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1. Poziom i stopa bezrobocia 
  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 

zarejestrowane były 26 022 osoby bezrobotne, w tym 17 234 osoby zamieszkałe 

w powiecie grodzkim i 8 788 osób w powiecie ziemskim.   
 

Tab. 1  Liczba bezrobotnych  

Miesiąc 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

styczeń 26 997 17 721 9 276 

luty 27 692 18 248 9 444 

marzec 27 639 18 374 9 265 

kwiecień 27 327 18 188 9 139 

maj 26 539 17 654 8 885 

czerwiec 26 019 17 288 8 731 

lipiec 26 200 17 395 8 805 

sierpień 26 134 17 357 8 777 

wrzesień 25 788 17 126 8 662 

październik 25 593 17 081 8 512 

listopad 26 098 17 394 8 704 

grudzień 26 022 17 234 8 788 
 

Prawo do zasiłku posiadało 2 658 osób (10,2% ogółu bezrobotnych), w tym  

1 844 osoby w powiecie grodzkim i 814 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku 

były 23 364 osoby (89,8%), w tym 15 390 osób w powiecie grodzkim i 7 974 osoby 

w powiecie ziemskim. 

 

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

grudnia 2013 r. wynosiła 18,6% w powiecie ziemskim i 13,7% w powiecie grodzkim  

(15,1% w województwie i 13,7% w Polsce). 
 

Tab. 2  Stopa bezrobocia 

Stan na: Powiat ziemski Powiat grodzki Województwo Kraj 

31.01.2013 r. 19,2 13,9 15,5 14,2 

28.02.2013 r. 19,4 14,2 15,6 14,4 

31.03.2013 r. 19,1 14,3 15,5 14,3 

30.04.2013 r. 18,9 14,2 15,2 14,0 

31.05.2013 r. 18,5 13,8 14,7 13,5 

30.06.2013 r. 18,2 13,6 14,4 13,2 

31.07.2013r. 18,4 13,6 14,5 13,1 

31.08.2013r. 18,3 13,6 14,5 13,0 

30.09.2013r. 18,4 13,6 14,6 13,0 

31.10.2013r. 18,1 13,6 14,5 13,0 

30.112013r. 18,4 13,8 14,9 13,2 

31.12.2013r. 18,6 13,7 15,1 13,4 
 

Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku występuje duże 

przestrzenne zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Około 66,2% ogólnej liczby bezrobotnych 

stanowiły osoby z powiatu grodzkiego, natomiast ok. 33,8% 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 4 930 osób zamieszkiwało na 

terenach wiejskich, a 21 092 osoby na terenie miast objętych działaniem tut. Urzędu.  

 

Największą liczbę bezrobotnych na koniec grudnia 2013 r. odnotowano w: 

 g. Łapy    -   1 695 osób,   

 g. Wasilków   -   956 osób,   

 g. Juchnowiec Kościelny -   833 osoby, 

 g. Supraśl   -   819 osób, 

 g. Czarna Białostocka  -   796 osób. 

 

natomiast najmniejszą w: 

 g. Zawady   -    86 osób, 

 g. Suraż    -    104 osoby. 

 

Tab. 3  Liczba bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach 

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

ogółem 
w tym kobiety 

1. m. Białystok 17 234 7 765 

2. 
m. Choroszcz 257 99 

g. Choroszcz 454 197 

3. 
m. Czarna Białostocka 663 334 

g. Czarna Białostocka 133 56 

4. g. Dobrzyniewo Duże 448 191 

5. g. Gródek 452 187 

6. g. Juchnowiec Kościelny 833 344 

7. 
m. Łapy 1290 531 

g. Łapy 405 162 

8. 
m. Michałowo 274 113 

g. Michałowo 243 105 

Czarna 

Białostocka 

3,1% 

Dobrzyniewo 

1,7% 

Tykocin 

1,3% Zawady 

0,3% 
Choroszcz 

2,7% 

Łapy 

6,5% 

Wasilków 

3,7% Supraśl 

3,2% 

Zabłudów 

2,2% 

Gródek 

1,7% 

Michałowo 

2,0% 
Juchnowiec 

Kość.  

3,2% 

Białystok 

66,4% 

Turośń 

Kość. 

1,1% 

Suraż 

 0,4% Poświętne 

 0,7% 

Procentowy udział 

bezrobotnych w liczbie 

ludności w wieku 

produkcyjnym  

danej gminy 

 

Choroszcz  – 7,6% 

Czarna Białost.  – 10,4% 

Dobrzyn. Duże  – 8,1% 

Gródek   – 13,5% 

Juchnow. Kośc.  – 8,4% 

Łapy   – 11,5% 

Michałowo  – 12,2% 

Poświętne  – 8,7% 

Supraśl   – 8,8% 

Suraż   – 8,8% 

Turośń Kośc.  – 7,7% 

Tykocin   – 8,2% 

Wasilków  – 9,9% 

Zabłudów  – 9,94% 

Zawady   – 4,9 % 
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9. g. Poświętne 189 102 

10. 
m. Supraśl 307 118 

g. Supraśl 512 222 

11. 
m. Suraż 59 26 

g. Suraż 48 18 

12. g. Turośń Kościelna 284 126 

13. 
m. Tykocin 125 57 

g. Tykocin 199 85 

14. 
m. Wasilków 679 305 

g. Wasilków 277 110 

15. 
m. Zabłudów 204 73 

g. Zabłudów 367 145 

16. g. Zawady 86 41 

Razem 26 022 11 512 
 

2. Zmiany w poziomie bezrobocia 
 

Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: 

napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. 

W 2013 r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się 

następująco:  

1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 27 950 osób (19 001 osób  

z powiatu grodzkiego i 8 949 osób z powiatu ziemskiego), w tym: 

 6 635 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 4 487 osób z powiatu 

grodzkiego i 2 148 osób z powiatu ziemskiego, 

 21 315 osób bezrobotnych powróciło do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego  

14 514 osób z powiatu grodzkiego i 6 801 osób z powiatu  ziemskiego. 

W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 21 465 osób to osoby poprzednio 

pracujące (14 891 osób z powiatu grodzkiego i 6 574 osoby z powiatu ziemskiego) oraz 6 485 

osób (4 110 osób z powiatu grodzkiego i 2 375 osób z ziemskiego), które dotychczas  

nie pracowały. 

2. Z ewidencji bezrobotnych w 2013 r. wyłączono 27 131 osób, w tym 18 312 osób  

z powiatu grodzkiego i 8 819 osób z  powiatu ziemskiego. 
 

Odpływ bezrobotnych spowodowany był:  

 podjęciem pracy  ..............................................................................                                                                              12 498 osób, 

 rozpoczęciem szkolenia  …………................................................... 980 osób, 

 rozpoczęciem stażu .......................................................................... 948 osób, 

 rozpoczęciem pracy społecznie użytecznej ……………………… 371 osób, 

 rozpoczęciem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 

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

 

273 

 

osoby, 

 odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

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

 

267 

 

osób, 

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

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

7 932 

1 726 

osoby, 

osób, 

 podjęciem nauki ............................................................................... 131 osób, 

 ukończeniem 60/65 lat ...................................................................... 143 osoby, 

 nabyciem praw emerytalnych lub rentowych ................................... 137 osób, 

 nabyciem praw do świadczenia przedemerytalnego ……………… 576 osób, 

 innymi przyczynami  ........................................................................ 1 149 osób. 
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Tab. 4  „Przypływy” i „Odpływy” bezrobotnych  

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

bezrobocia 

styczeń 3 472 1 678 +1 794 

luty 2 312 1 617 +695 

marzec 2 272 2 325 -53 

I kwartał  8 056 5 620 +2 436 

kwiecień 2 144 2 456 -312 

maj 1 881 2 669 -788 

czerwiec 1 871 2 391 -520 

II kwartał  5 896 7 516 -1 620 

lipiec 2 517 1 694 +181 

sierpień 2 103 1 409 -66 

wrzesień 2 522 1 692 -346 

III kwartał  7 142 4 795 -231 

październik 2 457 2 652 -195 

listopad 2 436 1 931 +505 

grudzień 1 963 2 039 -76 

IV kwartał  6 856 6 622 +234 

OGÓŁEM 2013r. 27 950 27 131 +819 

 

3. Struktura bezrobotnych 

 
3.1. Kobiety 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 

11 512 bezrobotnych kobiet, czyli 44,2% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji 

Urzędu. Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 7 765 (67,5% ogółu bezrobotnych kobiet) 

mieszkało w powiecie grodzkim i 3 747  (32,5%) w powiecie ziemskim.    

 Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 9 133 (79,3%) poprzednio pracowało, 472 kobiety 

objęły zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, natomiast 2 379 kobiet (20,7%) 

dotychczas nie pracowało. 

Z ogólnej liczby 11 512 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadały 1 184 

kobiety (10,3%). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadało 841  kobiet, natomiast  

w powiecie ziemskim 343 kobiety. 

 

Tab. 5  Bezrobotne kobiety 

Miesiąc 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

Liczba zarejestrowanych kobiet: 

w liczbach 

bezwzględnych 

% do ogólnej liczby 

bezrobotnych  

styczeń 26 997 11 911 44,1 

luty 27 692 12 114 43,7 

marzec 27 639 12 005 43,4 

kwiecień 27 327 11 903 43,6 

maj 26 539 11 755 44,3 

czerwiec 26 019 11 552 44,4 

lipiec 26 200 11 843 45,2 

sierpień 26 134 11 848 45,3 

wrzesień 25 788 11 723 45,4 
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październik 25 593 11 626 45,4 

listopad 26 098 11 753 45,0 

grudzień 26 022 11 512 44,2 

 

3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi 
 

W 2013 r. w PUP zarejestrowało się 4 849 osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi, 

w tym 2 162 kobiety. Natomiast z ewidencji wyłączono 4 796 osób,  z czego pracę podjęły  

2 174 osoby. 

Na koniec grudnia 2013 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 930 osób 

bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 2 091 kobiet. Populacja ta 

stanowiła 18,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 

 

Tab. 6  Rejestracja bezrobocia na wsi 

Miesiąc 
Liczba bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi 

% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 5 187 19,2 

luty 5 287 19,1 

marzec 5 249 19,0 

kwiecień 5 159 18,9 

maj 5 001 18,8 

czerwiec 4 938 19,0 

lipiec 4 948 18,9 

sierpień 4 918 18,8 

wrzesień 4 883 18,9 

październik 4 780 18,7 

listopad 4 879 18,7 

grudzień 4 930 18,9 

 

3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 
 

W 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 1 022 osoby zwolnione z przyczyn nie 

dotyczących pracownika. Osoby te stanowiły 3,7% ogólnej liczby nowo zarejestrowanych 

bezrobotnych w 2013 r. W populacji nowo zarejestrowanych z przyczyn nie dotyczących 

pracownika 643 osoby mieszkały w powiecie grodzkim i 379 osób w  powiecie ziemskim. 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji PUP figurowały 944 osoby (593 osoby 

z powiatu grodzkiego i 351 osób z powiatu ziemskiego) zwolnionych z przyczyn  

nie dotyczących pracownika. Populacja ta stanowiła 3,6 % 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 114 3,3 782 2,9 

luty 90 3,9 858 3,1 

marzec 107 4,7 910 3,3 

I kwartał  311 3,9   
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kwiecień 115 5,4 967 3,5 

maj 99 5,3 983 3,7 

czerwiec 105 5,6 1 013 3,9 

II kwartał  319 5,4   

lipiec 72 2,9 1 003 3,8 

sierpień 62 2,9 1 005 3,8 

wrzesień 93 3,7 1 008 3,9 

III kwartał  227 3,2   

październik 59 2,4 988 3,9 

listopad 47 1,9 951 3,6 

grudzień 59 3,0 944 3,6 

IV kwartał  165 2,4   

OGÓŁEM  2013r. 1 022 3,7   
 

3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

W 2013 r. do rejestracji Urzędu zgłosiły się 6 380 osoby bezrobotne posiadające 

prawo do zasiłku, czyli 22,8% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w omawianym 

okresie. Najwięcej, bo aż 4 512 osób (70,7% wszystkich nowo zarejestrowanych z prawem  

do zasiłku) to mieszkańcy Białegostoku, pozostałe 1 868 osób, czyli 29,3% mieszkało na 

terenie powiatu ziemskiego. 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w PUP zarejestrowanych było 2 658 osób bezrobotnych 

z prawem  do zasiłku, w tym 11 184 kobiety. Bezrobotni ci stanowili 10,2% ogółu 

bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie.    

Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP 

mieszkało na terenie Białegostoku – 1 844 osoby (69,4%), pozostałe 814 osób  (30,6%) -   

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 1 018 3 788 29,3 14,0 

luty 579 3 913 25,0 14,1 

marzec 589 3 889 25,9 14,1 

I kwartał  2 186  27,1  

kwiecień 563 3 765 26,3 13,8 

maj 511 3 625 27,2 13,7 

czerwiec 454 3 541 24,3 13,6 

II kwartał  1 528  25,9  

lipiec 537 3 261 21,3 12,4 

sierpień 359 3 006 17,1 11,5 

wrzesień 475 2 837 18,8 11,0 

III kwartał  1 371  19,2  

październik 420 2 729 17,1 10,7 

listopad 423 2 648 17,4 10,1 

grudzień 454 2 658 23,2 10,2 

IV kwartał  1 297  18,9  

OGÓŁEM 2013r. 6 382  22,8  
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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 2013 r. zarejestrowanych było 3 737 osób bezrobotnych  

do 25 roku życia, w tym 1 567 kobiet. Stanowiły one 14,4% ogólnej liczby bezrobotnych. 

Z ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży 2 082 osoby mieszkały w powiecie grodzkim  

i 1 655 osób w powiecie ziemskim.  

W 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 7 040 osób (4 353 osoby  

z powiatu grodzkiego i 2 687 osób z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym  2 959 

kobiet. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 6 346 osób (3 908 osób z powiatu grodzkiego  

i 2 438 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 2 448 osób (1 476 

osób z powiatu grodzkiego i 972 osoby z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 

2 269 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 179 osób pracę subsydiowaną. 

 

Tab. 9  Bezrobotna młodzież  

Miesiąc 

Osoby do 25 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 4 329 16,0 

luty 4 448 16,1 

marzec 4 385 15,9 

kwiecień 4 249 15,5 

maj 3 975 15,0 

czerwiec 3 838 14,8 

lipiec 3 852 14,7 

sierpień 3 850 14,7 

wrzesień 3 815 14,8 

październik 3 790 14,8 

listopad 3 816 14,6 

grudzień 3 737 14,4 

 

3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 15 164 osoby 

(9 954 osoby z powiatu grodzkiego i 5 210 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 58,3% ogółu 

bezrobotnych.  

W 2013 r.  w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 11 649 osób (7 567 osób  

z powiatu grodzkiego i  4 082 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotnych, w tym  

4 993 kobiety. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 10 289 osób (6 663 osoby  

z powiatu grodzkiego i 3 626 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie 

podjęły 3 854 osoby (2 557 osób z powiatu grodzkiego i 1 297 osób z powiatu ziemskiego).  

Z ogólnej liczby podjęć pracy 3 461 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 393 osoby pracę 

subsydiowaną. 
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Tab. 10  Długotrwale bezrobotni  

Miesiąc 

Długotrwale bezrobotni 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 14 370 53,2 

luty 14 624 52,8 

marzec 14 551 52,6 

kwiecień 14 513 53,1 

maj 14 387 54,2 

czerwiec 14 341 55,1 

lipiec 14 458 55,2 

sierpień 14 522 55,6 

wrzesień 14 540 56,4 

październik 14 588 57,0 

listopad 15 092 57,8 

grudzień 15 164 58,3 

 

3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 7 351 osób  

(5 055 osób z powiatu grodzkiego i 2 296 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych powyżej 

50 roku życia. Populacja ta stanowiła 28,2% ogółu bezrobotnych.  

 

W 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 5 549 osób (3 812 osób z powiatu 

grodzkiego i 1 737 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia, w tym 2 261 kobiet.  

Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4 812 osób (3 241 osób z powiatu grodzkiego i 1 571 

osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęły 1 692 osoby (1 146 osób  

z powiatu grodzkiego i 546 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć pracy 1 550 

osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 142 osoby pracę subsydiowaną. 

 

Tab. 11  Bezrobotni powyżej 50 roku życia  

Miesiąc 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 6 958 25,8 

luty 7 091 25,6 

marzec 7 089 25,6 

kwiecień 7 039 25,8 

maj 6 989 26,3 

czerwiec 6 914 26,6 

lipiec 6 999 26,7 

sierpień 7 021 26,9 

wrzesień 7 102 27,5 

październik 7 095 27,7 

listopad 7 281 27,9 

grudzień 7 351 28,2 
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3.5.4. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 2 196 kobiet 

(1 377 kobiet z powiatu grodzkiego i 819 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 

zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Populacja ta stanowiła 8,4% ogółu bezrobotnych.  

 W 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 1 032 kobiety (639 kobiet  

z powiatu grodzkiego i 393 kobiety z powiatu ziemskiego), które nie podjęły zatrudnienia po 

urodzeniu dziecka. Pracę w omawianym okresie podjęły 402 kobiety 

(267 kobiet z powiatu grodzkiego i 135  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 2 161 8,0 

luty 2 189 7,9 

marzec 2 151 7,8 

kwiecień 2 149 7,9 

maj 2 137 8,1 

czerwiec 2 108 8,1 

lipiec 2 152 8,2 

sierpień 2 176 8,3 

wrzesień 2 172 8,4 

październik 2 180 8,5 

listopad 2 231 8,5 

grudzień 2 196 8,4 

 

3.5.5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 7 453 osoby  

(4 716 osób z powiatu grodzkiego i 2 737 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne 

bez kwalifikacji zawodowych, czyli osoby nie posiadające kwalifikacji do wykonywania 

jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem 

instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 

Osoby te stanowiły 28,6% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2013 r. zgłosiły się 7 654 osoby (4 989 osób  

z powiatu grodzkiego i 2 665 osób z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji zawodowych. 

Pracę w omawianym okresie podjęły 2 104 osoby (1 332 osoby z powiatu grodzkiego i 772 

osoby z powiatu ziemskiego), w tym 1 034 kobiety. 

 

Tab. 13  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  

Miesiąc 

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 7 700 28,5 

luty 7 940 28,7 

marzec 7 916 28,6 

kwiecień 7 859 28,8 
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maj 7 672 28,9 

czerwiec 7 511 28,9 

lipiec 7 463 28,9 

sierpień 7 549 28,9 

wrzesień 7 410 28,7 

październik 7 361 28,8 

listopad 7 489 28,7 

grudzień 7 453 28,6 

 

3.5.6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego  
 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 7 127 osób 

(4 412 osób z powiatu grodzkiego i 2 715 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  

27,4% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2013 r. zgłosiły się 8 954 osoby (5 776 osób  

z powiatu grodzkiego i 3 178 osób z powiatu ziemskiego) bez doświadczenia zawodowego. 

Pracę podjęło 3 051 osób (1 982 osoby z powiatu grodzkiego i 1 069 osób z powiatu 

ziemskiego), w tym 1 565 kobiet. 

 

Tab. 14  Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

Miesiąc 

Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 7 535 27,9 

luty 7 747 28,0 

marzec 7 641 27,6 

kwiecień 7 505 27,5 

maj 7 218 27,2 

czerwiec 7 091 27,3 

lipiec 7 123 27,2 

sierpień 7 104 27,2 

wrzesień 7 066 27,4 

październik 7 025 27,4 

listopad 7 178 27,5 

grudzień 7 127 27,4 

 

3.5.7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego  

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 12 275 osób 

(7 685 osób z powiatu grodzkiego i 4 590 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych                  

bez wykształcenia średniego. Osoby te stanowiły 47,2% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2013 r. zgłosiło się 10 914 osób (6 999 osób  

z powiatu grodzkiego i 3 915 osób z powiatu ziemskiego) bez wykształcenia średniego. Pracę 

podjęło 3 385 osób (2 089 osób z powiatu grodzkiego i 1 296 osób z powiatu ziemskiego),  

w tym 1 177 kobiet. 
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Tab. 15  Bezrobotni bez wykształcenia średniego  

Miesiąc 

Bezrobotni bez wykształcenia średniego 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 12 757 47,3 

luty 13 083 47,2 

marzec 13 044 47,2 

kwiecień 12 897 47,2 

maj 12 492 47,1 

czerwiec 12 228 47,0 

lipiec 12 172 46,5 

sierpień 12 107 46,3 

wrzesień 11 967 46,4 

październik 11 900 46,5 

listopad 12 225 48,8 

grudzień 12 275 47,2 

 

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

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 1 935 osób (1 404 

osoby z powiatu grodzkiego i 531 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych samotnie 

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

7,4% ogółu bezrobotnych.  

W 2013 r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 1 486 osób (1 095 osób  

z powiatu grodzkiego i 391 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym okresie podjęły 

604 osoby (460 osób z powiatu grodzkiego i 144 osoby z powiatu ziemskiego). 

 

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

Miesiąc 

Bezrobotni samotnie wychowujący  

co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 1 883 7,0 

luty 1 916 6,9 

marzec 1 899 6,9 

kwiecień 1 899 6,9 

maj 1 853 7,0 

czerwiec 1 841 7,1 

lipiec 1 857 7,1 

sierpień 1 884 7,2 

wrzesień 1 916 7,4 

październik 1 891 7,4 

listopad 1 967 7,5 

grudzień 1 935 7,4 
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3.5.9. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowały 663 osoby (483 

osoby z powiatu grodzkiego i 180 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotne, które po odbyciu 

kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Osoby te stanowiły 2,6% ogółu 

bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w 2013  r. zgłosiły się 704 osoby (528 osób  

z powiatu grodzkiego i 176 osób z powiatu ziemskiego), które po odbyciu kary pozbawienia 

wolności nie podjęły zatrudnienia. Pracę w omawianym okresie podjęło 67 osób (56 osób  

z powiatu grodzkiego i 11 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 677 2,5 

luty 695 2,5 

marzec 698 2,5 

kwiecień 692 2,5 

maj 675 2,5 

czerwiec 677 2,6 

lipiec 675 2,6 

sierpień 674 2,6 

wrzesień 651 2,5 

październik 636 2,5 

listopad 673 2,6 

grudzień 663 2,6 

 

3.5.10. Bezrobotni niepełnosprawni 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowanych było 1 909  

(1 429 osób z powiatu grodzkiego i 480 osób z powiatu ziemskiego) niepełnosprawnych osób 

bezrobotnych, w tym 751 kobiet. Stanowiły one 7,3% ogólnej liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 221 osób niepełnosprawnych, czyli 11,6% ogółu 

bezrobotnych niepełnosprawnych.  

W 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 1 994 niepełnosprawne osoby bezrobotne 

(1 497 osób z powiatu grodzkiego i 497 osób z powiatu ziemskiego), w tym 888 kobiet. Pracę 

w powyższym okresie podjęły 564 osoby bezrobotne niepełnosprawne (408 osób z powiatu 

grodzkiego i 156 osób z powiatu ziemskiego),w tym 253 kobiety.  

 

Tab. 18  Bezrobotni niepełnosprawni  

Miesiąc 

Bezrobotni niepełnosprawni  

w liczbach bezwzględnych 
% do ogólnej liczby 

bezrobotnych 

styczeń 1 793 6,6 

luty 1 800 6,5 

marzec 1 796 6,5 
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kwiecień 1 782 6,5 

maj 1 772 6,7 

czerwiec 1 764 6,8 

lipiec 1 797 6,9 

sierpień 1 818 6,9 

wrzesień 1 863 7,2 

październik 1 858 7,3 

listopad 1 904 7,3 

grudzień 1 909 7,3 

 

3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. w PUP zarejestrowane były 532 osoby (388 osób  

z powiatu grodzkiego i 144 osoby z powiatu ziemskiego) poszukujące  pracy, w tym  

216 kobiet. Z ogólnej liczby poszukujących pracy 290 osób (225 osób z powiatu grodzkiego  

i 65 osób z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego   

w związku z pobieraniem renty. 

W 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 584 osoby poszukujące pracy (459 osób  

z powiatu grodzkiego i 125 osób z powiatu ziemskiego), w tym 233 kobiety. 

 

Tab. 19  Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy  

Miesiąc 

Liczba osób 

zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy 

ogółem 

w tym: 

kobiety 

niepełnosprawne i nie 

pozostające  

w zatrudnieniu 

styczeń 502 218 299 

luty 521 225 314 

marzec 545 237 323 

kwiecień 554 246 327 

maj 535 243 321 

czerwiec 539 247 327 

lipiec 528 232 317 

sierpień 528 226 312 

wrzesień 513 212 301 

październik 513 213 296 

listopad 523 220 290 

grudzień 532 216 290 

 

3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 

zarejestrowanych w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 

 25 - 34 lata (7 683 osoby), 29,5% ogółu bezrobotnych, 

 45 – 54 lata (5 064 osoby), 19,5% ogółu bezrobotnych, 

 35 - 44 lata (5 014 osób), 19,3% ogółu bezrobotnych, 

 18 - 24 lata (3 737 osób), 14,4% ogółu bezrobotnych. 

 

Poza tym zarejestrowanych było 3 371 osób (12,9%) w wieku 55 – 59 lat i 1 153 

osoby w wieku powyżej 60 lat (4,4%). 
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Tab. 20  Bezrobotni według wieku – według stanu na 31.12.2013r. 

Wiek w latach 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

18-24 3 737 2 082 1 655 

25-34 7 683 5 127 2 556 

35-44 5 014 3 492 1 522 

45-54 5 064 3 365 1 699 

55-59 3 371 2 396 975 

powyżej 60 1 153 772 381 

Razem 26 022 17 234 8 788 

 

3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia 
 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:  

 gimnazjalne i poniżej    -  6 469 osób (24,8% ogółu bezrobotnych),  

 policealne i średnie zawodowe   -  6 159 osób (23,7% ogółu bezrobotnych), 

 zasadnicze zawodowe    -  5 806 osób (22,3% ogółu bezrobotnych). 

 

Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie: 

 wyższe  –  4 654 osoby (17,9% ogółu bezrobotnych), 

 ogólne  –  2 934 osoby (11,3% ogółu bezrobotnych). 

 

Tab. 21  Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 31.12.2013r. 

Wykształcenie 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

wyższe 4 654 3 565 1 089 

polic. i średnie zawod. 6 159 3 961 2 198 

średnie ogólne 2 934 2 023 911 

zasadnicze zawodowe 5 806 3 580 2 226 

gimnazjalne i poniżej 6 469 4 105 2 364 

Razem 26 022 17 234 8 788 

 

3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 

dotychczas nie pracujących (5 329 osób, 20,5% ogółu bezrobotnych). 

Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż: 

 1 - 5  letni  (4 850 osób), 18,6% ogółu bezrobotnych, 

 do 1 roku (4 343 osoby), 16,7% ogółu bezrobotnych, 

 10 - 20 letni (3 693 osoby), 14,2% ogółu bezrobotnych, 

 5 - 10 letni (3 232 osoby), 12,4% ogółu bezrobotnych, 

 20 - 30 letni (3 142 osoby), 12,1% ogółu bezrobotnych. 

Najmniej, bo 1 433 osoby (5,5%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy. 
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Tab. 22  Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 31.12.2013r. 

Staż pracy w latach 
Liczba bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 roku 4 343 2 935 1 408 

1-5 4 850 3 236 1 614 

5-10 3 232 2 203 1 029 

10-20 3 693 2 496 1 197 

20-30 3 142 2 162 980 

powyżej 30 lat 1 433 992 441 

bez stażu 5 329 3 210 2 119 

Razem 26 022 17 234 8 788 

 

3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 

 
Na dzień 31 grudnia 2013 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 

pozostających  bez pracy powyżej 24  miesięcy (6 495 osób – 25,0% ogółu bezrobotnych). 

Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby pozostające bez pracy  

w okresie od: 

 12 do 24 miesięcy (5 129 osób – 19,7% ogółu bezrobotnych), 

 6 - 12 miesięcy (4 951 osób – 19,0% ogółu bezrobotnych). 

 1 do 3 miesięcy (3 729 osób – 14,3% ogółu bezrobotnych), 

 3 - 6 miesięcy (3 867 osoby – 14,9% ogółu bezrobotnych), 

 do 1 miesiąca (1 851 osób – 7,1% ogółu bezrobotnych). 

 

Tab.23 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 31.12.2013r. 

Czas pozostawania bez 

pracy  miesiącach 

Liczba 

bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 miesiąca 1 851 1 181 670 

1-3 3 729 2 516 1 213 

3-6 3 867 2 566 1 301 

6-12 4 951 3 294 1 657 

12-24 5 129 3 310 1 819 

powyżej 24 miesięcy 6 495 4 367 2 128 

Razem 26 022 17 234 8 788 

 

4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia i aktywizacji  zawodowej 
 

 Powiatowy Urząd pracy w Białymstoku zadania z zakresu łagodzenia skutków 

bezrobocia, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i osób 

poszukujących pracy realizuje poprzez: 

- prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy, 

- uczestnictwo w doborze osób na oferty zgłaszane z krajów Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego w ramach sieci EURES, 

- kierowanie bezrobotnych i niepełnosprawnych osób poszukujących pracy do: prac 

interwencyjnych, robót publicznych, miejsc odbywania staży, prac społecznie 

użytecznych, 
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- realizację projektów przeciwdziałania bezrobociu finansowanych ze środków EFS,  

- wspieranie przedsiębiorczości osób poprzez udzielanie porad w zakresie opracowywania 

biznesplanu, 

- przyznawanie jednorazowo bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym 

pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej, 

- refundowanie pracodawcom kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy, 

- umożliwianie bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym pracy zdobycia, 

zmiany bądź  poszerzenia kwalifikacji poprzez kierowanie na szkolenia, 

- motywowanie do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia poprzez rozmowy  

z doradcami zawodowymi, 

- przyznawanie dodatków aktywizacyjnych osobom uprawnionym do zasiłku  

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

zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy lub z własnej inicjatywy podjęły 

zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, 

- przyznawanie stypendiów bezrobotnym do 25 roku życia będącym jednocześnie 

bezrobotnym bez kwalifikacji, którzy w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania  

się w urzędzie podejmą dalszą naukę w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej  

dla dorosłych albo w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych, 

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

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

zarobkowej, szkolenia, stażu, 

- finansowanie skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły w innym miejscu  

niż miejsce zameldowania zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie 

zawodowe w miejscu pracy kosztów przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, 

- finansowanie kosztów przejazdu na badania lekarskie i powrotu do miejsca zamieszkania, 

jeżeli na badania te bezrobotny został skierowany przez powiatowy urząd pracy  

i odbywają się one poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.  

 

4.1. Pośrednictwo pracy 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku kontynuuje zadania związane z rozwijaniem 

współpracy z pracodawcami.  

 

Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług Urzędu                                         

i pozyskiwaniem ofert pracy zajmują się aktywni pośrednicy pracy. Działania marketingowe 

realizują przede wszystkim poprzez wizyty w zakładach pracy. W 2013 r. pośrednicy pracy 

złożyli 1 544 wizyty, z tego 1 348 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku  

i 196 na terenie powiatu ziemskiego. W wyniku złożonych wizyt pozyskano 1 883 propozycje 

zatrudnienia. Z ogólnej liczby pozyskanych przez pośredników ofert 1 334 dotyczyły  

zatrudnienia na terenie powiatu grodzkiego, a 549 powiatu ziemskiego. 

 

Ogółem w omawianym okresie do tut. Urzędu wpłynęły 6 354 oferty pracy i miejsca 

aktywizacji zawodowej z tego 4 852 oferty (76,4%) zgłosili pracodawcy z terenu 

Białegostoku i 1 502 oferty (23,6 %) z terenu powiatu ziemskiego. W w/w okresie wpłynęło 

468  propozycji zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

 

 



 

 

19 

 

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 219 195 24 38 

luty 340 187 153 21 

marzec 616 293 323 24 

I kwartał ogółem 1 175 675 500 83 

kwiecień 484 359 125 29 

maj 613 542 71 22 

czerwiec 567 477 90 48 

II kwartał  1 664 1 378 286 99 

lipiec 659 565 94 61 

sierpień 772 661 111 40 

wrzesień 688 620 68 62 

III kwartał  2119 1 846 273 163 

październik 518 458 60 44 

listopad 478 437 41 47 

grudzień 400 394 6 32 

IV kwartał  1 396 1 289 107 123 

OGÓŁEM  2013 r.  6 354 5 188 1 166 473 

 

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 2013 r.  zorganizowano 24 giełdy pracy, w których uczestniczyło 329 osób 

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

przedstawiciel handlowy, doradca finansowy, doradca ubezpieczeniowy, kierowca C+E, 

opiekun osób starszych, spawacz MAG, pracownik ochrony, pracownik restauracji, 

magazynier. 

W lutym i grudniu 2013 r. zorganizowano spotkania z cudzoziemcami 

zarejestrowanymi w Urzędzie. 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 17.04.2013 r. wspólnie ze Starostą Białostockim zorganizowano  konferencję 

pt.: „Współpraca wzbogaca”, która była zwieńczeniem konkursu „Pracodawca – Partner 2012 

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, 
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których główna siedziba znajduje się w powiecie białostockim lub mieście Białystok. 

Nagrody zostały przyznane w kategoriach: 

— „Mały Pracodawca”  zatrudniający do 20 osób, 

— „Średni Pracodawca”  zatrudniający od 20 do 100 osób, 

— „Duży Pracodawca”  zatrudniający powyżej 100 osób,  

— Pracodawca, który powstał dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Białymstoku (dotacji na rozpoczęcie działalności  gospodarczej). 

Uczestnicy konferencji mieli również okazję do zapoznania się z:  

 głównymi założeniami - przygotowywanej aktualnie przez Ministerstwo Pracy  

i Polityki Społecznej - reformy polityki rynku pracy,  

 formami wsparcia ukierunkowanymi na pracodawców realizowanymi w 2013 r. przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, 

 wyzwaniami strategicznymi rynku pracy w kontekście programowania na lata  

2014 – 2020. 

Ponadto w  maju i czerwcu wspólnie ze Starostą Białostockim i władzami 

samorządowymi zorganizowano cykl spotkań z pracodawcami w gminach: Wasilków, Czarna 

Białostocka, Gródek, Dobrzyniewo Duże, Michałowo, Zabłudowie i Łapach.  Pracownicy 

Urzędu przekazali uczestnikom informacje z zakresu sytuacji na lokalnym rynku pracy, 

wsparcia finansowego pracodawców planujących zatrudnienie osób bezrobotnych w 2013 r. 

oraz wsparcia finansowego pracodawców planujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych.                      

W spotkaniach uczestniczył również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego                                    

w Białymstoku, który przybliżył zasady wsparcia finansowego z UE dla przedsiębiorców                  

i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 

W omawianym okresie pośrednicy pracy uczestniczyli również: 

— w Targach Edukacyjno- Zawodowych  pod hasłem „Młodzieżowe Priorytety- Zawodowa 

Edukacja” organizowanych przez Punkt Pośrednictwa Pracy Podlaskiej Wojewódzkiej 

Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku. Przedstawiono oferty pracy oraz  

usługi realizowane przez Urząd, 

 w spotkaniu z uczniami klas maturalnych w Zespole Szkół w Michałowie. Pośrednik 

pracy przedstawi zasady rejestracji w Urzędzie oraz prawa i obowiązki osoby 

bezrobotnej,  

 w spotkaniu ze studentami, które zostało zorganizowane przez Akademicki Klub 

Sympatyków Solidarnej Polski. Uczestnicy mieli m.in. możliwość uzyskania informacji 

odnośnie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, w szczególności zasad 

odbywania staży oraz możliwości uzyskania dotacji na własna działalność gospodarczą, 

 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.  

 w Europejskich Targach Pracy, które zostały zorganizowane przez Wojewódzki Urząd 

Pracy w Białymstoku. Pośrednicy przedstawiali ofertę Urzędu i aktualne propozycje 

pracy, 

  w Targach Ekonomiczno-Społecznych zorganizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz 

rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „HOLOS”. Osoby 

zainteresowane miały możliwość zapoznania się z propozycjami pracy, będącymi 

aktualnie w dyspozycji PUP oraz uzyskać informacje o aktywnych formach 

przeciwdziałaniu bezrobociu,  

 w spotkaniach   z   wychowankami Pogotowia Opiekuńczego  w Białymstoku oraz Domu 

Dziecka   w Białymstoku. Pośrednik pracy poinformował o zasadach rejestracji, prawach 
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i obowiązkach osoby bezrobotnej oraz formach pomocy skierowanych do osób 

bezrobotnych,         

 w spotkaniu z cudzoziemcami organizowanym przez Fundację Instytut na rzecz państwa 

Prawa. Uczestnicy mieli możliwość uzyskania odpowiedzi  na pytania dot. rejestracji, 

dostępu do skutecznej pomocy prawnej, kwestii związanych z legalnym zatrudnienie. 

Pracownik urzędu poinformował o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz aktualnych 

ofertach pracy. W spotkaniu uczestniczyli min. przedstawiciele: Ministerstwa Pracy                    

i Polityki Społecznej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców oraz Policji.  

 w wydarzeniach organizowanych przez lokalne samorządy: 

 „Dniach Michałowa” zorganizowanych przez Urząd Miejski w Michałowie, 

 "Dniach Konia na Podlasiu" w Pomigaczach organizowanych przez Urząd 

Gminy w Turośni Kościelnej, 

 Jarmarku Dominikańskim zorganizowanym przez Urząd Miejski w Choroszczy, 

 Dożynkach Gminnych zorganizowanych przez Urząd Gminy w Dobrzyniewie 

Dużym, 

 Dożynkach z produktem lokalnym gminy Łapy zorganizowanych przez Urząd 

Miasta w Łapach. 

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. 

 

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

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

W 2013 r.  wpłynęły 453  propozycje zatrudnienia na 4 107 stanowiska pracy. Oferty 

pochodziły z krajów: Niemcy, Szwecja, Słowacja, Belgia, Czechy, Wielka Brytania, 

Norwegia, Finlandia, Estonia, Litwa, Holandia, Hiszpania, Francja, Austria, Włochy, Malta, 

Dania, Irlandia. 

 

  Oferty zgłoszono w branży: 

 mechanicznej: inżynier mechanik, projektant systemów, mechanik samochodowy, kierowca 

ciężarówki C+E,  elektryk, ślusarz, mechanik instalacji sanitarnej, specjalista ds. systemów 

światłowodowych, kierowca testowy, kierowca jazdy próbnej, pracownik serwisu, operator 

wózków widłowych, spawacz WIG, operator frezarki CNC,  inżynier lotnictwa, mechanik 

lotnictwa, operator złamywarki ( falcówki), blacharz, doświadczony inżynier mechanik 

CAD, spawacz MAG, blacharz samochodowy, spawacz MAG, elektryk/ elektromonter, 

spawacz TIG, ślusarz, mechanik lotnictwa, operator CNC, monter instalacji wod- kan, 

konserwator/ operator kotła, pracownik magazynu, pracownik do obróbki metalu, instalator 

szaf rozdzielczych, monter bram barażowych, operator koparki, starszego inżyniera 

elektryka, elektryk morski, monter instalacji grzewczych i klimatycznych, monter serwisant 

dźwigów, monter przy produkcji osi pojazdów, pomocnik do obróbki metalu,  

 budowlanej: cieśla, stolarz szalunkowy, stolarz, robotnik ogólnobudowlany, pracownik 

budowlany, kierownik budowy, monter okien i drzwi, parkieciarz, posadzkarz, płytkarz, 

cieśla szalunkowy,  

 hotelarsko – gastronomicznej: recepcjonista, serwis w hotelu Camp, kucharz, pomoc 

kuchenna, rzeźnik, wykrawacz, pracownik do obsługi parku, kelner, barman, pomocnik           

w kuchni i przy sprzątaniu, piekarz, animator kultury, kelner/ kelnerka, kucharz a la carte, 

kucharz sushi, chef de partie, szef kuchni o specjalności kuchnia japońska, rzeźnik 

wykrawacz,  
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 handlowej: sprzedawca, handlowiec, regionalny kierownik ds. sprzedaży, kierownik 

sprzedaży nowego produktu, menager produkcji, kierownik obsługi/ koordynator, 

pracownik hotelowy, kierownik ds. sprzedaży i marketingu,  recepcjonista,  

 rolniczej: pracownik leśny, inżynier rolnictwa i systemów informatycznych, pracownik 

przy sadzonkach, ogrodnik, pracownik w rolnictwie, pracownik pielęgnacji drzew, dojarz, 

menadżer produkcji warzyw, traktorzysta/ operator maszyn do zbioru warzyw, konstruktor 

ogrodów zimowych,  hodowca świń, pracownik produkcji – zbiór pieczarek, pakowacz/ 

piker, kierowca traktora- zbiór owoców, pracownik do pakowania owoców, pracownik przy 

likwidacji plantacji papryki, pracownik leśny, traktorzysta/ pracownik sadu,  

 przemysłowej: inżynier ds. bezpieczeństwa i jakości, drukarz, technolog, deweloper/ tester- 

środowisko Java, integrator systemów informatycznych, inżynier konstruktor maszyn 

przemysłowych,  inżynier elektryk, automatyk SPS i s7, formiarz wyrobów z kompozytów 

polimerowych,  osoba do obróbki szkła, pracownik produkcji ( montaż, lakierowanie, 

laminowanie), monter urządzeń wodno- gazowo- grzewczych, starszy programista PHP, 

programista aplikacji internetowych, inżynier lotnictwa, inżynier w przemyśle jądrowym, 

operator giętarki do cięcia blach, wykwalifikowany pracownik CNC, automatyk- 

programista PLC, inżynier elektryk- instalacje HV, kreślarz- projektant konstrukcji, starszy 

inżynier procesowy, inżynier ds. jakości –Quality Assurance Engineer,  pracownik 

produkcji w przemyśle szewskim,  inżynier inżynierii przemysłowej,  

 medycznej: dyplomowana pielęgniarka, pielęgniarka nocna, protetyk stomatologiczny, 

opiekun osób starszych/ opiekun medyczny, pomocnik przy wytwarzaniu                                    

art. ortopedycznych, menadżer pielęgniarek, lekarz dentysta, kosmetolog/ kosmetyczka, 

opiekun domowy,  

 inne: pracownik obsługi klienta,  doradca klienta, technik sieci informatycznych, kierownik 

projektu, specjalista ds. badań i rozwoju, pracownik utrzymania czystości, personel 

sprzątający, dozorca, dyspozytor, pomoc domowa, doradca centrum telefonicznego- linia 

rosyjska, pomocnik magazyniera, pracownik produkcji, asystent profesora, tapicer                        

z umiejętnościami pikowania guzików, drukarz, pomoc domowa, analityk danych,  

administrator systemów, programista CAD, logistyk- pracownik magazynu, listonosz/ 

kurier, inżynier kontroli lotu, doktorant stypendysta, przewodnik turystyczny. 
 

4.2. Podjęcia pracy 
 

W 2013 r. pracę podjęło 12 498 osób bezrobotnych, w tym 6 314 kobiet.  Podjęcia 

pracy stanowiły  46,1% ogólnej liczby „odpływów” z bezrobocia.   
 

Tab. 25  Podjęcia pracy 

Miesiąc 
Podjęcia pracy 

ogółem 

z tego pracy: 

niesubsydiowanej subsydiowanej 

styczeń 764 754 10 

luty 809 755 54 

marzec 1 015 887 128 

I kwartał  2 588 2 396 192 

kwiecień 1 125 981 144 

maj 1 143 1 021 122 

czerwiec 1 138 1 007 131 

II kwartał  3 406 3 009 397 

lipiec 1 050 945 105 

sierpień 930 836 94 

wrzesień 1 353 1 263 90 

III kwartał  3 333 3 044 289 



 

 

23 

 

październik 1 253 1 179 74 

listopad 953 855 98 

grudzień 965 884 81 

IV kwartał  3 171 2 918 253 

OGÓŁEM 2013r. 12 498 11 367 1 131 

 

Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało 

na terenie Białegostoku – 8 578 osób, czyli 68,6%, pozostałe 3 920 osób (31,4%) -  

na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  
 

4.3. Prace interwencyjne      
  

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano z 61 pracodawcami 

71 umów w sprawie organizacji 89 miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych. Ogółem 

zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 89 osób, w tym 53 

kobiety.  
 

W powiecie grodzkim pracę podjęło 49 osób, w tym 31 kobiet. Spośród zatrudnionych osób: 

 5 osób (3 kobiety) to osoby do 25 roku życia,  

 16 osób (7 kobiet) to osoby powyżej 50 lat,  

 27 osób (15 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 40 osób, w tym 22 kobiety. Spośród zatrudnionych: 

 11 osób (6 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  

 10 osób (4 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 

 20 osób (11 kobiet)  posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  
 

 

Tab. 26  Bezrobotni zatrudnieni przy pracach interwencyjnych 

Miesiąc 

Osoby zatrudnione  

w miesiącu sprawozdawczym 

ogółem 

w tym kobiety 

styczeń 0 0 

luty 3 3 

marzec 12 7 

I kwartał  15 10 

kwiecień 8 6 

maj 8 4 

czerwiec 11 6 

II kwartał  27 16 

lipiec 10 6 

sierpień 12 8 

wrzesień 11 4 

III kwartał  33 18 

październik 6 3 

listopad 6 4 

grudzień 2 2 

IV kwartał 14 9 

OGÓŁEM 2013 89 53 
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Miejsca pracy interwencyjnej utworzono osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje na 

stanowisko: 

 referenta, 

 księgowego/ej 

 sprzedawcy, 

 krawcowa, 

 robotnika gospodarczego/robotnika ogólnobudowlanego, 

 kucharza/kucharki, 

 pomocnika dekarza, 

 ślusarza-spawacza. 

Na koniec 2013  r. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych kontynuowały 44 osoby, 

w tym 26 kobiet. 

 

4.4. Roboty publiczne 
 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano 30 umów  

z 15 organizatorami w sprawie zatrudnienia 95 osób w ramach robót publicznych. Ogółem 

zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 101 osób, w tym 

31 kobiet. 

 

W powiecie grodzkim pracę podjęło 9 osób, w tym 7 kobiet. Spośród osób zatrudnionych: 

 2 osoby (mężczyźni) to osoby  powyżej 50 roku życia, 

 6 osób (kobiety) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnych. 

W powiecie ziemskim pracę w ramach robót publicznych podjęły 92 osoby, w tym 24 

kobiety. Spośród zatrudnionych:  

 5 osób (mężczyźni) to osoby do 25 roku życia, 

 56 osób (13 kobiet) to osoby  powyżej 50 roku życia, 

 61 osób (17 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  

 

Tab. 27  Bezrobotni zatrudnieni przy robotach publicznych 

Miesiąc 
Osoby zatrudnione w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 0 0 

luty 0 0 

marzec 37 12 

I kwartał  37 12 

kwiecień 33 6 

maj 8 1 

czerwiec 20 11 

II kwartał  61 18 

lipiec 1 0 

sierpień 1 1 

wrzesień 1 0 

III kwartał  3 1 

październik 0 0 

listopad 0 0 

grudzień 0 0 

IV kwartał  0 0 

OGÓŁEM 2013r. 101 31 
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W ramach robót publicznych najczęściej refundowane były stanowiska pracy: 

 robotnika gospodarczego,  

 sprzątacza,  

 pracownika biurowego,  

 młodszego opiekuna. 

 

Na koniec grudnia 2013 r. w ramach robót publicznych nie było zatrudnionych osób. 
 

4.5. Organizacja miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych 
 

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego 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, Dyrektor PUP z upoważnienia Starosty 

Powiatu Białostockiego zawarł w 2013 r. 722 umowy z 619 pracodawcami w sprawie 

organizacji 894 miejsc odbywania stażu. Ogółem staż podjęło 948 osób bezrobotnych, w tym 

618 kobiet.  

 

Z powiatu grodzkiego staż podjęło 612 osób, w tym 393 kobiety. Spośród odbywających staż: 

 332 osoby (198 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  

 7 osób (4 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 

 144 osoby (100 kobiet) posiadały status osób długotrwale bezrobotnych. 

Z powiatu ziemskiego staż podjęło 336 osób, w tym 225 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 186 osób (121 kobiet) to osoby do 25 roku życia,  

 35 osób (20 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 

 118 osób (79 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych. 

 

Tab. 28  Bezrobotni odbywający staż  

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 47 37 

luty 18 11 

marzec 121 83 

I kwartał  186 131 

kwiecień 125 79 

maj 113 75 

czerwiec 68 41 

II kwartał  306 195 

lipiec 111 63 

sierpień 91 66 

wrzesień 114 60 

III kwartał  316 189 

październik 50 36 

listopad 72 56 

grudzień 18 13 

IV kwartał  140 105 

OGÓŁEM 2013r. 948 620 
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Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: 

 referent/pracownik biurowy/pracownik obsługi biurowej, 

 fizjoterapeuta, 

 sprzedawca, 

 kosmetyczka, 

 pomoc nauczyciela, 

 pomoc księgowej, 

 inżynier budowy, 

 informatyk, 

 diagnosta laboratoryjny, 

 geodeta, 

 monter/monter urządzeń elektrycznych, 

 opiekun, 

 rejestratorka medyczna. 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. staż odbywały 324 osoby, w tym 230 kobiet. 

 

4.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 650 umów w sprawie 

udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobom 

bezrobotnym. Ogółem w 2013 r. z tytułu podjęcia działalności gospodarczej wyrejestrowano 

650 osób bezrobotnych, w tym 255 kobiet 

 

W powiecie ziemskim działalność podjęło 201 osób w tym 77 kobiet. W powiecie grodzkim 

działalność podjęło 449 osób w tym 178 kobiet.  

 

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

gospodarczej 

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 8 3 

luty 46 21 

marzec 66 19 

I kwartał  120 43 

kwiecień 80 23 

maj 85 32 

czerwiec 69 26 

II kwartał  234 81 

lipiec 58 24 

sierpień 58 29 

wrzesień 47 16 

III kwartał  163 69 

październik 40 22 

listopad 56 21 

grudzień 37 19 

IV kwartał  133 62 

OGÓŁEM 2013r. 650 255 
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Z dokonanej analizy zawartych umów, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej 

wynika, że środki finansowe przeznaczono na: 

 działalność usługową – 492 osoby – 75,69 %, 

 działalność handlową – 132 osoby - 20,31 %, 

 działalność produkcyjną – 26 osób - 4,0 %. 

 

4.7. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom  

z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych 
  

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 244 umowy 

o refundację kosztów wyposażenia 264 stanowisk pracy z 232 pracodawcami. Ogółem 

zatrudnienie w wyżej wymienionym okresie podjęły 253 osoby, w tym 117 kobiet. 

W powiecie ziemskim zatrudnione zostały 82 osoby w tym 29 kobiet. W powiecie grodzkim 

zatrudnionych zostało 171 osób w tym 88 kobiet.  

 

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 4 2 

marzec 12 3 

I kwartał  16 5 

kwiecień 18 8 

maj 19 10 

czerwiec 28 9 

II kwartał  65 27 

lipiec 27 8 

sierpień 20 13 

wrzesień 27 18 

III kwartał  74 39 

październik 25 11 

listopad 34 20 

grudzień 39 15 

IV kwartał  98 46 

OGÓŁEM 2013r. 253 117 

 

4.8. Prace społecznie użyteczne 
 

W 2013 r. zawarto 13 porozumień, w tym z: 

 12 gminami, oraz  

 Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku 

na organizację 307 miejsc odbywania prac społecznie użytecznych. 

W 2013 r. prace społecznie użyteczne podjęło 371 osób, w tym 197 kobiet, z czego: 

 z powiatu grodzkiego prace społecznie użyteczne podjęło 211 osób, w tym 107 kobiet, 

 z powiatu ziemskiego prace społecznie użyteczne podjęło 160 osób, w tym 90 kobiet. 
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Tab. 31  Bezrobotni, którzy  rozpoczęli prace społecznie użyteczne 

Miesiąc 
Osoby skierowane w miesiącu 

sprawozdawczym ogółem 
w tym kobiety 

styczeń 0 0 

luty 32 24 

marzec 123 70 

I kwartał  155 94 

kwiecień 93 50 

maj 45 14 

czerwiec 29 14 

II kwartał  167 78 

lipiec 21 9 

sierpień 10 4 

wrzesień 6 4 

III kwartał  37 17 

październik 10 6 

listopad 2 2 

grudzień 0 0 

IV kwartał  12 8 

OGÓŁEM 2013r. 371 197 
 

4.9. Zatrudnienie wspierane 
 

W 2013 r. z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 2 umowy 

o refundację kosztów zatrudnienia wspieranego 3 stanowisk pracy. Zatrudnione zostały 3 

osoby z powiaty ziemskiego:  1 mężczyzna w wieku do 25 roku życia i 2 mężczyzn powyżej 

50 roku życia. Wszyscy kontynuują zatrudnienie na dzień 31.12.2013 r. 
 

4.10. Refundacja składek ZUS spółdzielniom socjalnym 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 2 umowy  

z 2 spółdzielniami z powiatu ziemskiego o refundację składek ZUS za zatrudnionych 

członków spółdzielni. Zatrudnionych zostało 7 osób (kobiety) z powiatu ziemskiego.   

Na dzień 31.12.2013 r. 6 osób kontynuuje zatrudnienie.  

 

4.11. Szkolenia 
 

W 2013 r. na różnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 1 096 osób, w tym 399 

kobiet. Z powiatu grodzkiego skierowano 756 osób, natomiast z powiatu ziemskiego 340 

osób. Wśród ogólnej liczby skierowanych osób było: 

 980 osób bezrobotnych 

 3 osoby pobierające rentę szkoleniową, 

 2 osoby poszukujące pracy, 

 111 osób uczestniczących w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

Ponadto w omawianym okresie na szkolenia finansowane ze środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowano 33 osoby niepełnosprawne 

poszukując pracy, w tym 16 kobiet. 
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W omawianym okresie na szkolenia grupowe skierowano 643 osoby bezrobotne. W ramach 

tych szkoleń kierowano osoby na następujące kursy: 

 Malarz - szpachlarz, 

 Spawanie metodą TIG, 

 Spawanie metodą MAG, 

 Spawanie metodą MIG, 

 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, 

 Kasjer – sprzedawca, 

 ABC przedsiębiorczości, 

 Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, 

 Pracownik do spraw kadr i płac, 

 Glazurnik – posadzkarz – cykliniarz, 

 Pracownik magazynu, 

 Księgowość w małej firmie, 

 Szkolenie podstawowe w zawodzie strażak, 

 Kucharz – garmażer, 

 Kucharz z modułem zdobienia potraw, 

 Pracownik obsługi hotelowej, 

 Bukieciarstwo z elementami florystyki, 

 Opiekun osób starszych, 

 Profesjonalna pomoc domowa, 

 Opiekun dziecięcy, 

 Archiwista, 

 Zakładanie przydomowych oczyszczalni, 

 Brukarz, 

 Monter instalacji energetyki odnawialnej, 

 Zdun – budowa i montaż kominków, 

 Stolarz, 

 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych, 

 Barman – kelner, 

 Przedstawiciel handlowy, 

 Kompleksowa obsługa biura, 

 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie – CNC, 

 Pracownik do spraw logistyki, 

 Grafika komputerowa z projektowaniem stron internetowych, 

 Projektowanie AutoCAD z kosztorysowaniem, 

 Operator koparko – ładowarki kl. III, 

 Magazynier z obsługą wózków jezdniowych, 

 Profesjonalny pracownik biurowy. 

 

Na szkolenia indywidualne skierowano ogółem 376 osób, w tym 35 osób poszukujących 

pracy (33 osoby niepełnosprawne) oraz 4 osoby pobierające rentę szkoleniową. Obszary 

szkoleń indywidualnych na przestrzeni 2013 roku 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 dla prawa jazdy kat. C, C+E, C1, C1+E; kwalifikacja wstępna dla prawa jazdy 

kat. D, D+E, D1, D1+E; szkolenie okresowe kierowców dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, 
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D1+E; kurs ADR podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych 

wszystkich klas; instruktor nauki jazdy). 

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

instalacji i sieci gazowych zużywających paliwa gazowe;  eksploatacja urządzeń 

elektroenergetycznych; obsługa kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, ciekłe  

i gazowe; konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych; dozór nad eksploatacją 

urządzeń elektroenergetycznych; szkolenie energetyczno – gazowe – eksploatacja i dozór). 

 Obsługa maszyn i urządzeń (kursy: kurs operatorów podestów ruchomych przejezdnych; 

operator koparki jednonaczyniowej kl. II; operator ładowarki jednonaczyniowej kl. II; 

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

kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym; operator wózków widłowych  

ze zmiennym wysięgiem; obsługa frezarki konwencjonalnej; operator żurawi 

przeładunkowych HDS; pilarz – drwal, operator pilarki; konserwacja wózków 

jezdniowych podnośnikowych; operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC; 

operator maszyn do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw kl. III). 

 Obsługa komputera (kursy: rozszerzone i zaawansowane szkolenie  

z obsługi programu CAD DECOR PRO; 3 DS. MAX – modelowanie  

i wizualizacje architektoniczne; grafika komputerowa – CorelDraw;    AutoCAD; obsługa 

komputera z elementami monitoringu i ochrony; grafika komputerowa z projektowaniem 

stron internetowych; SolidWorks). 

 Spawanie (kursy: spawanie metodą MAG 135; spawanie metodą TIG 141). 

 Inne (np. kursy: kurs dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. A, B; intensywny 

kurs języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych; kurs fryzjerski; kurs makijażu 

permanentnego; fryzjer – stylista; masaż klasyczny, segmentarny, relaksacyjny i drenaż 

limfatyczny; kurs wizażu, stylizacji i przedłużania rzęs; kurs fryzjerski – strzyżenie, 

farbowanie; bukieciarz - florysta; kurs instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: fitness, 

kulturystyka; podstawowe i specjalistyczne dla uprawnionych diagnostów; kurs fryzjerski 

II stopnia Evolution; intensywny kurs fryzjerski „Long Staż”; prowadzenie e-sklepu; 

pracownik ochrony fizycznej do licencji I i II stopnia; kurs wizażu i stylizacji; fryzjerstwo 

męskie; intensywny kurs języka angielskiego; kurs masażu Spa i Wellness; zawodowy 

kurs stylizacji paznokci; księgowość w małej firmie; szkolenie w zakresie bezpiecznej 

pracy na wysokości w standardzie międzynarodowym IRATA level 1; techniki aktywnej 

sprzedaży z elementami negocjacji; makijaż fotograficzny z sesjami zdjęciowymi; opiekun 

medyczny; technik balsamacji zwłok; kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 

rodzinnego dla położnych i dla pielęgniarek; kurs strzyżenia i pielęgnacji psów - 

grooming; bezpieczeństwo imprez masowych – członek służby informacyjnej; kurs 

administratora nieruchomości; manager HoReCa; glazurnik; stolarz; pracownik do spraw 

kadr i płac; księgowość w małej firmie; pracownik magazynu; kurs projektowania wnętrz  

I stopnia; szkolenie z zakresu fotografii okolicznościowej z elementami obróbki cyfrowej 

obrazu; kucharz – garmażer; kurs projektowania i urządzania ogrodów; pracownik obsługi 

hotelowej; bukieciarstwo z elementami florystyki; intensywny kurs języka angielskiego; 

kasjer walutowo – złotowy; kurs w zakresie wydłużania paznokci acrylem i żelem, 

podologia; archiwista; kurs przygotowujący do egzaminu na licencję syndyka; kasjer – 

sprzedawca; kurs kosmetyczny; audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg normy 

ISO 9001-2008).  
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Tab. 32  Bezrobotni skierowani na szkolenia grupowe lub indywidualne 

Miesiąc 

Osoby bezrobotne skierowane 

w miesiącu sprawozdawczym 

ogółem 

w tym kobiety 

styczeń 27 0 

luty 53 14 

marzec 49 9 

I kwartał  129 23 

kwiecień 160 27 

maj 172 52 

czerwiec 119 65 

II kwartał  451 144 

lipiec 48 5 

sierpień 63 18 

wrzesień 118 37 

III kwartał 229 60 

październik 116 57 

listopad 49 15 

grudzień 6 0 

IV kwartał  171 72 

OGÓŁEM 2013r. 980 299 

 

Zarówno na szkolenia grupowe jak i indywidualne kierowano osoby bezrobotne 

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

 250 osób bezrobotnych do 25 roku życia, 

 277 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 

 446 osób długotrwale bezrobotnych. 

 

W 2013 r. szkolenia ukończyły ogółem 1 173 osoby, z tego: 

 672 osoby ukończyły kursy grupowe,  

 393 osoby ukończyły szkolenia indywidualne, 

 108 osób ukończyło szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 
 

W omawianym okresie z 4 osobami podpisano umowę o sfinansowanie kosztów 

egzaminu. 
 

4.12. Informacje dotyczące realizowanych projektów 
          (dane liczbowe zawarte w pkt. 4.5., 4.6., 4.7.,4.11.) 

 

I. Projekt „POdejmij KLuczową decyzję” realizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia, oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 

Organizacja staży 
 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano 192 umowy z 167 

pracodawcami w sprawie organizacji 222 miejsc odbywania stażu. W 2013r. staż w ramach 
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Projektu rozpoczęło 221 osób (122 kobiety) w tym: 

 55 osób (25 kobiet) długotrwale bezrobotnych, 

 18 osób (10 kobiet) niepełnosprawnych, 

 33 osoby (21 kobiet) pochodziły z terenów wiejskich. 

Najczęściej występującymi stanowiskami były: 

 pracownik biurowy, 

 pomoc nauczyciela, 

 konserwator, 

 opiekun. 
 

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

W 1013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 489 umów w sprawie 

udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej z 489 osobami 

bezrobotnymi (188 kobiet). Wśród 489 uczestników projektu: 

 172 osoby (57 kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne, 

 2 osoby (1kobieta) niepełnosprawne, 

 84 osoby (31 kobiet) pochodziły z terenów wiejskich. 

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

finansowe przeznaczone zostały w: 

 75,05 % na działalność usługową, 

 20,65 % na działalność handlową, 

 4,30 % na działalność produkcyjną. 
 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom z tytułu 

zatrudnienia osób bezrobotnych 
 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zawarto 67 umów o refundację 

kosztów wyposażenia 69 stanowisk pracy z 67 pracodawcami. Ogółem udział w projekcie w 

wyżej wymienionym okresie rozpoczęły 64 osoby (31 kobiet). W powiecie ziemskim 

zatrudnionych zostało 20 osób, w tym 4 kobiety. W powiecie grodzkim zatrudnionych zostało 

44 osoby, w tym 27 kobiet.  
 

Szkolenia 
 

W 2013 r. udział w projekcie „POdejmij KLuczową decyzję” w ramach szkoleń rozpoczęło 

340 osób, w tym 198 kobiet. Wśród osób skierowanych: 

 192 osoby (127 kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne, 

 65 osób (34 kobiety) posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, 

 52 osoby (32 kobiety) pochodziły z terenów wiejskich. 
 

II. Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie”  

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 
 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym rynku 

pracy 

 

W 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku  kontynuował realizację projektu 

„Aktywność szansą na zatrudnienie”. Projekt był realizowany do 31.05.2013 r.  
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Staże 

W 2013 r. udział w ramach staży zakończyły 32 osoby w tym  24 kobiety.  

 

Szkolenia 

W 2013 r. w szkoleniach w ramach projektu uczestniczyło 6 osób (mężczyzn), w tym  

2 osoby długotrwale bezrobotne. 

 

III. Projekt „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”  

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich 

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 

zawodowej w regionie 

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienie na regionalnym rynku 

pracy 

 

W dniu 01.02.2013 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął realizację 

projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”. Projekt jest  realizowany do 

28.02.2014 r.  

 

Organizacja staży 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego podpisano 57 umów z 55 

pracodawcami w sprawie organizacji 60 miejsc odbywania stażu. Ogółem w 2013 r. staż 

podjęło 59 osób długotrwale bezrobotne, w tym 47 kobiet. Założeniem projektu było 

rozpoczęcie stażu przez 60 osób w 2013 r. (z uwagi na przeciwwskazania lekarskie 1 osoba 

nie podjęła stażu).  

Z treści podpisanych umów wynika, że najczęściej występującymi stanowiskami były: 

 pomoc księgowej, 

 rejestratorka medyczna, 

 pomoc stomatologiczna. 

 

Szkolenia 

W 2013 r. w ramach  projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja” 

szkolenia podjęło 40 długotrwale bezrobotnych mężczyzn: 

 10 osób – szkolenie „Spawanie metodą TIG”, 

 20 osób – szkolenie „Spawanie metodą MAG”, 

 10 osób – szkolenie „Spawanie metodą MIG”. 

Szkolenia ukończyło 29 mężczyzn. 

 

IV. Program specjalny „Aktywizacja zawodowa mechaników i elektroników do 30 roku 

życia” (okres realizacji: 15.04.2013 – 31.12.2013) 

 

Program jest próbą nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy Urzędem a szkołami, 

pracodawcami i wyjściem z nową ofertą – wspólnych programów skoncentrowanych na 

specyficznych potrzebach rynku pracy gwarantujących zatrudnienie – programów „szytych 

na miarę” pod potrzeby konkretnych pracodawców. 

Celem programu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 35 osób do 30 roku życia 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, na stanowiskach: 

 operator obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC), 

 ślusarz, 



 

 

34 

 

 mechanik pojazdów samochodowych, 

 monter urządzeń elektronicznych. 

Na etapie wstępnym uczestnicy skorzystali z wizyty u pośrednika pracy i odbyli poradę 

zawodową. Trzonem głównym działań w ramach programu są staże. 

Urząd w ramach programu 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 ramach Programu Dyrektor PUP z upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego zawarł 

w 2013 r. 19 umów z 19 pracodawcami w sprawie organizacji 35 miejsc odbywania stażu. 

Ogółem staż podjęło 35 osób bezrobotnych. Wszyscy uczestnicy to mężczyźni. Z powiatu 

grodzkiego staż podjęło 18 osób. Z powiatu ziemskiego staż podjęło 17 osób.  
 

4.13.  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 2013 r. z pomocy doradców skorzystało łącznie 7 150 osób bezrobotnych  

i poszukujących pracy, w tym 7 049 osób bezrobotnych. Z ogólnej liczby 4 807 osób (67,2%) 

było mieszkańcami powiatu grodzkiego, a 2 343 osoby powiatu ziemskiego (32,8%), w tym  

1 339 osób zamieszkiwało tereny wiejskie. Ponadto 289 osób uczestniczyło w poradnictwie 

grupowym, a 986 skorzystało indywidualnie z informacji zawodowej w SIZ.  

Pod względem czasu pozostawania bez zatrudnienia osoby bezrobotne, korzystające  

z pomocy doradców, można podzielić na trzy grupy: 

 zarejestrowani do 6 miesięcy – 2 215 osób (1 367 osób z powiatu grodzkiego, 848 osób  

z powiatu ziemskiego). 

 zarejestrowani od 6 do 12 miesięcy – 1 752 osoby (1 187 osób z powiatu grodzkiego,  

565 osób z powiatu ziemskiego). 

 zarejestrowani powyżej 12 miesięcy – 3 082 osoby (2 176 osób z powiatu grodzkiego, 

906 osób z powiatu ziemskiego). 

Wśród osób bezrobotnych korzystających z pomocy doradców były: 

 1 464 osoby do 25 roku życia (824 osoby z powiatu grodzkiego, 640 osób z powiatu 

ziemskiego), 

 1 788 osób powyżej 50 lat (1266 osób z  powiatu grodzkiego, 522 osoby z powiatu 

ziemskiego). 

 

Poradnictwo indywidualne 

W 2013 r. doradcy odbyli 7 639 rozmów z 7 150 osobami. W grupie tej było 3 098 

kobiet oraz 101 osób poszukujący pracy. 

Rozmowy koncentrowały się głównie wokół wyborów zawodowych. Klienci 

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

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

o znaczeniu zawodowym. Inną grupę stanowiły osoby, które były zainteresowane jedynie 
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uzupełnieniem  posiadanych  już umiejętności. W każdym przypadku istotne było określenie 

zasadności wyboru kierunku szkolenia, a także poziomu motywacji do udziału w nim. Część 

osób, mimo odpowiednich kwalifikacji wskazywała na problemy związane z pozyskaniem 

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

kwalifikacyjną. Analizowano wówczas skuteczność metod stosowanych przy ubieganiu się  

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

wymagała pomocy w pokonaniu poczucia beznadziejności i wyobcowania społecznego. 

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 2013 r. z materiałów zawodoznawczych zebranych w Sali 

Informacji Zawodowej skorzystało 986  osób w formie indywidualnej (506 osób z powiatu 

grodzkiego i 480 osób z powiatu ziemskiego). W czasie zajęć grupowych z różnego rodzaju 

informacją zawodową zapoznało się 245  osób (51 osób z powiatu grodzkiego i 194 osoby  

z  powiatu ziemskiego).  

 

Poradnictwo grupowe 

W ciągu 2013 r. zorganizowano 41 grup zajęć warsztatowych, w których 

uczestniczyło  289 osób, w tym 234 kobiety. 

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 ramach Dnia Przedsiębiorczości, w miesiącu lutym zorganizowano spotkania osób 

zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności z certyfikowanym doradcą księgowym, 

w czerwcu z przedstawicielem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Białymstoku, 

a we wrześniu z przedstawicielem WUP w Białymstoku, który przybliżył uczestnikom zasady 

udziału w Projekcie „Przedsiębiorczość przepisem na sukces”.   

 

Przygotowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. „Niepełnosprawni – sprawni 

na rynku pracy”, zorganizowane dla grupy osób posługującej się językiem migowym. Wzięło 
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w nich udział 10 osób niepełnosprawnych. Uczestnicy warsztatów dokładnie przeanalizowali 

swoje umiejętności, które mogą wykorzystać w pracy zawodowej. Omówiono także zasady 

tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV i list motywacyjny. Każdy z uczestników miał 

możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym. W kolejnych dniach 

uczestnicy warsztatów odwiedzili wraz z liderem klubu pracy (tłumaczem języka migowego)  

potencjalnych pracodawców. Sprawne i skuteczne zorganizowanie tych zajęć było możliwe 

dzięki współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku ze Stowarzyszeniem Pomocy 

Niesłyszącym „MIG - iem” w Białymstoku. 

Zorganizowano także 4 spotkania z przedstawicielami Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w Białymstoku, którzy przedstawili zebranym osobom bezrobotnym, ofertę 

edukacyjną tej instytucji. W spotkaniach uczestniczyło 35 osób. 

Doradcy zawodowi uczestniczyli także w spotkaniach zorganizowanych dla 

cudzoziemców zarejestrowanych w urzędzie, w trakcie których zapoznali uczestników  z 

dostępnymi usługami doradczymi. 

Ponadto doradca zawodowy uczestniczył w panelu eksperckim zorganizowanym przez 

ECORYS Polska, dotyczącym usług rynku pracy.  

 

Był także obecny na spotkaniach z wychowankami Domu Dziecka, Pogotowia 

Opiekuńczego i instytucji opieki zastępczej w Białymstoku, którzy przygotowują się do 

usamodzielnienia, w czasie których przedstawił zebranym zakres usług świadczonych przez 

doradców zawodowych. 

 

Doradca zawodowy uczestniczył także w Targach Edukacyjno – Zawodowych 

organizowanych przez KR OHP i XI LO w Białymstoku, a także wziął udział w spotkaniu z 

młodzieżą Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Białymstoku w ramach 

Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. 

 

W omawianym okresie doradcy zawodowi doskonalili swoje umiejętności zawodowe 

biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i seminariach, a także kończąc studia 

podyplomowe z zakresu poradnictwa zawodowego i zdobywając uprawnienia trenerskie. 

 

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

Długi okres pozostawania bez pracy wywołuje wiele negatywnych skutków 

psychologicznych, wśród których najważniejszy jest spadek aktywności bezrobotnego na 

rynku pracy, spowodowany obniżoną samooceną oraz rosnącym poczuciem braku własnej 

wartości. 

Działalność Klubu Pracy opiera się na założeniu, że nawet na najtrudniejszym rynku 

pracy pracę można znaleźć. Klub Pracy to miejsce gdzie można zmienić tę sytuację poprzez 

zrozumienie w jaki sposób oferty pojawiają się na rynku pracy i jak do nich dotrzeć, a także 

przez pobudzenie pewności siebie, podniesienie wiary we własne możliwości i nauczenie 

technik prezentacji. Szkolenie, które trwa 3 tygodnie i opiera się o specjalny program 

zatwierdzony przez MPiPS,  nie tylko uczy technik aktywnego poszukiwania pracy, ale także 

wpływa na zmianę sposobu myślenia uczestników. Dużą wagę przywiązuje się też do 

praktycznego zastosowania zdobywanych umiejętności, a także analizę doświadczeń w tym 

zakresie. Z zajęć tych skorzystało 111 osób. 

Inną formą realizowaną w Klubie Pracy są zajęcia aktywizacyjne. Jest to krótsza forma  

a tematyka koncentruje się na pojedynczych modułach szkolenia w Klubie.  W 2013 r. z tej 

formy skorzystało 170 osób. 
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5. Działalność decyzyjna i odwoławcza 
 

W 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zostało wydanych 64 298 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 2013 r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego wniesiono 868 odwołań 

do Wojewody Podlaskiego, z tego 670 odwołań od decyzji o utracie statusu osoby 

bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym terminie. 

 

Z łącznej liczby 868 wniesionych odwołań: 

 w 618 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej 

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

 w 80 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, 

 147 odwołań organ zatrudnienia przekazał do organu II instancji,  

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

w k.p.a. 

 

Z ogólnej liczby 147 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda 

Podlaski: 

 57 decyzji utrzymał w mocy, 

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

 1 decyzję uchylono w części i przekazano do ponownego rozpatrzenia, 

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

 4 odwołania wniesione po terminie pozostawiono bez rozpatrzenia, 

 w 1 sprawie organ II instancji uznał, że nie jest to odwołanie wniesione po terminie, tylko 

jest to podanie, 

 w 1 sprawie organ II instancji uznał, że nie jest to odwołanie tylko wniosek o umorzenie 

(zmiana żądań strony), 

 w 6 sprawach odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, 

 w 6 sprawach uchylono decyzje i umorzono postępowanie organu I instancji, 

 w 3 sprawach uchylono decyzje w części i umorzono postępowania organu I instancji, 

 w 1 sprawie umorzono postępowanie odwoławcze – odwołanie wycofane przez stronę, 

 1 decyzję uchylono w części i orzeczono, 

 11 odwołań jest w trakcie  rozpatrywania. 

 

Ponadto w 2013r. pozostało do rozpatrzenia 7 odwołań wniesionych w 2012 r. Z tego: 

 w 6 sprawach uchylono decyzję własną w trybie art. 132 k.p.a, 

 w 1 sprawie uchylono decyzję własną w całości i orzeczono co do istoty sprawy.  
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W 2013 r. złożono 18 wniosków: 

 4 o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia. Spłatę należności 

rozłożono na raty. 

 12 o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, z tego:  w 8 sprawach należność 

umorzono, w2 prawach odmówiono umorzenia, a 2 sprawy są w trakcie rozpatrywania. 

  1 o umorzenie lub rozłożenie spłaty na raty. W tym przypadku postępowanie zostało 

umorzone, gdyż dłużnik spłacił należność. 

 1 o umorzenie zwrotu pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego – odmówiono 

umorzenia i odroczono termin płatności na rok.  

 

W 2013 r. wydano również 1 783 decyzje w innych sprawach, wśród których:  

 535 decyzji wydano w trybie art. 154 k.p.a., 

 348 decyzji wydano w trybie art. 104 k.p.a.,  

 128 decyzji wydano w trybie art. 163 k.p.a., 

 94 decyzje wydano w trybie art. 155 k.p.a.,   

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

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

 w 558 przypadkach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy (art. 145 

k.p.a.).         

 

W 2013 r. wydano również: 

 385 postanowień w trybie art. 97, 145 k.p.a. 

 70 decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, 

 1 decyzję o obowiązku zwrotu w ratach udzielonej pomocy w spłacie kredytu 

mieszkaniowego. 

 

6. Inne działania  

 
Oprócz działań aktywizacyjnych PUP realizował cel osłonowy poprzez wypłaty 

zasiłków dla bezrobotnych, zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej. 

W 2013r r. wydano 49 347 zaświadczeń osobom bezrobotnym lub poszukującym 

pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów i wysokości pobieranego 

zasiłku, stypendium, w tym 24 622 zaświadczenia celem przedłożenia w ośrodkach pomocy 

społecznej. 
 

W 2013 r.  tut. Urząd udzielał odpowiedzi na zapytania: 

 sądów i organów ścigania    –    3 765 odpowiedzi, 

 organów emerytalno - rentowych –    1 466 odpowiedzi, 

 komorników    –    799 odpowiedzi, 

 inne     –    13 odpowiedzi. 

 

W 2013 r. tut. Urząd: 

 przyznał 2 262 dodatki aktywizacyjne dla osób uprawnionych do zasiłku dla 

bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  

 6 osobom w okresie odbywania stażu, szkolenia lub zatrudnienia refundował koszty  

opieki nad dzieckiem do lat 7, 
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 wydał 12 659 informacji o uzyskanych przez bezrobotnego dochodach i pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

 przyjął 176 informacji od pracodawców o zatrudnieniu osób zarejestrowanych  

jako bezrobotne lub o powierzeniu im innej pracy zarobkowej, 

 udzielił odpowiedzi na 33 listy od obywateli; zawierały one pytania dotyczące statusu 

bezrobotnego, uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dokumentów niezbędnych do 

zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, 

 udzielił 79 informacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku dotyczących 

okresu zarejestrowania osób bezrobotnych i uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. 

 

Ponadto 2013 r. do tut. Urzędu wpłynęły 153 zapytania 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 w powstałym Centrum Integracji Społecznej 

CARITAS Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, Centrum Integracji 

społecznej „Żelazna” Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, Centrum 

Integracji Społecznej HOLOS oraz CIS „Przystań” z siedzibą w Łapach dokonano refundacji 

ze środków Funduszu Pracy świadczeń integracyjnych wypłaconych w okresach miesięcznych 

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

wniosek Centrum po przeprowadzeniu analizy dokumentów, sprawdzeniu pod względem 

rachunkowym i merytorycznym. 

 

Jednym z istotnych działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku jest promocja 

instytucji oraz jej usług na lokalnym oraz regionalnym rynku pracy. W okresie od stycznia do 

września  2013 r.  Powiatowy Urząd Pracy podjął lub uczestniczył w następujących 

wydarzeniach  

i działaniach: 

 I Forum Przedsiębiorców Gminy Supraśl 

Spotkanie odbyło się 28.02.2013 r. w hotelu Borowinowy Zdrój przy ul. Zielonej w Supraślu.  

w trakcie spotkania  poruszane były kwestie związane z przedsiębiorczością. Zaprezentowana 

została oferta PUP na 2013 r. (dotacje, staże, prace interwencyjne). 

 Konferencja „Współpraca wzbogaca"  

Spotkanie odbyło się 17.04.2013 r. w Białymstoku. W spotkaniu udział wzięli Starosta 

Białostocki - Pan Wiesław Pusz, Pan Krzysztof  Karpieszuk – Sekretarz Miasta Białegostoku, 

Przedstawicielka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pani Monika Fedorczuk, która 

omówiła założenia do reformy polityki rynku pracy oraz Pan Hubert Ostapowicz – 

Wicedyrektor ds. POKL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przybliżył 

uczestnikom wyzwania strategiczne rynku pracy w kontekście okresu programowania na lata 

2014  – 2020.  

Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku 

scharakteryzował formy wsparcia ukierunkowane na pracodawców, realizowane w 2013 r. 

przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku. 

W drugiej części Konferencji uhonorowano pracodawców biorących udział w Konkursie 

„Pracodawca – Partner 2012 roku.”  Nagrody wręczono w kategoriach: 

 Pracodawca zatrudniający do 20 osób - Zwycięzcą w powyższej kategorii została 

firma: "FELIX 2" (Powiat Białostocki) oraz firma Teit Krzysztof Kulesza  (miasto 

Białystok),  
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 Pracodawca zatrudniający od 20 do 100 osób – Zwycięzcą w kategorii została firma: 

KEY COMPANY Sp. z o.o. (Powiat Białostocki) oraz firma PODLASKIE 

CENTRUM OPAKOWAŃ "ROMARK" Sp. z o.o. (miasto Białystok),  

 Pracodawca zatrudniający powyżej 100 osób – Zwycięzcą w kategorii została firma: 

CHM Sp. z o.o. (Powiat Białostocki)  oraz firma Samasz Sp. z o.o. (miasto Białystok),  

 Pracodawca, który powstał dzięki wsparciu Powiatowego Urzędu Pracy w 

Białymstoku (dotacji na rozpoczęcie działalności  gospodarczej) - Zwycięzcą w 

powyższej kategorii została firma: HOT ART  Przemysław Zaczek (Powiat 

Białostocki) oraz  firma: Krazan Bernard Krauze (miasto Białystok).  

 Spotkanie w Zespole Szkół w Michałowie  

W dniu 22 kwietnia 2013 r. odbyło się spotkanie dotyczące planowanej realizacji programu 

specjalnego, kierowanego do absolwentów m in. szkół mechanicznych z terenu powiatu 

białostockiego. Udział w nim wzięli: Dyrektor Zespołu Szkół w Michałowie – Pani Dorota 

Burak, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Pani Maria 

Marciszewska, przedstawiciel firmy Pronar sp. z o.o. - Pan Stanisław Kulesza, Zastępca 

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy – Pani Dorota Kolenda, pracownicy Powiatowego 

Urzędu Pracy w Białymstoku oraz uczniowie Zespołu Szkół w Michałowie. 

Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawili założenia programu 

specjalnego Aktywizacja zawodowa mechaników i elektroników do 30 roku życia. 

Zainteresowane udziałem w programie osoby wypełniły Ankiety rozpoznania potrzeb 

i oczekiwań młodych absolwentów szkół mechanicznych. Celem programu jest zwiększenie 

szans na zatrudnienie osób do 30 roku życia. Przedstawiono również ofertę Urzędu dotyczącą 

rejestracji, praw i obowiązków osób bezrobotnych. Omówiono zasady korzystania z ofert 

pracy, możliwości poszerzenia lub zmiany posiadanych kwalifikacji w ramach szkoleń 

organizowanych przez Urząd oraz przedstawiono zakres usług realizowanych przez doradców 

zawodowych. Omówione zostały również zasady ubiegania się o dotację na własną 

działalność gospodarczą oraz formy subsydiowane m.in. staże, wyposażenie i doposażenie 

stanowisk pracy, prace interwencyjne.  

 Spotkanie w ramach Programu „Bezpieczne praktyki i środowisko 2013” 

W dniu 14.05.2013 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie pracownika Urzędu Pracy ze 

studentami i studentkami Politechniki Białostockiej. 

Omówione zostały możliwości urzędu pracy w zakresie poszerzenia lub zmiany posiadanych 

kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez Urząd oraz oferta Urzędu Pracy ze 

szczególnym uwzględnieniem zasad ubiegania się o dotację na własną działalność 

gospodarczą oraz form subsydiowanych czyli staży, wyposażenia i doposażenia stanowisk 

pracy oraz prac interwencyjnych. 

 Spotkanie ze studentami kierunku turystyka i rekreacja Politechniki białostockiej 

W dniu 24.05.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego 

odbyło się spotkanie pracownika Urzędu Pracy ze studentami i studentkami Politechniki 

Białostockiej na kierunku turystyka i rekreacja.  

Omówione zostały zasady korzystania z ofert pracy, możliwości poszerzenia lub zmiany 

posiadanych kwalifikacji w ramach szkoleń organizowanych przez Urząd oraz zasady 

ubiegania się o dotację na własną działalność gospodarczą oraz formy subsydiowane m.in. 

staże, wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy, prace interwencyjne. 

 Spotkania z pracodawcami w gminach powiatu białostockiego 

Podczas spotkań, które odbyły się: 

 21.05.2013 r. w Dobrzyniewie Dużym, 

 28.05.2013 r. w Wasilkowie, 

 07.06.2013 r. w Czarnej Białostockiej, 

 11.06.2013 r. w Gródku, 
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 18.06.2013 r. w Michałowie, 

 25.06.2013 r. w Zabłudowie 

pracownicy Urzędu przekazali uczestniczącym w spotkaniach  informacje z zakresu sytuacji 

na rynku pracy na terenie gminy, wsparcia finansowego pracodawców planujących 

zatrudnienie osób bezrobotnych w 2013 r. oraz wsparcia finansowego pracodawców 

planujących zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

W spotkaniach uczestniczył również pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, 

który zapoznał uczestników z zasadami wsparcia finansowego z UE dla przedsiębiorców 

i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 Uczestnictwo w seminarium organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy  

w Białymstoku w ramach projektu „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu”  

W dniu 27.09.2013 r. odbyło się spotkanie, którego ideą było promowanie dobrych praktyk i 

metod rozwoju przedsiębiorczości. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele Powiatowego 

Urzędu Pracy w Białymstoku, którzy przybliżyli uczestnikom spotkania zagadnienia 

dotyczące możliwości pozyskania przez pracodawców środków, którymi dysponuje 

Powiatowy Urząd Pracy. 

 

W 2013 r. Rzecznik Prasowy Urzędu udzielił mediom  136 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, 

 zwolnień grupowych, 

 realizowanych programach i projektach, 

 pomocy oferowanej osobom bezrobotnym i pracodawcom, 

 planowanych zmianach do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 sytuacji nauczycieli, 

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

Współczesnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, na Portalach: Bankier.pl, Bialystokonline, 

portal samorządowy.pl i CzasBiałegostoku, w audycjach Radia Białystok, RMF MAX, Radia 

Akadera oraz w programach Telewizji Polskiej SA Odział w Białymstoku, Polsat TV  

i TVN 24.  
 

7. Wydatki z Funduszu Pracy 
 

W 2013 r. wydatkowano ogółem  68 232,5 tys. zł środków FP.  
 

Tab. 33  Wydatki Funduszu Pracy  

Lp. Rodzaj wydatków 
Kwota  

(w tys. zł) 

% do ogółu 

wydatków 

1. Zasiłki dla bezrobotnych 36 607,0 53,65 

2. Dodatki aktywizacyjne 600,9 0,88 

3. Świadczenia integracyjne 925,3 1,36 

4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia 28 662,8 42,01 

z 
te

g
o
: 

  koszty szkoleń 1 702,0 2,49 

  prace interwencyjne 507,6 0,74 

  roboty publiczne 965,4 1,41 

  prace społecznie użyteczne 386,7 0,57 

  refun. kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy 4 824,5 7,07 
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  środki na podjęcie działalności gospodarczej 12 584,6 18,45 

  stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 7 496,1 10,99 

  zatrudnienie wspierane 35,7 0,05 

  koszty badań bezrobotnych 114,7 0,17 

  opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 2,8 
0,01 

 składki na ubezpieczenie społeczne rolników 3,5 

  koszty specyficznych elementów programów specjalnych 39,2 0,06 

4. Pozostałe wydatki  1 436,5 2,11 

Ogółem 68 232,5 100,00 

 

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 2013 r. w Urzędzie zatrudnionych było 148 pracowników.     
 

 

Sporz.  

Stanowisko ds. Statystyki  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


