form wsparcia osób bezrobotnych do 30 roku życia tj. bonów 

szkoleniowych, bonów stażowych, bonów zatrudnieniowych, bonów na zasiedlenie, 

refundacji kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 

za osoby bezrobotne, które podejmują zatrudnienie pierwszy raz, 

- organizowanie form wsparcia pracodawców planujących zatrudnienie bezrobotnego 

rodzica powracającego na rynek pracy lub bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą 

zależną tj: grantów na utworzenie stanowiska w formie telepracy, świadczeń 

aktywizacyjnych, 

- przyznawanie osobom bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym pracy 

środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundacja kosztów pomocy prawnej, 

konsultacji i doradztwa dotyczących podjęcia działalności gospodarczej, 

- przyznawanie osobom bezrobotnym środków finansowych na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na zasadach spółdzielni socjalnej, 

- współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania pożyczek na 

podjęcie działalności gospodarczej oraz na utworzenie miejsc pracy, 

- umożliwianie bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym pracy zdobycia, 

zmiany bądź  poszerzenia kwalifikacji poprzez kierowanie na szkolenia, 

- finansowanie kosztów egzaminów, uzyskania licencji lub studiów podyplomowych, 

- refundowanie kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców w ramach Krajowego 

Funduszu Szkoleniowego, 

- przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku  

dla bezrobotnych, które w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjęły 

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub z własnej inicjatywy podjęły 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, 

- przyznawanie stypendiów bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych, którzy w okresie  

12 miesięcy od dnia zarejestrowania się w urzędzie podejmą dalszą naukę w szkole 

ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej  dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie 

studiów niestacjonarnych, 

- refundowanie bezrobotnym samotnie wychowującym dziecko lub dzieci do lat 7 - kosztów 

opieki nad tymi dziećmi - w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, 

szkolenia, stażu. 
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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 2014 r. pośrednicy pracy 

złożyli 1 426 wizyt, z tego 1 196 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku i 230 

na terenie powiatu ziemskiego. Pozyskali również 2 171 propozycji zatrudnienia. Z ogólnej 

liczby pozyskanych przez pośredników ofert 1 486 dotyczyło  zatrudnienia na terenie powiatu 

grodzkiego, a 685 powiatu ziemskiego. 

Ogółem w omawianym okresie do tut. Urzędu wpłynęło 7 074 oferty pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej z tego 5 596 ofert (79%) zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku           

i 1 478 ofert (21%) z terenu powiatu ziemskiego. W w/w okresie wpłynęły 522  propozycje 

zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 

Tab. 24 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie     

sprawozdawczym 

Miesiąc 

Ogółem 

wolne 

miejsca 

pracy 

z ogółem 

zatrudnienie 

lub inna praca 

zarobkowa 

miejsca 

aktywizacji 

zawodowej 

dla 

niepełnosprawnych 

styczeń 292 289 3 31 

luty 470 326 144 35 

marzec 526 364 162 33 

I kwartał ogółem 1 288 979 309 99 

kwiecień 630 526 104 40 

maj 589 518 71 36 

czerwiec 680 517 163 66 

II kwartał  1 899 1 511 388              142 

lipiec  805 690 115 75 

sierpień 684 610 74 20 

wrzesień 737 655 82 29 

III kwartał 2 226 1 955 271 124 

październik 725 674 51 79 

listopad 508 464 44 50 

grudzień 428 384 44 28 

IV kwartał 1 661 1 522 139 157 

OGÓŁEM 7 074 5 967 1 107 522 

 

Interesującą formą kojarzenia ofert pracy z osobami bezrobotnymi i poszukującymi 

pracy są giełdy pracy. Umożliwiają one spotkanie pracodawcy z większą grupą kandydatów  

do pracy. W omawianym okresie zorganizowano 42 giełdy pracy,  w których uczestniczyły  

508 osób. Pracodawcy poszukiwali tą drogą kandydatów do pracy m.in. na stanowisko: 

przedstawiciela handlowego, doradcy ubezpieczeniowego, opiekun osób starszych, pracownika 

biurowego, pracownika gospodarczego, stolarza, spawacza, operatora CNC, sprzątaczki, 

blacharza – dekarza, krawcowej, elektromontera, kierowcy, kucharza, zastępcy głównego 

księgowego.   
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W lutym i listopadzie 2014 r. zorganizowano spotkania z cudzoziemcami 

zarejestrowanymi w PUP. Pracownicy Urzędu zapoznali uczestników z prawami  

i obowiązkami osób bezrobotnych oraz z zasadami korzystania z ofert pracy, możliwościami 

poszerzenia lub zmiany posiadanych kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez 

Urząd oraz z zakresem usług realizowanych przez doradców zawodowych. Omówione zostały 

również zasady ubiegania się o dotację na własną działalność gospodarczą oraz formy 

subsydiowane tj. staże, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne.                             

Na zakończenie przewidziano dyskusję, podczas której uczestnicy spotkania mogli uzyskać 

szczegółowe informacje w interesujących ich kwestiach.                          

W dniu 26.03.2014 r. wspólnie ze Starostą Białostockim zorganizowano  konferencję 

pt.: „Razem kształtujemy lokalny rynek pracy”, która była zwieńczeniem II edycji  konkursu 

„Pracodawca – Partner 2013 roku”. Celem Konkursu było wyróżnienie tych przedsiębiorców, 

którzy  tworzą nowe miejsca pracy a przy rekrutacji nowych pracowników korzystają  z usług 

Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku. Docenione zostały również osoby, które stworzyły 

własną firmę przy pomocy środków uzyskanych z tut. Urzędu. W Konkursie mogli wziąć udział 

pracodawcy, których główna siedziba znajduje się w powiecie białostockim lub mieście 

Białystok. Laureaci zostali wyłonieni przez Kapitułę Konkursu, w skład której weszli: Starosta 

Białostocki, przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku, przedstawiciele lokalnych 

stowarzyszeń pracodawców - Loży Białostockiej Business Center Club,  Izby Przemysłowo – 

Handlowej, Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości, Podlaskiego Związku Pracodawców oraz 

Podlaskiego Klubu Biznesu a także Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora PUP w Białymstoku.  

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: 

— firmy zatrudniające do 20 osób 

Powiat Białostocki - MARMUR-GRANIT Wiesław Kisielewski 

Miasto Białystok - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "FOKS" Dariusz Muszyński 

— firmy zatrudniające od 20 do 100 osób 

Powiat Białostocki  - P.P. DK Lamin Piotr Daniluk, Wiktor Kiersnowski 

Miasto Białystok - KOBA Konrad Baranowski 

— firmy zatrudniające powyżej 100 osób 

Powiat Białostocki - PLUM Sp. z o.o. 

Miasto Białystok - BIAZET S.A. 

— pracodawca, który powstał dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku 

(dotacji na rozpoczęcie działalności  gospodarczej) z powiatu Białostockiego oraz z miasta 

Białystok 

Z uwagi na fakt, iż w tej kategorii były nominowane tylko 3 firmy - Kapituła Konkursowa 

podczas obrad podjęła jednogłośnie decyzję o przyznaniu nagrody każdej firmie. Laureatami 

zostali: Powiat białostocki  - ADDINSIDE SOLUTIONS Jakub Stachowicz oraz Gabinet 

Stomatologiczny Jerzy Sadowski, Miasto Białystok    - Win2Trade Michał Zaprzałka. 

W II edycji Konkursu przyznano również Nagrodę Specjalną  firmie GLAZEVSKI 

ROBOTICS Wojciech Głażewski za innowacyjność oraz popularyzację nowoczesnych 

technologii w dziedzinie robotyki. Podkreślić należy, że przedsiębiorca otrzymał z tut. Urzędu 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  

Zaproszeni goście mieli również możliwość zapoznania się z  tematyką: 

— „Jak zwiększyć zatrudnienie i powstrzymać emigrację – punkt widzenia przedsiębiorcy”,  

— „Działania władz samorządowych, ukierunkowane na ożywienie sytuacji na lokalnym rynku 

pracy na przykładzie inicjatyw podejmowanych przez Urząd Miejski w Łapach”, 

—  „Podlaski Park Przemysłowy przykładem rozwoju rynku pracy poprzez tworzenie terenów 

inwestycyjnych”,  

— „Formy wsparcia pracodawców w 2014 r. realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy  

w Białymstoku”. 
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W dniu 30 września 2014 r. pod honorowym patronatem Starosty Białostockiego 

zorganizowano Lokalne Targi Pracy, które skierowane były głównie do mieszkańców                           

i pracodawców z terenu gmin: Wasilków, Supraśl i Czarna Białostocka. Przedsięwzięcie było 

okazją do spotkania poszukujących zatrudnienia z przedstawicielami pracodawców,  instytucji 

i firm szkoleniowych oraz agencji zatrudnienia. Łącznie wystawcy dysponowali   ponad 200 

ofertami pracy. Proponowano zatrudnienie dla poszukujących pracy m.in.: w handlu 

(sprzedawca-kasjer, przedstawiciel handlowy), zawodach mechanicznych (elektromechanik, 

monter konstrukcji stalowych, monter sieci elektrycznych,  tokarz, ślusarz, spawacz,  lakiernik, 

frezer, automatyk, operator wózka widłowego), przemyśle (inżynier ds. jakości, technolog – 

konstruktor oprzyrządowania, technolog obróbki skrawaniem), gastronomii (kucharz, pomoc 

kuchenna), usługach: (pokojowa, recepcjonistka, kosmetyczka) oraz innych jak: księgowa, 

kierowca, grafik komputerowy, kierownik projektu, kierownik ds. marketingu. Osoby 

zainteresowane wyjazdem za granicę w celu poszukiwania miały możliwość zapoznania się z 

ofertami pracy w ramach sieci EURES. Ponadto przedstawiciele instytucji szkoleniowych 

informowali osoby odwiedzające Targi o swojej aktualnej ofercie szkoleniowej. Natomiast 

zainteresowani rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej mogli uzyskać praktyczne 

wskazówki od przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy. Osoby  zainteresowane mogły 

także, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, przygotować profesjonalnie cv oraz list 

motywacyjny. 

W dniu 10 września 2014 r. wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

w Juchnowcu Kościelnym zorganizowano dyżur pracowników Urzędu. Zainteresowani mieli 

możliwość uzyskania informacji dotyczących m.in. ofert pracy będących w dyspozycji Urzędu, 

szkoleń i przekwalifikowani, możliwości odbycia stażu u pracodawcy, pozyskania środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz uzyskania uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. 

Podobny dyżur pracownicy Urzędu zorganizowali 15.10.2014 r. dla mieszkańców Czarnej 

Białostockiej. 

Powiatowy Urząd Pracy realizował  również zadania z zakresu pomocy osobom 

zwalnianym z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Stosownie do skali planowanych zwolnień 

i ich rozłożenia w czasie proponowano: 

 spotkania ze zwalnianą załogą na terenie zakładu pracy, 

 dyżury pracowników PUP w zakładach wg sporządzonego wspólnie z pracodawcą 

harmonogramu, 

Wybór odpowiedniej usługi dokonywany jest wspólnie z pracodawcą. 

W omawianym okresie zorganizowano  spotkania:  w oddziale firmy  Black Red White                       

sp. z o.o. przy ul. Magazynowej 8, Zespole Szkół Zawodowych Nr 4 i Nr 6 przy 

ul. Transportowej 2 oraz Narodowym Banku Polskim Oddział w Białymstoku.  Pracownicy 

Urzędu udzielali osobom zainteresowanym 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 PUP oraz 

roli własnej aktywności  w poszukiwaniu pracy. 

W 2014 r. pośrednicy pracy uczestniczyli również: 

— w Targach Edukacyjno- Zawodowych pod hasłem „Dzień Edukacji i Dzień Pracy” 

organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy 

Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. Przedstawiono oferty pracy oraz  usługi 

realizowane przez Urząd, 

 w wydarzeniach organizowanych przez lokalne samorządy: 

 „Dniach Michałowa” zorganizowanych przez Urząd Miejski w Michałowie, 

 festynie pt. „Powitanie Lata” organizowanym przez Urząd Gminy                                      

w Dobrzyniewie Dużym, 
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 „Jarmarku Dominikańskim” organizowanym przez  Urząd Miejski                                 

w Choroszczy. 

Pośrednicy pracy zorganizowali stoisko oraz udzielali zainteresowanym informacji                           

o programach rynku pracy realizowanych przez Urząd i przedstawiali ofert pracy będące 

w dyspozycji Urzędu, w tym również w ramach sieci EURES. 

 w Targach Edukacyjno- Zawodowych organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy 

Młodzieży Podlaskiej Komendy OHP w Białymstoku oraz Ośrodek Kariery XI LO. 

Przedstawiono aktualne oferty pracy oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez 

szkolenia.  

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku uczestniczył także w doborze osób na oferty 

zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w ramach sieci EURES.  

W 2014 r. wpłynęło 715 propozycji zatrudnienia na 3 722 stanowiska pracy. Oferty pochodziły 

najczęściej z krajów: Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Holandia, Francja, Polska, Norwegia, 

Hiszpania, Irlandia, Słowacja, Finlandia, Czechy, Estonia, Włochy, Malta, Austria, Chorwacja, 

Węgry, Szwecja. Oferty zgłoszono w branży: 

— mechanicznej: instalator wodno-gazowy, mechanik przemysłowy, pracownik obróbki 

metalu, instalator urządzeń sanitarnych, grzewczych, klimatyzacji, mechanik 

samochodowy, blacharz/lakiernik, mechanik/spawacz aluminium, monter szyb 

samochodowych, elektryk, frezer CNC, mechanik instrumentów chirurgicznych, 

kierowca, operator wtryskarki do tworzyw sztucznych, monter konstrukcji stalowych, 

mechanik urządzeń sanitarnych,  

— budowlanej: geolog ze znajomością oprogramowania, pracownik budowlany ( suche 

tynki), brukarz/ kamieniarz, malarz budowlany, monter kominków i pieców, monter 

płyt kartonowo gipsowych, glazurnik, dekarz, monter systemów przeciwpożarowych, 

parkieciarz, kierownik budowy, monter rusztowań,  

— hotelarsko – gastronomicznej: filetowanie ryb, pomocnik w hotelu ( sprzątanie), 

pracownik baru, pracownik restauracji/ kelner, pomocnik w kuchni (zmywanie), 

pracownik obsługi śniadań, recepcjonista, kucharz, pomoc kuchenna, pracownik pralni, 

asystent kierownika hotelu, kierownik sali, szef kuchni, piekarz, recepcjonista, asystent 

cukiernika, kierownik ds. technicznych w hotelu, krupier z jęz. włoskim,  

— handlowej: sprzedawca, hostessa, menadżer ds. rozwoju łańcucha dostaw, 

przedstawiciel handlowy, agent ds. przedsprzedaży i marketingu, agent ds. sprzedaży      

i marketingu, dyrektor handlowy,  

— rolniczej: opieka nad zwierzętami, pracownik do uprawy truskawek,  ogrodnik, 

pracownik na farmie bydła, kontroler grupy pracowników do zbierania owoców, 

pracownik do pakowania owoców, pracownik do zbiorów jabłek i gruszek, 

przemysłowej: lakierowanie urządzeń przemysłowych, spawacz MAG, spawacz MIG, 

stolarz- konstrukcja mebli, kierownik działu produkcji, spawacz TIG, ślusarz/ 

konstruktor maszyn, szlifierz/produkcja form, operator laminarki przy produkcji 

materacy, operator maszyn i urządzeń przemysłowych, pracownik produkcji w hucie 

metalu,  

— medycznej: pielęgniarka, opiekun środowiskowy, pomocnik opiekuna, kierownik sekcji 

opiekuńczej, laborantka, pomoc pielęgniarska, technik rentgenowski,  fizjoterapeuta, 

technik laboratoryjny,  

— inne: szwaczka, konsultant Call Center z jęz. rosyjskim, Agent Call Center- Product 

Support, Developer Ids/ Ips, Cyber- ICT, Starszy Inżynier CCIE/ CISCO, pracownik do 

obsługi parku, pilarz/drwal, szwaczka tapicerska, montażysta stelaży do mebli, krojczy, 

programista JAVA, technik obuwnik, trener ds. szkoleń z branży IT, analityk IT ze 

znajomością jęz. francuskiego, analityk IT ze znajomością jęz. niemieckiego, analityk 

IT ze znajomością jęz. rosyjskiego, pracownik zarządzania jakością, specjalista  
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z dziedziny geometrii, technik pomiaru, Senior Developer, trener ds. szkoleń 

technicznych, lider zespołu technicznego z jęz. rosyjskim, specjalista z dziedziny 

geometrii, przedstawiciel HR Contact Center- polskojęzyczny, programista CNC  

(FANUC), księgowy, adiunkt w wydziale ds. sieci. 

Ponadto w październiku 2014 r. zorganizowano dwa spotkania informacyjne dla 

pracowników tut. Urzędu z doradcą EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 

dotyczące reformy sieci EURES w Polsce.  

 

4.2. Podjęcia pracy 

 
W 2014 r. pracę podjęło 12 751 osób bezrobotnych, w tym 6 344 kobiety.  Podjęcia 

pracy stanowiły  45,4% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.   

 

Tab. 25  Podjęcia pracy 

Miesiąc 
Podjęcia pracy 

ogółem 

z tego pracy: 

niesubsydiowanej subsydiowanej 

styczeń 865 861 4 

luty 933 903 30 

marzec 1 200 1 078 122 

I kwartał  2 998 2 842 156 

kwiecień 1 250 1 111 139 

maj 1 064 893 171 

czerwiec 992 886 106 

II kwartał  3 306 2 890 416 

lipiec  954 856 98 

sierpień 901 735 166 

wrzesień 1 329 1 194 135 

III kwartał 3 184 2 785 399 

październik 1 192 1 038 154 

listopad 922 803 119 

grudzień 1 149 934 215 

IV kwartał 3 263 2 775 488 

OGÓŁEM 12 751 11 292 1 459 

 

Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało 

na terenie Białegostoku – 8 713 osób, czyli 68,3%, pozostałe 4 038 osób (31,7%) -  

na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  

 

4.3. Prace interwencyjne      
 

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano z 222 pracodawcami 

233 umowy w sprawie organizacji 337 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Ogółem 

zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 295 osób, w tym 166 kobiet.  

W powiecie grodzkim pracę podjęło 178 osób, w tym 104 kobiety. Wśród zatrudnionych było: 

 38 osób (17 kobiet)  do 25 roku życia, 

 34 osoby (21 kobiet) powyżej 50 roku życia,  

 66 osób (38 kobiet) posiadało status długotrwale bezrobotnej.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 117 osób, w tym 62 kobiety. Wśród zatrudnionych było: 

 29 osób (7 kobiet) do 25 roku życia,  
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 20 osób (9 kobiet) powyżej 50 roku życia, 

 63 osoby (34 kobiety) długotrwale bezrobotne. 

 

Tab. 26  Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 

Miesiąc 

Osoby zatrudnione  

w miesiącu sprawozdawczym 

ogółem 

w tym kobiety 

styczeń 1 1 

luty 15 9 

marzec 19 14 

I kwartał  35 24 

kwiecień 11 9 

maj 19 10 

czerwiec 0 0 

II kwartał  30 19 

lipiec  6 4 

sierpień 42 21 

wrzesień 49 30 

III kwartał 97 55 

październik 48 28 

listopad 36 24 

grudzień 49 16 

IV kwartał 133 68 

OGÓŁEM 295 166 
 

Miejsca pracy interwencyjnej tworzono osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje m.in. 

na stanowiska: 

 pracownika biurowego, 

 nauczyciela, 

 sprzedawcy, 

 sprzątaczki, 

 kucharza, 

 operatora obrabiarek skrawających, 

 szwaczki. 
 

4.4. Roboty publiczne 
 

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano 29  umów z 17 

organizatorami w sprawie zatrudnienia 108 osób w ramach robót publicznych. Ogółem 

zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 110 osób, w tym 36 kobiet.  

W powiecie grodzkim pracę podjęło 8 osób, w tym 6 kobiet. Spośród osób zatrudnionych: 

 3 osoby (2 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia,  

 5 osób (4 kobiety) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęły 102 osoby, w tym 30 kobiet. Wśród zatrudnionych było: 

 5 mężczyzn w wieku do 25 roku życia,  

 64 osoby (16 kobiet) w wieku powyżej 50 roku życia, 

 60 osób (19 kobiet) długotrwale bezrobotnych.  

 

 

 



 

 

25 

 

 

Tab. 27  Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych 

Miesiąc 
Osoby zatrudnione w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 0 0 

luty 1 0 

marzec 37 10 

I kwartał  38 10 

kwiecień 42 10 

maj 12 4 

czerwiec 12 10 

II kwartał  66 24 

lipiec  0 0 

sierpień 0 0 

wrzesień 6 2 

III kwartał 6 2 

październik 0 0 

listopad 0 0 

grudzień 0 0 

IV kwartał 0 0 

OGÓŁEM 110 36 
 

W ramach robót publicznych najczęściej refundowane były stanowiska pracy:  

 sprzątacza,  

 pracownika administracyjno-biurowego,  

 robotnika gospodarczego i niewykwalifikowanego. 

 

4.5. Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 
 

Staż dla osób bezrobotny umożliwia nabycie umiejętności praktycznych poprzez wykonywanie 

zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą. W celu umożliwienia 

osobom bezrobotnym zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, niezbędnych do 

wykonywania pracy, w 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto łącznie 850 

umów z 665 pracodawcami w sprawie organizacji 1 023 miejsc odbywania stażu. Ogółem staż 

podjęło 960 osób bezrobotnych, w tym 621 kobiet.  

Z powiatu grodzkiego staż podjęło 613 osób, w tym 395 kobiet. Wśród odbywających staż było: 

 389 osób (243 kobiety) do 25 roku życia,  

 16 osób (12 kobiet) powyżej 50 roku życia,  

 123 osoby (71 kobiet) posiadało status długotrwale bezrobotnej. 

Z powiatu ziemskiego staż podjęło 347 osób, w tym 226 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 225 osób (142 kobiety) to młodzież do 25 roku życia,  

 12 osób (3 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 

 92 osoby (60 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych. 
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Tab. 28  Bezrobotni odbywający staż  

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 4 3 

luty 25 17 

marzec 100 64 

I kwartał  129 84 

kwiecień 166 110 

maj 137 83 

czerwiec 91 48 

II kwartał  394 241 

lipiec  94 59 

sierpień 87 52 

wrzesień 77 57 

III kwartał 258 168 

październik 84 54 

listopad 33 28 

grudzień 62 46 

IV kwartał 179 128 

OGÓŁEM 960 621 

 
Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: 

 pomoc nauczyciela, 

 referent, 

 sprzedawca, 

 fryzjer. 
 

4.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

W 2014 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 636 umów 

w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

osobom bezrobotnym. W związku z tym, z tytułu podjęcia działalności gospodarczej 

wyrejestrowano 636 osób bezrobotnych, w tym 242 kobiety.  

W powiecie grodzkim działalność podjęły 454 osoby, w tym 181 kobiet: 

 51 osób (17 kobiet) do 25 roku życia, 

 28 osób (7 kobiet) powyżej 50 roku życia, 

 139 osób (52 kobiety) długotrwale bezrobotnych. 

W powiecie ziemskim działalność podjęły 182 osoby, w tym 61 kobiet: 

 29 osób (7 kobiet) do 25 roku życia, 

 11 osób (4 kobiety) powyżej 50 roku życia, 

 59 osób (16 kobiet) długotrwale bezrobotnych. 

 

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

gospodarczej 

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 1 0 

luty 12 3 

marzec 56 19 
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I kwartał  68 22 

kwiecień 61 21 

maj 93 34 

czerwiec 50 19 

II kwartał  204 74 

lipiec  60 26 

sierpień 76 33 

wrzesień 43 12 

III kwartał 179 71 

październik 57 33 

listopad 48 15 

grudzień 80 27 

IV kwartał 185 75 

OGÓŁEM 636 242 

 

Z dokonanej analizy zawartych umów, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej 

wynika, że środki finansowe w 2014 r. przeznaczano w: 

 80,3 % na działalność usługową, 

 16,2 % na działalność handlową,  

 3,5 % na działalność produkcyjną. 

 

Ponadto w 2014 r. wyniku realizacji zadań określonych w art.12a ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 4 osobom 

niepełnosprawnym z terenu powiatu ziemskiego przyznano dotacje ze środków PFRON na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej. Finansowego wsparcia udzielono na: założenie sklepu 

ze sprzętem oświetleniowym, prowadzenie firmy budowlano-remontowej oraz wypożyczalni 

sprzętu remontowo-budowlanego  i elektronarzędzi, na usługi ciesielsko-budowlane, 

ciesielstwo artystyczne, odbudowę i konserwację starych obiektów drewnianych; na założenie 

sklepu ze specjalistycznymi akcesoriami myśliwskimi, militarnymi i  turystycznymi. 

 

4.7. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom  

z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych 
  

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 308 umów o refundację 

kosztów wyposażenia 356 stanowisk pracy z 283 pracodawcami. Ogółem zatrudnienie w wyżej 

wymienionym okresie podjęły 343 osoby, w tym 132 kobiety. 

W powiecie grodzkim zatrudniono 249 osób (100 kobiet), w tym: 

 38 osoby (11 kobiet) w wieku do 25 roku życia,  

 18 osób (8 kobiet) powyżej 50 roku życia, 

 67 osób (30 kobiet) posiadało status długotrwale bezrobotnej. 

W powiecie ziemskim zatrudnione zostały 94 osoby (32 kobiety), w tym: 

 20 osób (3 kobiety) do 25 roku życia,  

 12 osób (3 kobiety) powyżej 50 roku życia, 

 45 osób (12 kobiet) długotrwale bezrobotnych. 
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Tab. 30  Bezrobotni, którzy  podjęli pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 

bezrobotnego 

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 0 0 

luty 1 0 

marzec 10 4 

I kwartał  11 4 

kwiecień 23 10 

maj 37 12 

czerwiec 39 8 

II kwartał  99 30 

lipiec  31 14 

sierpień 36 11 

wrzesień 28 13 

III kwartał 95 38 

październik 41 17 

listopad 25 12 

grudzień 72 31 

IV kwartał 138 60 

OGÓŁEM 343 132 

 

Najwięcej utworzonych miejsc pracy dotyczyło stanowisk: 

 krawcowej, 

 kosmetyczki, 

 księgowej, 

 pracownika produkcji, 

 sprzedawcy/magazyniera, 

 kierowcy/mechanika samochodowego, 

 pomocy kuchennej, 

 robotnika budowlanego, 

 pomocy stomatologicznej, 

 pracownika biurowego. 
 

W 2014 r. w wyniku realizacji zadań określonych w art 26e ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 9 osób niepełnosprawnych 

zamieszkałych na terenie powiatu ziemskiego zostało zatrudnionych w ramach umowy 

podpisanej z pracodawcą o zwrot ze środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy 

zatrudnionej osoby niepełnosprawnej na następujące stanowiska: administrator systemów 

informatycznych(ASI)/administrator bezpieczeństwa informacji( ABI), kierowca, pracownik 

porządkowy, pracownik techniczny, magazynier, konsultant ds. sprzedaży telefonicznej  

(3 stanowiska), referent ds. promocji i reklamy.  

Ponadto 9 osób niepełnosprawnych zamieszkałych w powiecie ziemskim zostało 

również zatrudnionych w ramach umowy podpisanej z pracodawcą o zwrot ze środków PFRON 

kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej osoby niepełnosprawnej w ramach  

,,Programu wyrównywania różnic między regionami II‘’ w obszarze G - projekt: 

,, Zwiększenie aktywności  samorządu powiatowego w działaniach dotyczących aktywizacji 

zawodowej osób niepełnosprawnych’’ na następujące stanowiska: pomoc krawiecka, 
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sprzedawca, kierowca (2 stanowiska), konsultant ds. sprzedaży telefonicznej (4 stanowiska), 

konsultant ds. sprzedaży internetowej.   

W ramach współpracy z Urzędem Miejskim w Białymstoku tut. Urząd wydał 41  opinii 

odnośnie możliwości skierowania do pracy  osób niepełnosprawnych posiadających określone 

kwalifikacje w ramach składanych przez pracodawców wniosków do Urzędu Miejskiego             

o zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy tych osób  ze środków PFRON.  
 

4.8. Prace społecznie użyteczne 
 

W 2014 r. na mocy 12 porozumień zawartych  z 11 gminami oraz Miejskim Ośrodkiem 

Pomocy Rodzinie w Białymstoku prace społecznie użyteczne podjęło 80 osób, w tym 44 

kobiety, z czego: 

 z powiatu grodzkiego prace społecznie użyteczne podjęło 19 osób (12 kobiet), w tym: 

 2 osoby (kobiety) do 25 roku życia,  

 3 osoby (1 kobieta) powyżej 50 roku życia, 

 19 osób (12 kobiet) długotrwale bezrobotnych; 

 z powiatu ziemskiego prace społecznie użyteczne podjęło 61 osób (32 kobiety), w tym: 

 5 osób (kobiety) do 25 roku życia, 

 28 osób (11 kobiet) powyżej 50 roku życia, 

 55 osób (28 kobiet) długotrwale bezrobotnych. 

 

Tab. 31  Bezrobotni, którzy  rozpoczęli prace społecznie użyteczne 

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 1 0 

luty 10 5 

marzec 53 32 

I kwartał  63 37 

kwiecień 12 5 

maj 3 1 

czerwiec 1 1 

II kwartał  16 7 

lipiec  1 0 

sierpień 0 0 

wrzesień 0 0 

III kwartał 1 0 

październik 0 0 

listopad 0 0 

grudzień 0 0 

IV kwartał 0 0 

OGÓŁEM 80 44 

 
Najczęściej występujące stanowiska to:  

 robotnik gospodarczy,  

 opiekun środowiskowy 

 pomoc biurowa. 

 

4.9. Zatrudnienie wspierane 
 

W 2014 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego zawarto z 14 pracodawcami 
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14 umów o refundację kosztów zatrudnienia wspieranego, łącznie na 15 stanowisk pracy.  

Z powiatu ziemskiego zatrudnionych zostało 9 osób (6 kobiet), w tym: 1 kobieta do 25 roku 

życia, 2 mężczyzn powyżej 50 roku życia oraz 5 osób (4 kobiety) długotrwale bezrobotne.  

Z powiatu grodzkiego zatrudniono 6 osób (3 kobiety, w tym 4 powyżej 50 roku życia  

(2 kobiety) i 3 długotrwale bezrobotne (1 kobieta). Łącznie pracę podjęło 15 osób (9 kobiet).  

Na dzień 31.12.2014 r. zatrudnienie kontynuuje 12 osób, w tym 8 kobiet. Najczęściej 

występujące stanowiska to: 

 sprzedawca, 

 pracownik gospodarczy, 

 sprzątaczka, 

 woźna oddziałowa, 

 pomoc kuchenna. 

 

4.10. Refundacja składek ZUS spółdzielniom socjalnym 
 

W IV kwartale 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego kontynuowano  

1 umowę zawartą w 2013 r. z 1 spółdzielnią z powiatu ziemskiego o refundację składek ZUS 

za zatrudnionych członków spółdzielni oraz 1 umowę zawartą w 2014 roku (powiat grodzki). 

Zakończona została refundacja składek dla 2 umów z 2013 r. oraz dla 1 umowy zawartej w 

2014 r. 

 

4.11. Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego,  

który ukończył 50 rok życia 
 

W 2014 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego zawarto z 5 pracodawcami 

5 umów o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który 

ukończył 50 rok życia na 5 stanowisk pracy. Wszyscy bezrobotni pochodzili z powiatu 

grodzkiego. Zatrudniono 5 osób (1 kobietę) powyżej 50 roku życia, z czego 3 mężczyzn było 

długotrwale bezrobotnych.  

Na dzień 31.12.2014 r. łącznie 5 osób (w tym 1 kobieta) kontynuują zatrudnienie. 

 

4.12. Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenie społeczne 

należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, 

którzy podjęli zatrudnienie po raz pierwszy w życiu 

 

W 2014 r. (w IV kwartale) w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto z 1 

pracodawcą umowę o refundację kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne 

należne od pracodawcy za skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują 

zatrudnienie po raz pierwszy w życiu na 1 stanowisko pracy.  

Zatrudniony bezrobotny pochodzi z powiatu grodzkiego. Na dzień 31.12.2014 r. kontynuuje on 

zatrudnienie na stanowisku spedytora. 

 

4.13. Zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu zatrudnieniowego 
 

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto z 7 pracodawcami  

7 umów w sprawie zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia w ramach bonu 

zatrudnieniowego, w sumie na 7 stanowisk pracy. Łącznie pracę podjęło 7 osób (6 kobiet), w 

tym:  
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 4 kobiety z powiatu grodzkiego (1 kobieta do 25 roku życia i 1 długotrwale bezrobotna), 

 3 osoby (2 kobiety) z powiatu ziemskiego (w tym 1 mężczyzna do 25 roku życia  

i 1 długotrwale bezrobotna kobieta). 

Na dzień 31.12.2014 r. wszyscy kontynuują zatrudnienie. Najczęstsze stanowiska to: 

 księgowa, 

 młodszy specjalista ds. rozliczeń, 

 specjalista ds. sprzedaży, 

 sprzedawca, 

 pracownik administracyjno-biurowy. 

 

4.14 Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych do 30 roku życia  

w ramach bonu stażowego (poniższe dane liczbowe zostały zawarte w pkt.  - Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób 

bezrobotnych) 
 

W 2014 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł z 78 pracodawcami 83 umowy  

o odbywanie stażu realizowanego w ramach bonu stażowego, łącznie na 83 miejsca odbywania 

stażu. Ogółem staż podjęło 69 osób bezrobotnych do 30 roku życia, w tym 54 kobiety.  

Z powiatu grodzkiego staż podjęło 48 osób, w tym 41 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 27 osób (21 kobiet) to młodzież do 25 roku życia,  

 9 osób (8 kobiet) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej. 

Z powiatu ziemskiego staż podjęło 21 osób, w tym 13 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 13 osób (8 kobiet) to młodzież do 25 roku życia,  

 3 osoby (1 kobieta) posiadały status osoby długotrwale bezrobotnej. 

Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż w ramach bonu stażowego na stanowiskach: 

 inżynier budownictwa, 

 pracownik administracyjny/biurowy. 

 

Na dzień 31 grudnia 2014 r. wszyscy kontynuują staż zorganizowany w ramach bonu 

stażowego. 

 

4.15  Przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla 

bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą 
 

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto z 5 osobami 

bezrobotnymi umowy o przyznanie środków Funduszu Pracy w ramach bonu na zasiedlenie dla 

bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą. Wśród korzystających ze wsparcia 4 osoby bezrobotne (w tym 3 kobiety) 

pochodziły z powiatu grodzkiego, 1 osoba (kobieta) z powiatu ziemskiego. Na dzień 

31.12.2014 r. wszyscy kontynuują zatrudnienie.  

 

Najczęstsze stanowiska pracy to: 

 stażysta, 

 magazynier, 

 pielęgniarka, 

 asystent projektanta, 

 doradca klienta. 
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4.16. Szkolenia 
 

Na przestrzeni 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na różnego 

rodzaju szkolenia skierowano ogółem 750 osób (540 osób z powiatu grodzkiego i 210 osób  

z powiatu ziemskiego), w tym 272 kobiety. Wśród ogólnej liczby skierowanych osób było: 

 719 osób bezrobotnych, 

 22 niepełnosprawne osoby poszukujące pracy skierowane na szkolenia finansowane ze 

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

 6 osób pobierających rentę szkoleniową, 

 3 osoby poszukujące pracy – pracujące, powyżej 45 roku życia. 

 

W omawianym okresie na szkolenia grupowe skierowano 443 osoby bezrobotne na następujące 

kursy.  

 Kasjer – sprzedawca, 

 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

 Pracownik do spraw kadr i płac, 

 Brukarz, 

 Technika komputerowa w księgowości, 

 ABC własnej firmy, 

 Pracownik recepcji / rejestracji, 

 Profesjonalna obsługa biura, 

 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 

 Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej, 

 Spawanie metoda TIG, 

 Opiekun osób starszych i chorych z językiem niemieckim, 

 Barman – kelner, 

 Pracownik gospodarczy – konserwator (z uprawnieniami SEP do 1 kV), 

 Monter instalacji wodno – kanalizacyjnych, 

 Pomoc kucharza z elementami carvingu, 

 Spawanie metodą MAG, 

 AutoCAD z kosztorysowaniem, 

 Profesjonalny wizerunek firmy w Internecie, 

 Bukieciarstwo z technikami decoupage, 

 Florystyka i dekoracja stołów, 

 Pracownik kancelaryjny, 

 Blacharz – lakiernik samochodowy, 

 Opiekun dziecięcy, 

 Przewodnik turystyczny, 

 Pracownik magazynu, 

 Profesjonalne sprzątanie (obsługa urządzeń sprzątających), 

 Pracownik biura rachunkowego, 

 Gorseciarka, 

 Handlowiec, 

 Operator obrabiarek sterowanych n numerycznie – CNC, 

 Stolarz meblowy, 

 Barman – barista, 

 Konserwator terenów zielonych, 

 Elektromonter instalacji – nowoczesny dom, 
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 Menager usług gastronomicznych i cateringowych, 

 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych. 

 

Na szkolenia indywidualne skierowano ogółem 307 osób. Obszary szkoleń indywidualnych na 

przestrzeni 2014 r. to: 

 Kierowcy (kursy: kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, 

D1+E; szkolenie okresowe kierowców dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E; 

kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E; 

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, 

D1+E;     kurs dokształcający kierowców z zakresu przewozu drogowego towarów 

niebezpiecznych ADR; przewóz materiałów niebezpiecznych ADR podstawowy  

i cysternach plus napełnianie i opróżnianie cystern drogowych). 

 Mechanika maszyn i urządzeń, elektryka i elektronika (kursy: dozór  

i eksploatacja urządzeń cieplnych Gr. 2E i D; hydraulik; eksploatacja urządzeń, 

instalacji i sieci do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu; 

eksploatacja i dozór urządzeń elektroenergetycznych plus pomiary ochrony 

przeciwporażeniowej; elektromonter instalacji – nowoczesny dom; szkolenie mechanik 

motocyklowy). 

 Obsługa maszyn i urządzeń (kursy: operator koparki jednonaczyniowej kl. II; operator 

koparki jednonaczyniowej kl. I;  operator koparko – ładowarki kl. III; operator koparki 

kl. III; operator ładowarki kl. III; kierowca wózków jezdniowych z napędem 

silnikowym; obsługa suwnic sterowanych z poziomu roboczego; operator żurawi 

przeładunkowych HDS; pilarz – drwal, operator pilarki; pilarz drzew ozdobnych  

II stopnia; operator zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego; operator zespołów maszyn do 

produkcji mieszanek betonowych kl. III; obsługa ciężkiego sprzętu budowlano – 

drogowego – walce drogowe kl. III;  operator obrabiarek sterowanych numerycznie 

CNC; kurs na licencję maszynisty; palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych 

paliwem stałym, ciekłym i gazowym). 

 Obsługa komputera (kursy: podstawy obsługi komputera; Archicad, Artlantis stopień  

I projektowanie wnętrz; AutoCAD z kosztorysowaniem; obsługa komputera  

z elementami monitoringu i ochrony; MS Excel 2007 z elementami MS Access – kurs 

średniozaawansowany; fakturowanie komputerowe z podstawową obsługą komputera, 

kas fiskalnych i terminala kart płatniczych; kosztorysowanie). 

 Spawanie (kursy: spawanie metodą MAG 135, 136; spawanie metodą TIG 141; 

spawanie łukowe elektrodą otuloną – 111; spawanie gazowe stali – 311; spawanie 

metodą MIG - 131). 

 Inne (np. kursy: masaż klasyczny, segmentarny, relaksacyjny, z elementami odnowy 

biologicznej; zawodowy kurs podologii; szkolenie podstawowe i specjalistyczne dla 

uprawnionych diagnostów; kasjer walutowo – złotowy; archiwista; księgowość w małej 

firmie; kurs menadżera sportu; kasjer – sprzedawca; kurs na instruktora kulturystyki; 

kurs wizażu i stylizacji z elementami charakteryzacji prostej; akredytowany kurs 

masaży orientalnych i ajurwedyjskich; montażysta rusztowań budowlano  

– montażowych metalowych; kurs instruktora sportu, specjalność kulturystyka oraz kurs 

na trenera personalnego; szkolenie wstępne w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości 

– dostęp budowlany plus dostęp linowy; szkolenie w zakresie bezpiecznej pracy na 

wysokości w standardzie międzynarodowym IRATA level 2;  pracownik do spraw kadr 

i płac; kurs fryzjerski; pracownik ochrony fizycznej osób i mienia; sprzedawca  

z obsługą komputera; kurs komercyjnej pielęgnacji psów; bukieciarstwo z technikami 

decoupage; akademia masażu; kurs krawiecki; instruktor nauki jazdy; kurs trenerski  

I stopnia szkoły trenerów PKR; opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym; florystyka  
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i dekoracja stołów; montaż instalacji sanitarnych; specjalista do spraw obrotu 

nieruchomościami; szkolenie barmańskie; rachunkowość, kadry i płace; torty 

artystyczne – autorska pracownia; kurs instruktora hipoterapii PTHip; opiekun 

dziecięcy; pracownik biura rachunkowego; pracownik magazynu; przewodnik 

turystyczny; kurs języka rosyjskiego medyczno – farmaceutycznego; profesjonalne 

sprzątanie (obsługa urządzeń sprzątających); specjalista do spraw kadr  

i finansów; umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron  

i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją oraz zarządzanie 

budowlanym projektem inwestycyjnym; szkolenie w zakresie PDR; opiekun medyczny; 

drama w edukacji; copywriting i content marketing).  

Na szkolenia indywidualne, realizowane w ramach bonów szkoleniowych, skierowano 21 osób. 

Były to następujące szkolenia: 

 Kurs prawa jazdy kat. C, 

 Kurs prawa jazdy kat. C+E, 

 Kurs prawa jazdy kat. D, 

 Szkolenie okresowe dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, 

 Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E, 

 Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E, 

 Operator żurawia HDS, 

 Operator koparki jednonaczyniowej kl. III, 

 Spawanie metodą MAG 135, 

 Spawanie metodą MIG 131, 

 Akademia AutoCAD, 

 Kierowca – operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, 

 Szkolenie z zakresu fotografii okolicznościowej z elementami obróbki cyfrowej obrazu 

oraz fotografii produktowej. 

 

Tab. 32  Bezrobotni skierowani na szkolenia grupowe lub indywidualne 

Miesiąc 

Osoby bezrobotne skierowane 

w miesiącu sprawozdawczym 

ogółem 

w tym kobiety 

styczeń 40 4 

luty 43 20 

marzec 74 13 

I kwartał  157 37 

kwiecień 85 45 

maj 96 33 

czerwiec 64 19 

II kwartał  245 97 

lipiec  23 13 

sierpień 13 1 

wrzesień 121 64 

III kwartał 157 78 

październik 112 42 

listopad 35 1 

grudzień 13 3 

IV kwartał 160 46 

OGÓŁEM 719 258 
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Zarówno na szkolenia grupowe jak i indywidualne kierowano osoby bezrobotne będące 

„w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Było to między innymi: 

 310 osób bezrobotnych do 25 roku życia, 

 92 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, 

 286 osób długotrwale bezrobotnych, 

 106 osób niepełnosprawnych. 

 

W 2014 r.  szkolenia ukończyło ogółem 729 osób (521 osób z powiatu grodzkiego i 208 

osób z powiatu ziemskiego), z tego: 

 439 osób ukończyło kursy grupowe,  

 290 osób ukończyło szkolenia indywidualne. 

 

Ponadto w 2014 r. podpisano z: 

 1 osobą (poszukującą pracy) umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu, 

 1 osobą umowę o sfinansowanie kosztów licencji. 

 1 pracodawcą umowę o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia 

pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy (na 

szkolenie 1 pracownika). 

 16 pracodawcami umowy o finansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań 

obejmujących  kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Dofinansowaniem 

objęto 102 pracowników oraz 11 pracodawców.  

 
4.17. Informacje dotyczące realizowanych projektów 
          (dane liczbowe zawarte w pkt. 4.5., 4.6., 4.7.,4.16.) 

 

Projekt „POdejmij KLuczową decyzję” realizowany w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki 2007-2014 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia, oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

 

Od początku 2014 r. udział w projekcie rozpoczęło 1 668 osób (778 kobiet) w tym: 

 781 osób do 25 roku życia (398 kobiet), 

 358 osób spełniających kryteria młodzieży NEET1 (197 kobiet), 

 132 osoby niepełnosprawne (70 kobiet), 

 55 osób, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty2 (43 

                                                           
1 oznacza to osoby bezrobotne  do 25 roku życia, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu oraz przystąpiły do projektu w okresie 

nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia zarejestrowania w PUP jako osoba bezrobotna. Ponadto osoby te nie szkoliły się ze środków 

publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni. 
2 oznacza to osoby bezrobotne, których ostatnie miejsce pracy było w instytucjach oświaty (nie tylko na stanowiskach nauczycieli) tj.:  

1. Przedszkolach, 

2. Szkołach (podstawowe, gimnazja, ponadgimnazjalne, artystyczne), 

3. Placówkach oświatowo – wychowawcze, 
4. Placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia 

zawodowego, 

5. Placówkach artystycznych – ogniskach artystycznych, 
6. Poradniach psychologiczno – pedagogicznych,  

7. Młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno–

wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 

8. Placówkach zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, 

9. Zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, 
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kobiety), 

 102 osoby powyżej 50 roku życia (39 kobiet). 

Ponadto, 22 osoby (13 kobiet) powróciły do projektu, biorąc w nim ponownie udział. 

 

Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 

W 2014 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego podpisano 372 umowy z 328 

pracodawcami w sprawie organizacji 453 miejsc odbywania stażu. Udział w projekcie 

rozpoczęło 430 osób (279 kobiet), w tym: 

 46 długotrwale bezrobotnych (27 kobiet), 

 19 niepełnosprawnych (12 kobiet), 

 74 osoby z terenów wiejskich (57 kobiet), 

 416 osób do 25 roku życia (270 kobiet), 

 236 osób spełniających kryteria młodzieży NEET (149 kobiet), 

 2 kobiety, które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. 

Do projektu w ramach stażu powróciła 1 kobieta, która wcześniej brała udział w szkoleniu. 

Najczęściej występującymi stanowiskami były: 

 pomoc księgowej, 

 pracownik biurowy, 

 referent, 

 sprzedawca, 

 inżynier budowy, 

 fryzjer. 

 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 578 umów w sprawie udzielenia 

jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W ramach realizacji 

projektu „POdejmij KLuczową decyzję” z tytułu podjęcia działalności gospodarczej 

wyrejestrowano 578 osób, w tym 218 kobiet:  

 174 osób z powiatu ziemskiego (58 kobiet) 

 404 osoby z powiatu grodzkiego (160 kobiet). 

Ogółem udział w projekcie rozpoczęło 578 osób (218 kobiet), z czego 2 kobiety powróciły do 

projektu (uczestniczyły wcześniej w szkoleniu). 

Wśród uczestników projektu było: 

 177 osób długotrwale bezrobotnych (62 kobiety), 

 108 osób z terenów wiejskich (39 kobiet), 

 78 osób do 25 roku życia (26 kobiet), 

 17 osób spełniających kryteria młodzieży NEET (7 kobiet), 

 4 osoby niepełnosprawne (1 kobieta), 

 9 osób (6 kobiet), które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. 

Z dokonanej analizy, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej wynika, że środki 

finansowe przeznaczone zostały odpowiednio: 

 80,10% na działalność usługową, 

 16,30% na działalność handlową, 

 3,60% na działalność produkcyjną. 

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom z tytułu 

zatrudnienia osób bezrobotnych 
                                                           

10. Bibliotekach pedagogicznych, 

11. Kolegiach pracowników służb społecznych. 
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W ramach projektu „POdejmij KLuczową decyzję” w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r. 

Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 236 umów o refundację kosztów wyposażenia 262 

stanowisk pracy z 224 pracodawcami.  

Udział w projekcie rozpoczęło 250 osób (92 kobiety), w tym powrócili do projektu:  

 3 mężczyzn, którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności,  

 5 osób (3 kobiety) odbywających uprzednio szkolenie, 

 6 kobiet odbywających wcześniej staż, 

 1 mężczyzna korzystający wcześniej 2 razy z zatrudnienia na refundowanych stanowiskach 

pracy. 

 

Wśród osób, które rozpoczęły udział w projekcie było: 

 66 długotrwale bezrobotnych (20 kobiet), 

 48 osób z terenów wiejskich (16 kobiet), 

 43 osoby do 25 roku życia (11 kobiet), 

 5 osób (1 kobieta) spełniających kryteria młodzieży NEET, 

 6 osób niepełnosprawnych (1 kobieta), 

 1 kobieta, która uprzednio utraciła zatrudnienie w instytucjach sektora oświaty. 

W 2014 r. łącznie 250 osób (92 kobiety) podjęło zatrudnienie na refundowanym stanowisku 

pracy w ramach projektu. Z powiatu grodzkiego było 178 osób (67 kobiet), a z ziemskiego  

72 osoby (25 kobiet). 

 

Szkolenia 

W 2014 r. udział w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję” w ramach szkoleń rozpoczęło 

410 osób (189 kobiet), z czego 2 osoby powróciły do projektu (1 mężczyzna uczestniczył 

wcześniej w szkoleniu, 1 odbywał staż). Wśród skierowanych na szkolenie znalazło się: 

 166 osób długotrwale bezrobotnych (77 kobiet), 

 103 osoby niepełnosprawne (56 kobiet), 

 67 osób z terenów wiejskich (26 kobiet), 

 244 osoby do 25 roku życia (91 kobiet), 

 100 osób spełniających kryteria młodzieży NEET (40 kobiet), 

 43 osoby bezrobotne (34 kobiety), które uprzednio utraciły zatrudnienie w instytucjach 

sektora oświaty. 

 

Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 (okres realizacji 01.02.2013 – 28.02.2014) 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 

6.1.1 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym rynku 

pracy 

 

W dniu 28.02.2014 r Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zakończył realizację projektu 

„Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”.  

Celem głównym projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie 100 osób długotrwale 

bezrobotnych (53 uczestników i 47 uczestniczek) zarejestrowanych w PUP w Białymstoku 

(obszar działania Miasto Białystok oraz powiat białostocki) w okresie nie wcześniej niż po 

upływie 3 m-cy licząc od dnia zakończenia uczestnictwa w projekcie poprzez: zdobycie 

doświadczenia zawodowego oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych 

zgodnie z wymogami lokalnego rynku pracy.  
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Wśród 100 osób biorących udział w projekcie wszystkie posiadały status długotrwale 

bezrobotnej. Udział w Projekcie zakończyły 94 osoby, wśród których: 

 19 osób było w wieku do 25 roku życia (5 kobiet), 

 1 mężczyzna był niepełnosprawny, 

 19 osób pochodziło z terenów wiejskich (7 kobiet), 

 6 osób było w wieku 50-64 lata (1 kobieta). 

44 osoby (33 kobiety) uczestniczące w projekcie zostały zatrudnione w trakcie lub po 

zakończeniu udziału w projekcie. 

 

Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 

W 2014 r. nikt nie rozpoczął ani nie zakończył stażu. Wszystkie staże zakończyły się w roku 

2013. 

 

Szkolenia 

W 2014 r. udział w projekcie w ramach szkoleń zakończyło 9 mężczyzn. Tematem szkolenia 

było spawanie metodą MAG. 

 

Projekt „Wspólne działanie – jeden projekt” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014 (okres realizacji 01.01.2014 – 28.02.2015) 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 

6.1.1 

Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym rynku 

pracy 

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 265 osób bezrobotnych  

do 30 roku życia i powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 

w Białymstoku i Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce. Projekt jest realizowany  

w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Sokółce. 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku aktywizuje osoby bezrobotne zamieszkałe w powiecie 

miasta Białystok (maksimum 39 os.) i w powiecie białostockim (minimum 104 osoby) 

natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce aktywizuje bezrobotnych z powiatu sokólskiego 

(122 osoby).  

W ramach projektu ścieżka uczestnictwa rozpoczyna się wizytą u pośrednika pracy i doradcy 

zawodowego celem odbyciem porady zawodowej. Przeprowadzony zostanie Indywidualny 

Plan Działania dla każdego uczestnika projektu.  

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zorganizował staże dla 84 osób oraz szkolenia dla 

59 zarejestrowanych bezrobotnych.  Z każdym z uczestników zawarte zostały umowy 

regulujące uczestnictwo w projekcie. Od początku realizacji projektu do 31.12.2014 r.  

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku udział w projekcie rozpoczęły 143 osoby  

(62 kobiety). Wśród uczestników było: 

 105 osób do 30 roku życia (48 kobiet), 

 38 osób po 50 roku życia (14 kobiet),  

 56 osób długotrwale bezrobotnych (20 kobiet), 

 3 kobiety niepełnosprawne, 

 64 osoby z terenów wiejskich (31 kobiet). 

 

Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 

W ramach stażu udział w projekcie rozpoczęły 84 osoby (42 kobiety) z Białegostoku i powiatu 

białostockiego: 
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 68 osób (35 kobiet) do 30 roku życia, 

 16 osób (7 kobiet) powyżej 50 roku życia. 

 

Szkolenia 

W ramach  szkoleń udział w projekcie rozpoczęło 59 osób (20 kobiet) z Białegostoku i powiatu 

białostockiego: 

 37 osób (13 kobiet) do 30 roku życia, 

 22 osoby (7 kobiet) powyżej 50 roku życia. 

Od początku trwania projektu przeprowadzono następujące szkolenia: 

 „Kasjer sprzedawca”, 

 „Brukarz”, 

 „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”, 

 „Pracownik magazynu”, 

 „Gorseciarka”. 

 

Program specjalny „Aktywizacja zawodowa mechaników i elektroników do 30 roku życia” 

(okres realizacji: 15.04.2013 – 31.03.2014) 

 

W I kwartale 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy zakończył realizację programu specjalnego, 

którego celem było zwiększenie szans na zatrudnienie 35 osób do 30 roku życia 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku.  

 

Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 

Głównym trzonem działań w ramach programu były staże. W trakcie trwania programu  staż 

podjęło 35 osób (mężczyźni) w tym: 18 osób z powiatu grodzkiego i 17 z osób powiatu 

ziemskiego.  

Urząd zastosował specyficzne elementy wspierające zatrudnienie, których nie przewiduje 

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: 

 zakup ubrań roboczych, butów, 

 pokrycie kosztów surowców i narzędzi. 

W I kwartale udział w programie zakończyło 21 osób odbywających staż.  

Zatrudnienie po udziale w Programie podjęło 25 osób (mężczyźni). 

 

Program specjalny MOTYWACJA + AKTYWNOŚĆ = PRACA 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w okresie od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. realizuje 

ze środków Funduszu Pracy program specjalny, którego celem jest zwiększenie szans 

na zatrudnienie 60 zarejestrowanych osób bezrobotnych, w tym: 

 10 kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia bądź samotnie wychowują 

dziecko, 

 10 osób, które utraciły pracę w wyniku zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 

 40 osób, które skierowane zostaną na oferty zgłoszone  przez  pracodawców przystępujących 

do współpracy w ramach programu. 

Realizacja programu przyczyni się do uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji (10 szkoleń), 

zdobycia umiejętności praktycznych przez uczestników przedsięwzięcia (38 staży), spełnienia 

zawodowego osób przedsiębiorczych (5 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej) co 

ma docelowo doprowadzić do uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 70% osób należących 

do grupy docelowej na okres co najmniej 3 miesięcy. Wsparciem objęci zostaną również 

pracodawcy, którzy zdecydują się na udział w realizacji programu specjalnego (7 refundacji 
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wyposażeń stanowiska pracy). 

Elementy specyficzne zastosowane w ramach programu: 

 10 refundacji podstawowego pakietu zabiegów upiększających i pielęgnacyjnych 

wykonanych w salonie wybranym przez uczestniczkę programu, maksymalnie 

do wysokości 250,00zł, dla kobiet, które nie powróciły do pracy po urodzeniu dziecka lub 

które samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko do 18 r.ż. i podejmą staż  

(5 kobiet) lub otrzymają dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej (5 kobiet);  

 dodatek - refundacja w wysokości 200,00zł/miesiąc przeznaczony dla opiekuna stażu 

prowadzącego stażystę wypłacany przez okres 6 miesięcy (przewidziany dla 38 staży); 

 3 000,00 zł wsparcia pomostowego obejmującego: wynajem lokalu, składkę ZUS, pokrycie 

kosztów usługi księgowej, przeznaczonego na pokrycie podstawowych stałych kosztów 

utrzymania przedsiębiorstwa przez 6 miesięcy (500,00zł x 6) dla 5 kobiet, które nie 

powróciły do pracy po urodzeniu dziecka lub które samotnie wychowują co najmniej jedno 

dziecko do 18 r.ż. i otrzymają dotację na podjęcie działalności gospodarczej;  

 premia dla instytucji szkoleniowej w wysokości 420,00zł za każdego skierowanego 

bezrobotnego (osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy) uczestniczącego 

w szkoleniu, który wskutek działań tej instytucji szkoleniowej podjął w ciągu 30 dni od 

dnia ukończenia szkolenia zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 

i wykonuje je co najmniej przez 3 miesiące;  

 refundacja kosztów zakupu drobnych narzędzi wykorzystywanych przez 33 osoby 

skierowane na staż (maksymalnie w wysokości do 1 500,00 zł na każdą skierowaną osobę). 

 

Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 

Od początku realizacji programu do 31.12.2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego 

podpisano 19 umów z 13 pracodawcami na zorganizowanie miejsc stażu dla 38 osób. Staże 

rozpoczęło 38 osób - z powiatu grodzkiego 23 osoby (8 kobiet) i 15 z powiatu ziemskiego  

(9 kobiet). Wszystkie osoby ukończyły staż w 2014 r. 

Najczęściej występujące stanowiska stażowe to: 

 pomoc administracyjna, 

 bukieciarka, 

 pracownik socjalny. 

 

Szkolenia 

W 2014 r. udział w programie specjalnym w ramach szkoleń, na podstawie wydanego 

skierowania, rozpoczęło 10 osób (w tym 8 kobiet, z czego 1 długotrwale bezrobotna). 

Szkolenia przeprowadzono w III i IV kwartale. Osoby bezrobotne wzięły udział  

w następujących szkoleniach: 

 „Specjalista ds. obrotu nieruchomościami”, 

 „Rachunkowość, kadry i płace”, 

 „Pracownik magazynu”, 

 „Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko 

związane z prowadzoną inwestycją oraz zarządzaniem budowlanym projektem 

inwestycyjnym”, 

 „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie”, 

 „Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia ze służbami 

porządkowymi”. 

Pracę po ukończonych szkoleniach podjęło 4 uczestników, w tym 3 kobiety. 
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Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom z tytułu 

zatrudnienia osób bezrobotnych 

W ramach Programu Specjalnego w 2014 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego 

zawarto 4 umowy o refundację kosztów wyposażenia 7 stanowisk pracy z 4 pracodawcami. 

 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 

W ramach Programu Specjalnego w 2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego 

zawarto z 5 osobami (kobiety z powiatu grodzkiego) umowy o dofinansowanie podjęcia 

działalności gospodarczej.  

 

4.18.  Poradnictwo zawodowe 
 

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielanie pomocy osobom bezrobotnym  

i poszukującym pracy w organizowaniu ich życia zawodowego. Doradcy zawodowi pomagają 

ludziom, którzy mają trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, jeśli te trudności 

wynikają głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania 

z informacji o rynku pracy. Pomoc doradców zawodowych obejmuje również  rozpoznanie 

istniejących trudności w znalezieniu pracy, poznanie predyspozycji zawodowych, wybór 

odpowiedniego rodzaju pracy lub kierunku szkolenia czy przekwalifikowania, uzyskanie 

szczegółowych informacji o zawodach, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, 

wskazówki do rozmowy z przyszłym pracodawcą . 

W 2014 r. z pomocy doradców skorzystało łącznie 7 331 osób, w tym 7 247 osób 

bezrobotnych. W ogólnej liczbie 5 029 osób (ok. 68,6%) było mieszkańcami powiatu 

grodzkiego, a 2 302 osoby powiatu ziemskiego (31,4%), w tym 1 338 osób  z terenów wiejskich. 

W 2014 r. w poradnictwie grupowym  uczestniczyło 251 natomiast  z indywidualnej  informacji 

zawodowej w SIZ skorzystało 714 osób.  

Pod względem czasu pozostawania bez zatrudnienia osoby bezrobotne, korzystające  

z pomocy doradców, można podzielić na trzy grupy: 

 zarejestrowani do 6 miesięcy – 5 131 osób (3 557 osób z  powiatu grodzkiego i 1 574 

osoby z powiatu ziemskiego). 

 zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy – 783 osoby (524 osoby z powiatu grodzkiego i 259 

osób z  powiatu ziemskiego). 

 zarejestrowani powyżej 12 miesięcy – 1 333 osoby (890 osób z  powiatu grodzkiego  

i 443 osoby z powiatu ziemskiego). 

Wśród ogółu osób bezrobotnych korzystających z pomocy doradców 1 881 osób nie 

ukończyło 25 roku życia (1 154 osoby z powiatu grodzkiego i 727 osób z powiatu ziemskiego), 

a 1 217 osób miało powyżej 50 lat (861 osób z  powiatu grodzkiego i 356 osób z powiatu 

ziemskiego). 

 

Poradnictwo indywidualne 

W 2014 r. doradcy odbyli 7 747 rozmów doradczych. W grupie tej były 3 484 kobiety  

i 84 osoby poszukujące pracy. Mieszkańcy powiatu ziemskiego stanowili ok. 31% 

zgłaszających się po pomoc doradczą. 

 

Rozmowy koncentrowały się głównie wokół wyborów zawodowych. Klienci 

oczekiwali pomocy w wyborze kierunku szkolenia. Z reguły osoby te były przygotowane do 

zawodów, w których brak wolnych miejsc pracy lub nie posiadały wyuczonych umiejętności  

o znaczeniu zawodowym . Inną grupę stanowiły osoby, które były zainteresowane jedynie 

uzupełnieniem  posiadanych  już umiejętności. W każdym przypadku istotne było określenie 

zasadności wyboru kierunku szkolenia, a także poziomu motywacji do udziału w nim. Część 
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osób, mimo odpowiednich kwalifikacji wskazywała na problemy związane z pozyskaniem 

zatrudnienia. Miały one  trudności z docieraniem do pracodawców, autoprezentacją, rozmową 

kwalifikacyjną. Analizowano wówczas skuteczność metod stosowanych przy ubieganiu się  

o zatrudnienie i zachęcano do samodzielności w rozeznaniu rynku pracy. Znaczna część osób 

wymagała pomocy w pokonaniu poczucia beznadziejności i wyobcowania społecznego. 

Klienci oczekiwali także pomocy w przygotowywaniu dokumentów takich jak życiorys 

zawodowy i list motywacyjny. Ważne okazywało się też przełamywanie stereotypów i barier 

dotyczących rynku pracy jak i oczekiwań pracodawców. Osoby korzystające z pomocy 

doradczej mają możliwość przeprowadzenia badań preferencji zawodowych. Interpretacja 

otrzymanych wyników dostarcza szeregu informacji zarówno o osobowości badanego, jak  

i o środowisku pracy czy zawodach dających możliwość samorealizacji. Lepsze samopoznanie 

pozwala na  dokonywanie bardziej świadomych i realnych wyborów zawodowych  zgodnych  

z predyspozycjami. 

 

 Informacja zawodowa 

Świadomy wybór drogi zawodowej powinien być oparty także o znajomość wymagań 

danego zawodu, charakteru pracy i statusu pracownika w różnych zawodach. Istotne staje się 

zebranie informacji dotyczącej możliwości kształcenia. Często informacja o zawodzie 

ogranicza się do szeregu potocznych opinii, nie zawsze własnych i jest bardzo uboga. Osoby 

chcące pogłębić swoją wiedzę o zawodach korzystają z Teczek Informacji o Zawodach, 

Klasyfikacji zawodów i specjalności, Przewodnika po zawodach. Do dyspozycji są też filmy  

o zawodach. W 2014 r. z materiałów zawodoznawczych zebranych w Sali informacji 

Zawodowej skorzystało 714  osób w formie indywidualnej (396 osób z powiatu grodzkiego  

i 318 osób z powiatu ziemskiego). W trakcie zajęć grupowych z różnego rodzaju informacją 

zawodową zapoznały się 133  osoby (38 osób z powiatu grodzkiego i 95 osób z  powiatu 

ziemskiego).  

 

Poradnictwo grupowe 

W 2014 r. zorganizowano zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyło  251 osób  

(32 grupy), w tym 198 kobiet. Głównym celem zajęć było nauczenie rozpoznawania swoich 

mocnych stron i umiejętności. Zajęcia dały także możliwość refleksji nad dotychczasowymi 

poczynaniami zawodowymi. Uczestnicy lepiej zrozumieli rolę prawidłowej komunikacji 

międzyludzkiej. W trakcie zajęć wskazywano na rolę własnej aktywności przy ubieganiu się  

o zatrudnienie. Wskazywano na metody kontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami. 

Uczestnicy mieli możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych i przećwiczenia 

zdobytych umiejętności. Część zdobyła także wiedzę niezbędną w zakresie przygotowywania 

się do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej. 

 

Inne działania 

W 2014r. doradcy zawodowi zorganizowali 2 spotkania z przedstawicielem Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, który przedstawili zebranym ofertę edukacyjną tej 

instytucji, a także omówił nowy system nabywania i potwierdzania kwalifikacji zawodowych.  

W omawianym okresie osoby planujące rozpoczęcie samodzielnej działalności 

gospodarczej, miały możliwość uczestniczenia w spotkaniu z pracownikiem II Urzędu 

Skarbowego w Białymstoku, który omówił dostępne formy opodatkowania. 

Doradcy uczestniczyli w badaniu fokusowym dotyczącym oceny i wykorzystania 

informacji przygotowywanych przez Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy. Byli także obecni 

na finale III Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy. 

W kwietniu doradca uczestniczył w Konferencji „Bogactwo rozwiązań – kapitałem 

firmy” przygotowanej przez Polskie Radio Białystok, w trakcie której omawiane były 
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rozwiązania sprzyjające utrzymaniu równowagi między pracą, a życiem osobistym. Poruszano 

także problemy związane z sytuacją demograficzną i jej wpływem na rynek pracy. 

Doradca zawodowy z Filii PUP w Łapach w dn. 10-11.03.2014 uczestniczył w VIII 

Targach Edukacyjno – Zawodowych w ZSM w Łapach, gdzie przeprowadził  zajęcia 

warsztatowe nt. „Właściwa autoprezentacja jednym z warunków sukcesu na rynku pracy”   

z uczniami klas programowo najwyższych Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.  Młodzież 

zapoznano z sytuacją na lokalnym rynku pracy, wskazano na możliwości wsparcia ze strony 

PUP, zachęcono do aktywności na rynku pracy i  skorzystania z form pomocy oferowanych 

przez Urząd Pracy.  

W dn. 04.05.2014 pracownicy Filii PUP w Łapach dołączyli do ogólnopolskiej akcji 

"Dni Otwartych Funduszy Europejskich".  Uczestnicząc w zorganizowanym dla mieszkańców 

Łap pikniku, wspólnie ze społecznością lokalną oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami 

świętowali obchody 10 lat Polski w Unii Europejskiej.   Przy swoim stoisku doradca zawodowy 

oraz pośrednik pracy prezentowali formy wsparcia PUP, w tym realizowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  Osoby zainteresowane mogły także uzyskać pomoc  

w zakresie pośrednictwa pracy oraz poradnictwa zawodowego. 

                     Dnia 15.06.2014 r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku Filii 

w Łapach uczestniczyli w XI edycji "Dnia Konia na Podlasiu" w Pomigaczach. Ta prestiżowa 

impreza o charakterze kulturalnym stworzyła okazję do przekazania wiedzy i informacji 

osobom poszukującym pracy i pracodawcom z regionu. Powiatowy Urząd Pracy  

w Białymstoku Filia w Łapach zorganizował bowiem stoisko, gdzie osoby zainteresowane 

uzyskały informacje o realizowanych programach rynku pracy, aktualnych propozycjach 

zatrudnienia, również w ramach sieci EURES, usługach i instrumentach rynku pracy. 

 W czerwcu br. doradca zawodowy reprezentował Urząd w czasie Dni Michałowa, 

gdzie na przygotowanym stoisku informował o dostępnych formach pomocy. Uczestniczył 

także w konferencji zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego  

w Białymstoku pt. „Diagnoza rynku pracy i sposoby aktywizacji absolwentów i osób 

bezrobotnych”. 

W październiku doradca zawodowy uczestniczył w Wizycie Studyjnej zorganizowanej 

przez WUP w Białymstoku. Głównym jej celem było przedstawienie funkcjonowania 

Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego, którego liderem jest WUP  

w Krakowie. 

W listopadzie doradca zawodowy spotkała się z przedstawicielem Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku w celu nawiązania współpracy w zakresie 

edukacji młodzieży i funkcjonowania ich na rynku pracy. 

Ponadto wziął także udział w 2 Targach Pracy zorganizowanych przez Podlaską 

Wojewódzką Komendę OHP i XI LO w Białymstoku, w trakcie których młodzież miała 

możliwość zapoznania się z ofertą tut. Urzędu skierowaną do osób poszukujących pracy. 

Pracownicy Filii Pup w Łapach, przyłączając się po raz kolejny do akcji OTK,  

w dn. 20-24.10.2014 r. zorganizowali stoisko informacyjne promujące usługi i instrumenty 

rynku pracy oraz zachęcające do aktywności na rynku pracy. 

W dniu 20.11.2014 r. w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się spotkanie 

informacyjne,  na którym pracownik Filii PUP w Łapach przedstawił ofertę w zakresie 

wspierania przedsiębiorczości oraz wspierania pracodawców i przedsiębiorców w tworzeniu 

miejsc pracy. 
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5. Działalność decyzyjna i odwoławcza 
 

W  2014 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego wydano 60 907 decyzji 

administracyjnych 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 aktywizacyjnego, dodatku 

szkoleniowego, stypendium, stypendium z tyt. podjęcia nauki, 

 pokrycie składki na ubezpieczenie społeczne rolników, 

 obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, 

 umorzeniu należności lub o rozłożeniu należności na raty. 

 

W 2014 r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego wniesiono 1 077 odwołań 

do Wojewody Podlaskiego, z tego 930 odwołań od decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej 

z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie. 

 

Z łącznej liczby 1 077 wniesionych odwołań: 

 w 867 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej 

decyzji na mocy art. 132 k.p.a., 

 w 83 przypadkach na podstawie art. 132 k.p.a. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił 

własne decyzje w całości i orzekł co do istoty sprawy, 

 w 12 sprawach uchylono własną decyzję w części i orzeczono co do istoty sprawy, 

 106 odwołań organ zatrudnienia przekazał do organu II instancji,  

 9 odwołań jest w trakcie rozpatrywania - nie upłynął 7-dniowy termin przewidziany  

w k.p.a. 

Ponadto w I kwartale 2014r. pozostało do rozpatrzenia 11 odwołań wniesionych  

w 2013r. Z tego: 

 w 10 sprawach uchylono decyzję własną w trybie art. 132 k.p.a, 

  1 sprawę przekazano do II instancji.  

 

Z ogólnej liczby 106 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda Podlaski: 

 45 decyzji utrzymał w mocy, 

 10 decyzji uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, 

 25 decyzji uchylono w całości i orzeczono co do istoty sprawy, 

 w 2 sprawie odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, 

 w 4 sprawach wydano postanowienie o uchybieniu terminu, 

 7 decyzji uchylono i umorzono postępowanie organu I instancji, 

 3 decyzje uchylono w części i orzeczono, 

 2 decyzje uchylono w całości i umorzono postępowanie jako bezprzdmiotowe, 

 w 3 sprawach przywrócono termin do wniesienia odwołania, uchylono zaskarżone decyzje 

i orzeczono 

 5 odwołań jest w trakcie  rozpatrywania. 

 

Ponadto w 2014 r. pozostało do rozpatrzenia 11 odwołań wniesionych w 2013 r. Z tego: 

 6 decyzji utrzymano w mocy, 

 1 decyzję uchylono w całości i orzeczono co do istoty sprawy, 

 w 4 sprawach zawieszono postępowanie odwoławcze. 
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W 2014 r. złożono 27 wniosków: 

 5 o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia. Należności rozłożono na 

raty. 

 22 o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, z tego:  w 12 sprawach należność 

umorzono, w 2 sprawach odmówiono umorzenia,  6 spraw jest w  trakcie rozpatrywania. 

Ponadto rozpatrzono pozytywnie 2 wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia 

złożone w 2013r. 

W 2014 r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie udzielonej pomocy państwa w spłacie kredytu 

mieszkaniowego. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.  

  

W 2014 r. wydano również 1 547 decyzji w innych sprawach, wśród których:  

 144 decyzje wydano w trybie art. 154 k.p.a., 

 113 decyzji wydano w trybie art. 155 k.p.a.,   

 181 decyzje wydano w trybie art. 104 k.p.a.,  

 152 decyzje wydano w trybie art. 163 k.p.a., 

 128 decyzji wydano w trybie art. 151 § 2 k.p.a. 

 5 decyzji wydano w trybie art. 105 k.p.a. 

 w 824 przypadkach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy (art. 145 

k.p.a.).         

 

W 2013 r. wydano również: 

 801 postanowień w trybie art. 97, 113, 145 k.p.a. 

 49 decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. 

 

6. Inne działania  

 
Oprócz działań aktywizacyjnych PUP realizował cel osłonowy poprzez wypłaty 

zasiłków dla bezrobotnych, zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej. 

W 2014r r. wydano 25 408 zaświadczeń osobom bezrobotnym lub poszukującym pracy 

w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów i wysokości pobieranego zasiłku, 

stypendium, w tym 7 716 zaświadczeń celem przedłożenia w ośrodkach pomocy społecznej. 

 

W 2014 r.  tut. Urząd udzielał odpowiedzi na zapytania: 

 sądów i organów ścigania    –    3 574 odpowiedzi, 

 organów emerytalno - rentowych –    1 614 odpowiedzi, 

 komorników    –    374 odpowiedzi, 

 inne     –    6 odpowiedzi. 

 

W 2014 r. tut. Urząd: 

 refundował 5 osobom koszty opieki nad dzieckiem do lat 7, w okresie odbywania stażu, 

szkolenia lub zatrudnienia, 

 wypłacił 2 253 dodatki aktywizacyjne dla osób uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych, 

które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  

 wydał 11 108 informacji o uzyskanych przez bezrobotnego dochodach i pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

 przyjął 102 informacje od pracodawców o zatrudnieniu osób zarejestrowanych  

jako bezrobotne lub o powierzeniu im innej pracy zarobkowej, 



 

 

46 

 

 udzielił odpowiedzi na 20 listów od obywateli; zawierały one pytania dotyczące statusu 

bezrobotnego, uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, zasad podlegania ubezpieczeniu 

zdrowotnemu osób bezrobotnych. 

 udzielił 20 informacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku dotyczących 

okresu zarejestrowania osób bezrobotnych i uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Ponadto w 2014 r. do tut. Urzędu wpłynęło 89 zapytań z Państwowej Inspekcji Pracy  

w Białymstoku dot. zarejestrowania osób bezrobotnych, które podjęły zatrudnienie lub inną 

pracę zarobkową. Na wszystkie zapytania udzielono odpowiedzi potwierdzając okresy 

zarejestrowania wskazanych osób bezrobotnych, datę podjęcia przez nich pracy, datę 

powiadomienia o podjęciu pracy, datę pozbawienia statusu oraz datę wydania decyzji. 

 

W wyniku zawartych porozumień z: 

 Centrum Integracji Społecznej CARITAS Archidiecezji Białostockiej z siedzibą  

w Białymstoku,  

 Centrum Integracji Społecznej „Żelazna” Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”  

w Białymstoku,  

 Centrum Integracji Społecznej HOLOS w Białymstoku, 

 Centrum Integracji Społecznej „Przystań” w Łapach 

dokonano refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wypłaconych 

uczestnikom zajęć wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Refundacja następuje na 

wniosek Centrum po przeprowadzeniu analizy dokumentów, sprawdzeniu pod względem 

rachunkowym i merytorycznym. 

 

W 2014 r.  Rzecznik Prasowy Urzędu udzielił  mediom  148  informacji między innymi 

na temat: 

 sytuacji na lokalnym rynku pracy- liczby i rodzaju ofert pracy zgłaszanych do Urzędu, 

liczby i struktury zarejestrowanych osób bezrobotnych, 

 wysokości przyznanych środków na aktywizację osób bezrobotnych, 

 możliwości uzyskania  jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

zorganizowania stażu, refundacji kosztów zatrudnienia, 

 realizowanych programach i projektach 

 pomocy oferowanej osobom bezrobotnym i pracodawcom 

 znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 rejestracji przez Internet,  

 nowych form pomocy dla osób bezrobotnych 

 ustalenia profilu pomocy osobom bezrobotnym 

 Krajowego Funduszu Szkoleniowego 

Powyższe informacje były zamieszczone w Kurierze Porannym, Gazecie Wyborczej, Gazecie 

Współczesnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, na Portalach: Białystok Online, Podlaski 

Bluszcz, Obcasy Podlasia w audycjach Radia Białystok, Radia Akadera, Radio Tok FM i RMF 

MAX oraz w programach Telewizji Polskiej SA Odział w Białymstoku i TVN 24.  

 

7. Wydatki z Funduszu Pracy 
 

W 2014 r. wydatkowano ogółem  59 296,4 tys. zł środków FP.  
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Tab. 33  Wydatki Funduszu Pracy  

Lp. Rodzaj wydatków 
Kwota  

(w tys. zł) 

1. Zasiłki dla bezrobotnych 27 760,5 

2. Dodatki aktywizacyjne 487,4 

3. Świadczenia integracyjne 1 028,4 

4. Składki na ubezpieczenie społeczne rolników 1,7 

4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia 28 901,4 

z 
te

g
o

: 

  koszty szkoleń 1 859,5 

 Krajowy Fundusz Szkoleniowy 166,2 

 prace społecznie użyteczne 115,0 

 roboty publiczne 1 074,9 

  refun. kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy 6 543,9 

 dofinansowanie podejmowania . dział. gospodarczej 12 301,4 

  prace interwencyjne 786,8 

  zatrudnienie wspierane 60,5 

  stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne za okres stażu 5 731,4 

 bon na finansowanie kosztów kształcenia bezrobotnych do 30 roku 

życia 

35,3 

 dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 

50 roku życia 

11,2 

  wynagrodzenia i koszty osobowe członków spółdzielni socjalnych 24,0 

  koszty specyficznych elementów programów specjalnych 61,5 

 inne instrumenty rynku pracy 129,8 

4. Pozostałe wydatki  1 117,0 

Ogółem 59 296,4 

 

8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku mieści się w wynajmowanym budynku  

przy ul. Pogodnej 63/1, w którym zajmuje 2 017,2  m2  powierzchni, w tym 982,8 m2 

powierzchni biurowej, 440,9 m2 na pomieszczenia archiwum oraz 593,5 m2 korytarzy i holi. 

Siedzibą Filii PUP w Łapach jest budynek Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, w którym 

Filia zajmuje pomieszczenia o pow. 400  m2 oraz pomieszczenie w podpiwniczeniu  

z przeznaczeniem na składnicę akt o pow. 20m2.  

Na dzień 31 grudnia 2014 r. w Urzędzie zatrudnionych było 136 pracowników.     
 

 

Sporz.  

Stanowisko ds. Statystyki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


