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1. Poziom i stopa bezrobocia 
  

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku 
zarejestrowanych było 26 019 osób bezrobotnych, w tym 17 288 osób zamieszkałych 
w powiecie grodzkim i 8 731 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 

 
Prawo do zasiłku posiadało 3 541 osób (13,6% ogółu bezrobotnych), w tym  

2 530 osób w powiecie grodzkim i 1 011 osób w powiecie ziemskim. Bez prawa do zasiłku 
było 22 478 osób (86,4%), w tym 14 758 osób w powiecie grodzkim i 7 720 osób 
w powiecie ziemskim. 

Stopa bezrobocia (udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) na koniec  
czerwca 2013 r. wynosiła 18,2% w powiecie ziemskim i 13,6% w powiecie grodzkim  
(14,4% w województwie i 13,2% 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 

 
Na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy występuje duże przestrzenne 

zróżnicowanie poziomu bezrobocia. Około 66,4% ogólnej liczby bezrobotnych stanowiły 
osoby z powiatu grodzkiego, natomiast ok. 33,6% to bezrobotni z powiatu ziemskiego.  
  
Tab. 3  Liczba bezrobotnych w poszczególnych miastach i gminach 

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

1. m. Białystok 17 288 7 799 

2. m. Choroszcz 275 99 
g. Choroszcz 442 199 

3. m. Czarna Białostocka 662 328 
g. Czarna Białostocka 133 52 

4. g. Dobrzyniewo Duże 417 181 
5. g. Gródek 436 186 
6. g. Juchnowiec Kościelny 849 363 

7. m. Łapy 1 289 556 
g. Łapy 402 167 
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8. m. Michałowo 228 91 
g. Michałowo 228 90 

9. g. Poświętne 188 96 

10. m. Supraśl 294 110 
g. Supraśl 545 226 

11. m. Suraż 51 26 
g. Suraż 50 21 

12. g. Turośń Kościelna 281 113 

13. m. Tykocin 119 47 
g. Tykocin 184 82 

14. m. Wasilków 671 302 
g. Wasilków 303 135 

15. m. Zabłudów 204 83 
g. Zabłudów 395 163 

16. g. Zawady 85 37 
Razem 26 019 11 552 

 
Z ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych 4 938 osób to osoby zamieszkałe na 

terenach wiejskich, a 21 081 osób na terenie miast objętych działaniem tut. Urzędu. 
Największą liczbę bezrobotnych na koniec czerwca 2013 r. odnotowano w: 
 g. Łapy    -   1 691 osób,   
 m. Łapy   -   1 289 osób, 
 g. Wasilków   -   950 osób,   
 g. Juchnowiec Kościelny -   849 osób, 
natomiast najmniejszą w: 
 m. Suraż    -    51 osób, 
 g. Zawady   -    85 osób, 
 g. Suraż    -    101 osób. 
 

Procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin  

w ogólnej liczbie zarejestrowanych  bezrobotnych 
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Choroszcz  – 8,0% 
Czarna Białost.  – 10,5% 
Dobrzyn. Duże  – 7,7% 
Gródek   – 13,0% 
Juchnow. Kośc.  – 8,9% 
Łapy   – 11,5% 
Michałowo  – 11,0% 
Poświętne  – 8,8% 
Supraśl   – 9,4% 
Suraż   – 8,4% 
Turośń Kośc.  – 8,0% 
Tykocin   – 7,8% 
Wasilków  – 10,6% 
Zabłudów  – 10,8% 
Zawady   – 4,8 % 
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2. Zmiany w poziomie bezrobocia 
 
Zmiany w poziomie bezrobocia stanowią wypadkową działania dwóch zmiennych: 

napływu do bezrobocia i odpływu z bezrobocia. 
W I półroczu 2013 r. ruch bezrobotnych - „przypływy” i „odpływy” - kształtował się 

następująco:  
1. Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych wynosiła 13 952 osoby (9 582 osoby  

z powiatu grodzkiego i 4 370 osób z powiatu ziemskiego), w tym: 
 3 059 osób zostało zarejestrowanych po raz pierwszy, z tego 2 108 osób z powiatu 

grodzkiego i 951 osób z powiatu ziemskiego, 
 10 893 osoby bezrobotne powróciły do rejestracji po raz kolejny (od 1990r.), z tego  

7 474 osoby z powiatu grodzkiego i 3 419 osób z powiatu  ziemskiego. 
W populacji bezrobotnych nowo zarejestrowanych 10 914 osób to osoby poprzednio 
pracujące (7 622 osoby z powiatu grodzkiego i 3 292 osoby z powiatu ziemskiego) oraz 3 038 
osób (1 960 osób z powiatu grodzkiego i 1 078 osób z ziemskiego), które dotychczas  
nie pracowały. 
2. Z ewidencji bezrobotnych w I półroczu 2013 r. wyłączono 13 136 osób, w tym 8 839 osób 

z powiatu grodzkiego i 4 297 osób z  powiatu ziemskiego. 
 
Odpływ bezrobotnych spowodowany był:  
 podjęciem pracy  ..............................................................................                                                                             5 994 osoby, 
 rozpoczęciem szkolenia  …………................................................... 580 osób, 
 rozpoczęciem stażu .......................................................................... 492 osoby, 
 rozpoczęciem pracy społecznie użytecznej ……………………… 322 osoby, 
 rozpoczęciem realizacji indywidualnego programu zatrudnienia 

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

179 
 

osób, 
 odmową bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji 

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

90 
 

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

3 581 
867 

osób, 
osób, 

 podjęciem nauki ............................................................................... 15 osób, 
 ukończeniem 60/65 lat ...................................................................... 80 osób, 
 nabyciem praw emerytalnych lub rentowych ................................... 74 osoby, 
 nabyciem praw do świadczenia przedemerytalnego ……………… 282 osoby, 
 innymi przyczynami  ........................................................................ 580 osób. 

 
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 
I półrocze 2013r. 13 952 13 136 -816 
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3. Struktura bezrobotnych 
 
3.1. Kobiety 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowane były 
11 552 bezrobotne kobiety, czyli 44,4% ogółu bezrobotnych figurujących w ewidencji 
Urzędu. Z ogólnej liczby zarejestrowanych kobiet 7 799 (67,5% ogółu bezrobotnych kobiet) 
mieszkało w powiecie grodzkim i 3 753  (32,5%) w powiecie ziemskim.    
 Wśród ogółu bezrobotnych kobiet 9 173 (79,4%) poprzednio pracowało, 509 kobiet 
objęły zwolnienia z przyczyn nie dotyczących pracownika, natomiast 2 379 kobiet (20,6%) 
dotychczas nie pracowało. 

Z ogólnej liczby 11 552 zarejestrowanych kobiet prawo do zasiłku posiadało 1 675 
kobiet (14,5%). W powiecie grodzkim prawo do zasiłku posiadało 1 245  kobiet, natomiast  
w powiecie ziemskim 430 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 
 
3.2. Rejestrowane bezrobocie na wsi 

 
W I półroczu 2013 r. w PUP zarejestrowało się 2 418 osób bezrobotnych 

zamieszkałych na wsi, w tym 1 030 kobiet. Natomiast z ewidencji wyłączono 2 357 osób,  z 
czego pracę podjęły 1 083 osoby. 

Na koniec czerwca 2013 r. w Urzędzie zarejestrowanych było 4 938 osób 
bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich, w tym 2 111 kobiet. Populacja ta 
stanowiła 19,0% 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 

 
3.3. Zwolnieni z przyczyn nie dotyczących pracownika 

 
W I półroczu 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 630 osób zwolnionych z 

przyczyn nie dotyczących pracownika. Osoby te stanowiły 4,5% ogólnej liczby nowo 
zarejestrowanych bezrobotnych w 2013 r. W populacji nowo zarejestrowanych z przyczyn nie 
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dotyczących pracownika 416 osób mieszkało w powiecie grodzkim i 214 osób w  powiecie 
ziemskim. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji PUP figurowało 1 013 osób (645 osób 
z powiatu grodzkiego i 368 osób z powiatu ziemskiego) zwolnionych z przyczyn  
nie dotyczących pracownika. Populacja ta stanowiła 3,9 % 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   
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   
I półrocze 2013r. 630 4,5   

 
3.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

W I półroczu 2013 r. do rejestracji Urzędu zgłosiło się 3 714 osób bezrobotnych 
posiadających prawo do zasiłku, czyli 26,6% wszystkich osób nowo zarejestrowanych w 
omawianym okresie. Najwięcej, bo aż 2 658 osób (71,6% wszystkich nowo zarejestrowanych 
z prawem  do zasiłku) to mieszkańcy Białegostoku, pozostałe 1 056 osób, czyli 28,4% 
mieszkało na terenie powiatu ziemskiego. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w PUP zarejestrowanych było 3 541 osób bezrobotnych 
z prawem  do zasiłku, w tym 1 675 kobiet. Bezrobotni ci stanowili 13,6% ogółu bezrobotnych 
zarejestrowanych w Urzędzie.    

Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych pobierających zasiłek w PUP 
mieszkało na terenie Białegostoku – 2 530 osób (71,4%), pozostałe 1 011 osób  (28,6%) -   
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  
I półrocze 2013r. 3 714  26,6  

 



 
 

8 
 

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

 
Na dzień 30 czerwca 2013 r. zarejestrowanych było 3 838 osób bezrobotnych  

do 25 roku życia, w tym 1 545 kobiet. Stanowiły one 14,8% ogólnej liczby bezrobotnych. 
Z ogólnej liczby zarejestrowanej młodzieży 2 159 osób mieszkało w powiecie grodzkim  
i 1 679 osób w powiecie ziemskim.  

W I półroczu 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 3 102 osoby (2 119 
osób z powiatu grodzkiego i 1 283 osoby z powiatu ziemskiego) do 25 roku życia, w tym   
1 342 kobiety. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 999 osób (1 864 osoby z powiatu 
grodzkiego i 1 135 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 1 191 
osób (715 osób z powiatu grodzkiego i 476 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby 
podjęć pracy 1 108 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 83 osoby 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 

 

3.5.2. Osoby długotrwale bezrobotne 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 14 341 osób 
(9 422 osoby z powiatu grodzkiego i 4 919 osób z powiatu ziemskiego) długotrwale 
bezrobotnych, czyli pozostających 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 55,1% ogółu 
bezrobotnych.  

W I półroczu 2013 r.  w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 5 392 osoby (3 510 osób 
z powiatu grodzkiego i  1 882 osoby z powiatu ziemskiego) długotrwale bezrobotne, w tym 2 
312 kobiet. Natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 4 855 osób (3 138 osób  
z powiatu grodzkiego i 1 717 osób z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie 
podjęły 1 733 osoby (1 133 osoby z powiatu grodzkiego i 600 osób z powiatu ziemskiego).  
Z ogólnej liczby podjęć pracy 1 507 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 226 osób pracę 
subsydiowaną. 

 
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 
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kwiecień 14 513 53,1 
maj 14 387 54,2 

czerwiec 14 341 55,1 
 
3.5.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 6 914 osób  
(4 767 osób z powiatu grodzkiego i 2 147 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych powyżej 
50 roku życia. Populacja ta stanowiła 26,6% ogółu bezrobotnych.  

 
W I półroczu 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowało się 2 711 osób (1 901 

osób z powiatu grodzkiego i 810 osób z powiatu ziemskiego) powyżej 50 roku życia, w tym 1 
077 kobiet. Z ewidencji bezrobotnych wyłączono 2 411 osób (1 618 osób z powiatu 
grodzkiego i 793 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w powyższym okresie podjęło 838 osób 
(552 osoby z powiatu grodzkiego i 286 osób z powiatu ziemskiego). Z ogólnej liczby podjęć 
pracy 730 osób podjęło pracę niesubsydiowaną i 108 osób pracę subsydiowaną. 

 
Tab. 11  Bezrobotni powyżej 50 roku życia  

Miesiąc 
Bezrobotni powyżej 50 roku życia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 6 958 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 

 
3.5.4. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowanych było 2 108 kobiet 
(1 322 kobiety z powiatu grodzkiego i 786 kobiet z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Populacja ta stanowiła 8,1% ogółu bezrobotnych.  

 W I półroczu 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowały się 464 kobiety 
(274 kobiety z powiatu grodzkiego i 173 kobiety z powiatu ziemskiego), które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Pracę w omawianym okresie podjęło 185 kobiet 
(117 kobiet z powiatu grodzkiego i 68  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 
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3.5.5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 7 511 osób  
(4 787 osób z powiatu grodzkiego i 2 724 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotnych 
bez kwalifikacji zawodowych, czyli osób nie posiadających kwalifikacji do wykonywania 
jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem 
instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. 
Osoby te stanowiły 28,9% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w I półroczu  2013 r. zgłosiło się 3 814 osób (2 531 
osób z powiatu grodzkiego i 1 283 osoby z powiatu ziemskiego) bez kwalifikacji 
zawodowych. Pracę w omawianym okresie podjęło 939 osób (643 osoby z powiatu 
grodzkiego i 396 osób z powiatu ziemskiego), w tym 491 kobiet. 
 
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 

maj 7 672 28,9 
czerwiec 7 511 28,9 

 
3.5.6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego  

 
Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 7 091 osób 

(4 392 osoby z powiatu grodzkiego i 2 699 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  
27,3% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w I półroczu 2013 r. zgłosiło się 4 199 osób (2 708 
osób z powiatu grodzkiego i 1 491 osób z powiatu ziemskiego) bez doświadczenia 
zawodowego. Pracę podjęły 1 404 osoby (916 osób z powiatu grodzkiego i 488 osób z 
powiatu ziemskiego), w tym 703 kobiety. 
 
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 
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3.5.7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego  
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 12 228 osób 
(7 652 osoby z powiatu grodzkiego i 4 576 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych                  
bez wykształcenia średniego. Osoby te stanowiły 47,0% ogółu bezrobotnych.  

Do rejestracji PUP w Białymstoku w I półroczu 2013 r. zgłosiły się 5 603 osoby (3 
619 osób z powiatu grodzkiego i 1 984 osoby z powiatu ziemskiego) bez wykształcenia 
średniego. Pracę podjęło 1 671 osób (1 006 osób z powiatu grodzkiego i 665 osób z powiatu 
ziemskiego), w tym 509 kobiet. 
 
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 

 

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 1 841 osób (1 339 
osób z powiatu grodzkiego i 502 osoby z powiatu ziemskiego) bezrobotnych samotnie 
wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Populacja  ta stanowiła  
7,1% ogółu bezrobotnych.  

W I półroczu 2013 r. do rejestracji PUP w Białymstoku zgłosiło się 696 osób (524 
osoby z powiatu grodzkiego i 172 osoby z powiatu ziemskiego). Pracę w omawianym okresie 
podjęły 253 osoby (195 osób z powiatu grodzkiego i 58 osób z powiatu ziemskiego). 
Tab. 16  Bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia  

Miesiąc 

Bezrobotni samotnie wychowujący  
co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia 

w liczbach bezwzględnych % do ogólnej liczby 
bezrobotnych 

styczeń 1 883 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 

 

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 677 osób (496 osób z 
powiatu grodzkiego i 181 osób z powiatu ziemskiego) bezrobotnych, które po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Osoby te stanowiły 2,6% ogółu 
bezrobotnych.  
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Do rejestracji PUP w Białymstoku w I półroczu 2013  r. zgłosiły się 364 osoby (273 
osoby z powiatu grodzkiego i 91 osób z powiatu ziemskiego), które po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia. Pracę w omawianym okresie podjęło 26 osób 
(22 osoby z powiatu grodzkiego i 4 osoby 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 

 
3.5.10. Bezrobotni niepełnosprawni 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w PUP w Białymstoku zarejestrowane były 1 764  
(1 313 osób z powiatu grodzkiego i 451 osób z powiatu ziemskiego) niepełnosprawne osoby 
bezrobotne, w tym 666 kobiet. Stanowiły one 6,8% ogólnej liczby zarejestrowanych 
bezrobotnych. Prawo do zasiłku posiadało 218 osób niepełnosprawnych, czyli 12,4% ogółu 
bezrobotnych niepełnosprawnych.  

 
W I półroczu 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowały się 893 niepełnosprawne osoby 

bezrobotne (670 osób z powiatu grodzkiego i 223 osoby z powiatu ziemskiego), w tym 381 
kobiet. Pracę w powyższym okresie podjęło 256 osób bezrobotnych niepełnosprawnych (181 
osób z powiatu grodzkiego i 75 osób z powiatu ziemskiego),w tym 117 kobiet.  
 
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 
kwiecień 1 782 6,5 

maj 1 772 6,7 
czerwiec 1 764 6,8 

 
3.6. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w PUP zarejestrowanych było 539 osób (391 osób  
z powiatu grodzkiego i 148 osób z powiatu ziemskiego) poszukujących  pracy, w tym 247 
kobiet. Z ogólnej liczby poszukujących pracy 327 osób (254 osoby z powiatu grodzkiego  
i 73 osoby z powiatu ziemskiego), to niepełnosprawni nie posiadający statusu bezrobotnego   
w związku z pobieraniem renty. 
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W I połowie 2013 r. w tut. Urzędzie zarejestrowało się 300 osób poszukujących pracy 
(237 osób z powiatu grodzkiego i 63 osoby z powiatu ziemskiego), w tym 138 kobiet. 
 
Tab. 19  Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy  

Miesiąc 

Liczba osób 
zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy 
ogółem 

w tym: 

kobiety 
niepełnosprawne i nie 

pozostające  
w zatrudnieniu 

styczeń 502 218 299 
luty 521 225 314 

marzec 545 237 323 
kwiecień 554 246 327 

maj 535 243 321 
czerwiec 539 247 327 

 
3.7. Zarejestrowani bezrobotni według wieku 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. najliczniejszą grupę wśród bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Białymstoku stanowiły osoby w przedziale wiekowym: 

 25 - 34 lata (8 094 osoby), 31,1% ogółu bezrobotnych, 
 35 - 44 lata (4 995 osób), 19,2% ogółu bezrobotnych, 
 45 – 54 lata (4 921 osób), 18,9% ogółu bezrobotnych, 
 18 - 24 lata (3 838 osób), 14,8% ogółu bezrobotnych. 
 

Poza tym zarejestrowanych było 3 019 osób (11,6%) w wieku 55 – 59 lat i 1 152 
osoby w wieku powyżej 60 lat (4,4%). 
 
Tab. 20  Bezrobotni według wieku – według stanu na 30.06.2013r. 

Wiek w latach Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

18-24 3 838 2 159 1 679 
25-34 8 094 5 444 2 650 
35-44 4 995 3 473 1 522 
45-54 4 921 3 308 1 613 
55-59 3 019 2 104 915 

powyżej 60 1 152 800 352 
Razem 26 019 17 288 8 731 

 
3.8. Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia 

 
Na dzień 30 czerwca 2013 r. najwięcej osób bezrobotnych posiadało wykształcenie:  

 gimnazjalne i poniżej    -  6 478 osób (24,9% ogółu bezrobotnych),  
 policealne i średnie zawodowe   -  6 129 osób (23,6% ogółu bezrobotnych), 
 zasadnicze zawodowe    -  5 750 osób (22,1% ogółu bezrobotnych). 
 
Natomiast najmniej bezrobotnych posiadało wykształcenie: 
 wyższe  –  4 608 osób (17,7% ogółu bezrobotnych), 
 ogólne  –  3 054 osoby (11,7% ogółu bezrobotnych). 
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Tab. 21  Bezrobotni według wykształcenia – według stanu na 30.06.2013r. 

Wykształcenie Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

wyższe 4 608 3 549 1 059 
polic. i średnie zawod. 6 129 3 986 2 143 

średnie ogólne 3 054 2 101 953 
zasadnicze zawodowe 5 750 3 528 2 222 
gimnazjalne i poniżej 6 478 4 124 2 354 

Razem 26 019 17 288 8 731 
 
3.9. Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 
dotychczas nie pracujących (5 377 osób, 20,7% ogółu bezrobotnych). 

 
Następne pod względem liczebności grupy stanowiły osoby posiadające staż: 

 1 - 5  letni  (5 050 osób), 19,4% ogółu bezrobotnych, 
 do 1 roku (4 181 osób), 16,1% ogółu bezrobotnych, 
 10 - 20 letni (3 627 osób), 13,9% ogółu bezrobotnych, 
 5 - 10 letni (3 252 osoby), 12,5% ogółu bezrobotnych, 
 20 - 30 letni (3 058 osób), 11,7% ogółu bezrobotnych. 
Najmniej, bo 1 474 osoby (5,7%) posiadało powyżej 30 letni staż pracy. 
 
Tab. 22  Bezrobotni według stażu pracy – według stanu na 30.06.2013r. 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych 
ogółem 

w tym: 
Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 roku 4 181 2 830 1 351 
1-5 5 050 3 379 1 671 

5-10 3 252 2 190 1 062 
10-20 3 627 2 485 1 142 
20-30 3 058 2 088 970 

powyżej 30 lat 1 474 1 037 437 
bez stażu 5 377 3 279 2 098 

Razem 26 019 17 288 8 731 
 
3.10. Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w miesiącach 
 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. najwięcej było zarejestrowanych bezrobotnych 
pozostających  bez pracy powyżej 24  miesięcy (6 079 osób – 23,4% ogółu bezrobotnych). 

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

 6 - 12 miesięcy (5 471 osób – 21,0% ogółu bezrobotnych). 
 12 do 24 miesięcy (4 897 osób – 18,8% ogółu bezrobotnych), 
 3 - 6 miesięcy (4 777 osób – 18,4% ogółu bezrobotnych), 
 1 do 3 miesięcy (3 032 osoby – 11,6% ogółu bezrobotnych), 
 do 1 miesiąca (1 763 osoby – 6,8% ogółu bezrobotnych). 

 
 



 
 

15 
 

Tab.23 Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy – według stanu na 30.06.2013r. 

Czas pozostawania bez 
pracy  miesiącach 

Liczba 
bezrobotnych 

ogółem 

w tym: 

Powiat grodzki Powiat ziemski 

do 1 miesiąca 1 763 1 181 582 
1-3 3 032 2 109 923 
3-6 4 777 3 222 1 555 

6-12 5 471 3 508 1 963 
12-24 4 897 3 245 1 652 

powyżej 24 miesięcy 6 079 4 023 2 056 
Razem 26 019 17 288 8 731 

 
4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 
bezrobocia i aktywizacji  zawodowej 
 

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

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

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

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

biznesplanu, 
- przyznawanie jednorazowo bezrobotnym i niepełnosprawnym osobom poszukującym 

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

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

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

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

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

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

- finansowanie skierowanym osobom bezrobotnym, które podjęły w innym miejscu  
niż miejsce zameldowania zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie 
zawodowe w miejscu pracy kosztów przejazdu i zakwaterowania w miejscu pracy, 
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- 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 okresie  01.01.2013 r. – 
30.06.2013 r. pośrednicy pracy złożyli 738 wizyt, z tego 629 w zakładach funkcjonujących na 
terenie Białegostoku i 109 na terenie powiatu ziemskiego. W wyniku złożonych wizyt 
pozyskano 677 propozycji zatrudnienia. Z ogólnej liczby pozyskanych przez pośredników 
ofert 549 dotyczyło  zatrudnienia na terenie powiatu grodzkiego,  a 128  powiatu ziemskiego. 

Ogółem w omawianym okresie do tut. Urzędu wpłynęło 2 839 ofert pracy i miejsc 
aktywizacji zawodowej z tego 2 053 oferty (72,3 %) zgłosili pracodawcy z terenu 
Białegostoku i 786 ofert (27,7 %) z terenu powiatu ziemskiego. W w/w okresie wpłynęły  
182 propozycje zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. 

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

Miesiąc 

Ogółem 
wolne 

miejsca 
pracy 

z ogółem 
zatrudnienie 

lub inna praca 
zarobkowa 

miejsca 
aktywizacji 
zawodowej 

dla 
niepełnosprawnych 

styczeń 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 

I półrocze 2013 r.  2 839 2 053 786 182 
 

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 I półroczu 2013 r. zorganizowano 13 giełd pracy, w których uczestniczyło                
87 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. 

W lutym br. zorganizowano spotkanie 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 
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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, 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 i Michałowo.  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 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 przedstawił 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 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,  
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 w spotkaniach   z   wychowankami Pogotowia Opiekuńczego  w Białymstoku oraz Domu 
Dziecka   w Białymstoku. Pośrednik pracy poinformował o zasadach rejestracji, prawach 
i obowiązkach osoby bezrobotnej oraz formach pomocy skierowanych do osób 
bezrobotnych,         

 w festynach 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. 
 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 I półroczu 2013 r. wpłynęło 200 propozycji zatrudnienia na 2 235 stanowisk pracy.           
Oferty pochodziły najczęściej z krajów: Niemcy, Szwecja, Belgia, Czechy, Wielka Brytania, 
Norwegia, Finlandia, Estonia, Litwa, Holandia, Francja, Austria, Malta. 

  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 

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

 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,  

 handlowej: sprzedawca, handlowiec, regionalny kierownik ds. sprzedaży, kierownik 
sprzedaży nowego produktu,  

 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,  

 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,  
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 medycznej: dyplomowana pielęgniarka, pielęgniarka nocna, protetyk stomatologiczny, 
opiekun osób starszych/ opiekun medyczny, pomocnik przy wytwarzaniu art. 
ortopegychnych, menadżer pielęgniarek,  

 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. 

 
4.2. Podjęcia pracy 
 

W I półroczu 2012 r. pracę podjęły 5 944 osoby bezrobotne, w tym 2 861 kobiet.  
Podjęcia pracy stanowiły  45,6% 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 
I półrocze 2013r. 5 994 5 405 589 

 
Najwięcej osób spośród ogólnej liczby bezrobotnych podejmujących pracę mieszkało 

na terenie Białegostoku – 4 062 osoby, czyli 67,8%, pozostałe 1 932 osoby (32,2%) -  
na obszarze gmin objętych działaniem  tut. Urzędu.  
 
4.3. Prace interwencyjne      
  

W okresie 01.01.2013- 30.06.2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego podpisał z 36 
pracodawcami 36 umów w sprawie organizacji 44 miejsc pracy w ramach prac 
interwencyjnych. Ogółem zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęły 
42 osoby, w tym 26 kobiet.  
W powiecie grodzkim pracę podjęło 26 osób, w tym 16 kobiet. Spośród zatrudnionych osób: 
 3 osoby (2 kobiety) to osoby do 25 roku życia,  
 7 osób (3 kobiety) to osoby powyżej 50 lat,  
 15 osób (9 kobiet) posiadały status osób długotrwale bezrobotnych.  

Z powiatu ziemskiego pracę podjęło 16 osób, w tym 10 kobiet. Spośród zatrudnionych: 
 4 osoby (2 kobiety) to osoby do 25 roku życia,  
 6 osób (2 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 9 osób (7 kobiet) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych.  
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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 
I półrocze 2013r. 42 26 

 
Miejsca pracy interwencyjnej w I półroczu  2013 r.  utworzono osobom posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje na stanowisko: 

 referenta, 
 księgowy/a  
 sprzedawcy, 
 robotnika gospodarczego, 
 robotnika ogólnobudowlanego, 
 sprzątacza/sprzątaczki. 

Na koniec czerwca 2013  r. zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych kontynuowało  
41 osób, w tym 26 kobiet. 
 
4.4. Roboty publiczne 

 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego 

podpisał 30 umów z 15 organizatorami w sprawie zatrudnienia 95 osób w ramach robót 
publicznych. Ogółem zatrudnienie subsydiowane w wyżej wymienionym okresie podjęło 98 
osób, w tym 30 kobiet. 
 
W powiecie grodzkim pracę podjęło 9 osób, w tym 7 kobiet. Spośród zatrudnionych osób: 

 2 osoby (mężczyźni) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 6 osób (kobiety) posiadało status osób długotrwale bezrobotnych. 

W powiecie ziemskim pracę w ramach robót publicznych podjęło 89 osób, w tym 23 kobiety. 
Spośród zatrudnionych:  
 4 osoby (mężczyźni) to osoby do 25 roku życia, 
 56 osób (13 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 59 osób (16 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 
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maj 8 1 
czerwiec 20 11 

II kwartał  61 18 
I półrocze 2013r. 98 30 

 
W ramach robót publicznych najczęściej refundowane były stanowiska pracy: 

 robotnika gospodarczego,  
 sprzątacza,  
 pracownika biurowego,  
 młodszego opiekuna. 

Na koniec czerwca 2013 r. w ramach robót publicznych zatrudnionych było 95 osób, w tym 
30 kobiet. 
 

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, Starosta Powiatu Białostockiego 
zawarł w I półroczu 2013 r. 446 umów z 398 pracodawcami w sprawie organizacji 536 miejsc 
odbywania stażu. Ogółem staż podjęły 492 osoby bezrobotne, w tym 326 kobiet.  
Z powiatu grodzkiego staż podjęło 325 osób, w tym 210 kobiet. Spośród odbywających staż: 

 160 osób (103 kobiety) to młodzież do 25 roku życia,  
 75 osób (51 kobiet) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej, 
 5 osób (4 kobiety) to osoby powyżej 50 roku życia. 

Z powiatu ziemskiego staż podjęło 167 osób, w tym 116 kobiet. Spośród odbywających staż: 
 84 osoby (56 kobiet) to młodzież do 25 roku życia,  
 17 osób (11 kobiet) to osoby powyżej 50 roku życia, 
 58 osób (40 kobiet) posiadało status osoby długotrwale bezrobotnej. 

 
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 
I półrocze 2013r. 492 326 

 
Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: 

 referent/pracownik biurowy, 
 fizjoterapeuta, 
 sprzedawca, 
 kosmetyczka, 
 specjalista ds. sprzedaży 
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 pomoc nauczyciela 
 pomoc księgowej, 
 inżynier budowy, 
 informatyk, 
 diagnosta laboratoryjny. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. staż odbywało 461 osób, w tym 308 kobiet. 
 
4.6. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

W okresie 01.01.2013 r.–30.06.2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 354 
umowy w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej osobom bezrobotnym. W omawianym okresie z tytułu podjęcia działalności 
gospodarczej wyrejestrowano 354 osoby bezrobotne, w tym 124 kobiety.  
 
Z powiatu ziemskiego działalność podjęło 111 osób w tym 37 kobiet, natomiast z powiatu 
grodzkiego działalność podjęły 243 osoby w tym 87 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 
I półrocze 2013r. 354 124 

 
Z dokonanej analizy zawartych umów, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej 
wynika, że środki finansowe przeznaczono na: 

 działalność usługową 73,45 % 
 na działalność handlową 22,03 % 
 na działalność produkcyjną 4,52 %. 
 

4.7. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom  
z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych 

  
W okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł 112 

umów o refundację kosztów wyposażenia 118 stanowisk pracy ze 101 pracodawcami.  
Ogółem zatrudnienie w wyżej wymienionym okresie podjęło 81 osób, w tym 32 kobiety. 
 
Z powiatu ziemskiego zatrudnionych zostało 28 osób w tym 8 kobiet, natomiast z powiatu 
grodzkiego zatrudnione zostały 53 osoby w tym 24 kobiety.  
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Tab. 30  Bezrobotni, którzy  podjęli pracę w ramach refundacji kosztów zatrudnienia 
bezrobotnego 

Miesiąc Osoby skierowane w miesiącu 
sprawozdawczym ogółem w tym kobiety 

styczeń 0 0 
luty 4 2 

marzec 12 3 
I kwartał  16 5 
kwiecień 18 8 

maj 19 10 
czerwiec 28 9 

II kwartał  65 27 
I półrocze 2013r. 81 32 

 
4.8. Prace społecznie użyteczne 

 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  2013 r. zawarto 14 porozumień z 12 gminami 

oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku na organizację 320 miejsc 
odbywania prac społecznie użytecznych. 
W I półroczu 2013 r. prace społecznie użyteczne podjęły 322 osoby, w tym 172 kobiety, 
z czego: 
 z powiatu grodzkiego prace społecznie użyteczne podjęły 183 osoby, w tym 94 kobiety, 
 z powiatu ziemskiego prace społecznie użyteczne podjęło 139 osób, w tym 78 kobiet. 

 
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 
I półrocze 2013r. 322 172 

 
4.9. Zatrudnienie wspierane 

 
Zatrudnienie wspierane jest to udzielenie pomocy w podjęciu pracy osobom: 

 po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej, 
 przed zakończeniem zajęć w Centrum Integracji Społecznej, jednak nie wcześniej niż po 6 

miesiącach uczestnictwa, 
 uczestnicząca w Klubie Integracji Społecznej, ale skierowana na wniosek pracownika 

socjalnego. 
W okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł  

1 umowę o refundację kosztów zatrudnienia wspieranego 1 stanowiska pracy – kierowca 
samochodu osobowego. Zatrudniony został mężczyzna do 25 roku życia. 
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4.10. Informacje dotyczące realizowanych projektów 
          (dane liczbowe zawarte w pkt. 4.5., 4.6., 4.7.,4.10.) 

 

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

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

zawodowej w regionie 
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia, oraz podnoszenie poziomu 

aktywności zawodowej osób bezrobotnych 
 

Organizacja staży 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego 

podpisał 189 umów z 165 pracodawcami w sprawie organizacji 219 miejsc odbywania stażu.  
Staż w omawianym okresie  rozpoczęło 213 osób (119 kobiet) w tym: 

 49 osób (22 kobiety) długotrwale bezrobotnych, 
 17 osób (9 kobiet) niepełnosprawnych, 
 33 osoby (21 kobiet) z terenów wiejskich. 

Najczęściej występującymi stanowiskami na których odbywano staż były: 
 asystent projektanta, 
 pomoc księgowa, 
 pomocnik projektanta instalacji elektrycznych, 
 referent, 
 pracownik biurowy, 
 pomoc nauczyciela, 
 mechanik samochodowy. 

 
Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego 
zawarł 231 umów w sprawie udzielenia jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej z 231 osobami bezrobotnymi. W I półroczu 2013 r. w ramach realizacji projektu 
„POdejmij KLuczową decyzję” z tytułu podjęcia działalności gospodarczej wyrejestrowano 
231 osób (80 kobiet), w tym: 

 89 osób (26 kobiet) długotrwale bezrobotnych, 
 1 osobę (mężczyzna ) niepełnosprawną, 
 44 osoby (18 kobiet) z terenów wiejskich. 

Z dokonanej analizy, dotyczącej rodzaju podjętej działalności gospodarczej wynika, że środki 
finansowe przeznaczone zostały w: 

 71,43 % na działalność usługową, 
 23,38 % na działalność handlową, 
 5,19 % na działalność produkcyjną. 

 
Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy pracodawcom z tytułu 

zatrudnienia osób bezrobotnych 
W okresie 01.01.2013 r. – 30.06.2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego zawarł  

23 umowy1 o refundację kosztów wyposażenia 23 stanowisk pracy z 23 pracodawcami. 
Ogółem udział w projekcie w wyżej wymienionym okresie rozpoczęło 18 osób (9 kobiet) 
                                                        
1 W tym 2 umowy zostały rozwiązane z powodu rezygnacji pracodawców z ich realizacji. 
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natomiast zatrudnienie w omawianym czasie podjęło 16 osób, w tym 8 kobiet. 
Z  powiatu ziemskiego zatrudnionych zostało 7 osób w tym 1 kobieta, natomiast z  powiatu 
grodzkiego zatrudnionych zostało 9 osób, w tym 7 kobiet.  
 

Szkolenia 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. udział w projekcie „POdejmij 

KLuczową decyzję” w ramach szkoleń rozpoczęły 204 osoby, w tym 117 kobiet. Wśród 
skierowanych osób było: 

 120 osób (80 kobiet) długotrwale bezrobotnych, 
 38 osób (19 kobiet) niepełnosprawnych, 
 36 osób (19 kobiet) z terenów wiejskich. 

 
W ramach szkoleń w omawianym okresie udział w projekcie zakończyły 142 osoby, w tym  
73 kobiety. 

 
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.  

 
Staże 

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

Szkolenia 
W 2013 r. w projekcie w ramach szkoleń uczestniczyło 6 mężczyzn.  
 
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 okresie od 1 stycznia do 30 czerwca  2013 r. Starosta Powiatu Białostockiego 
podpisał 55 umów z 53 pracodawcami w sprawie organizacji 58 miejsc odbywania stażu.  
W pierwszym półroczu staż podjęło 45 osób (38 kobiet). Wszystkie osoby są długotrwale 
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bezrobotne. Założeniem projektu jest rozpoczęcie stażu przez pozostałych 15 uczestników 
projektu od lipca 2013 r. Z treści podpisanych umów wynika, że najczęściej występującymi 
stanowiskami były: 

 informatyk, 
 rejestratorka medyczna, 
 referent/referent ds. księgowości. 

Szkolenia 
W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 r. w ramach  projektu „Aktywność szansą 

na zatrudnienie – II edycja” szkolenia podjęło 20 długotrwale bezrobotnych mężczyzn: 
 10 osób – szkolenie „Spawanie metodą TIG” (08.04.2013 r. - 25.04.2013 r.), 
 10 osób – szkolenie „Spawanie metodą MAG” (14.05.2013 r. - 20.06.2013 r.). 

Szkolenia ukończyło 19 mężczyzn. 
 
4.11. Szkolenia 

 
W I półroczu 2013 r. na różnego rodzaju szkolenia skierowano ogółem 648 osób,  

w tym 441 osób z powiatu grodzkiego i 207 osób z powiatu ziemskiego. Z ogólnej liczby 
skierowanych osób: 
 318 osób skierowano na szkolenia grupowe,  
 266 osób skierowano na szkolenia indywidualne, w tym 1 osobę pobierającą rentę 

szkoleniową i 2 osoby poszukujące pracy,  
 64 osoby skierowano na szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

Ponadto w omawianym okresie na szkolenia finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych skierowano 20 niepełnosprawnych osób 
poszukujących pracy. 
 
W ramach szkoleń grupowych kierowano osoby na następujące kursy:  
 Malarz - szpachlarz, 
 Spawanie metodą TIG, 
 Spawanie metodą MAG, 
 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, 
 Pracownik obsługi hotelowej, 
 Bukieciarstwo z elementami florystyki, 
 Opiekun osób starszych, 
 Profesjonalna pomoc domowa, 
 Opiekun dziecięcy. 

 
Obszary szkoleń indywidualnych w I półroczu 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; 
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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, 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). 

 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 HDS; pilarz – drwal, 
operator pilarki; konserwacja wózków jezdniowych podnośnikowych; operator 
obrabiarek sterowanych numerycznie CNC). 

 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). 

 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; 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; 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).  

 
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 
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marzec 49 9 
I kwartał  129 23 
kwiecień 160 27 

maj 172 52 
czerwiec 119 65 

II kwartał  451 144 
I półrocze 2013r. 580 167 

 
Zarówno na szkolenia grupowe jak i indywidualne kierowano osoby bezrobotne 

będące „w szczególnej sytuacji na rynku pracy”. Było to między innymi: 
 152 osoby bezrobotne do 25 roku życia, 
 145 osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, 
 257 osób długotrwale bezrobotnych, 
 51 osób bezrobotnych niepełnosprawnych. 

 
W I półroczu 2013 r. szkolenia ukończyły ogółem 574 osoby (416 z powiatu grodzkiego i 158 
z powiatu ziemskiego), z tego: 

 256 osób ukończyło kursy grupowe,  
 272 osoby ukończyły szkolenia indywidualne (w tym 1 osoba pobierająca rentę 

szkoleniową oraz 2 osoby poszukujące pracy), 
 46 osób ukończyło szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy. 

W omawianym okresie z 4 osobami podpisano umowę o sfinansowanie kosztów egzaminu. 
 
4.12.  Poradnictwo zawodowe 
 

Celem poradnictwa zawodowego jest udzielenie osobom pomocy w osiągnięciu 
możliwie najlepszego poziomu dostosowania zawodowego z punktu widzenia społecznego, 
ekonomicznego i profesjonalnego. Doradca zawodowy staje się osobą towarzyszącą klientowi 
w dochodzeniu przez niego samego do satysfakcjonujących go rozwiązań. Rola doradcy 
polega na mobilizowaniu i wspieraniu klienta, pokazywaniu mu stojących przed nim 
możliwości, analizowaniu wspólnie z klientem jego sytuacji, pomaganiu mu w poszukiwaniu 
i tworzeniu rozwiązań. Doradca zawodowy stara się pobudzić aktywność i samodzielność 
klienta . 

W I półroczu 2013 r. z indywidualnych porad doradczych skorzystało 3 970 osób 
bezrobotnych i poszukujących pracy. Natomiast z poradnictwa grupowego skorzystało  
139 osób. 
Porady indywidualne dotyczyły głównie: 
- nauki efektywnych metod docierania do pracodawcy, 
- zasad pozytywnej autoprezentacji, 
- zachęcenia do analizy własnych zainteresowań i umiejętności zawodowych, 
- wsparcia psychicznego związanego z pokonywaniem poczucia bezradności, 
- kształtowania pozytywnej postawy wobec pracy i samodzielnego jej poszukiwania, 
- wskazówek z zakresu pisania CV i listów motywacyjnych, 
- oceny zasadności wyboru kierunku szkolenia. 

Dużą  grupę stanowiły osoby, które były zainteresowane uzupełnieniem już 
posiadanych umiejętności zawodowych lub też nabyciem nowych zgodnie z oczekiwaniami 
potencjalnych pracodawców, którzy deklarowali chęć zatrudnienia. 
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W każdym przypadku istotne było określenie zasadności wyboru kierunku szkolenia, a także 
poziomu motywacji do udziału w nim. Prawie wszystkie osoby otrzymały wskazówki 
dotyczące zasad pozytywnej autoprezentacji. Analizowano także skuteczność metod 
stosowanych przy ubieganiu się o zatrudnienie. Udzielano też wskazówek dotyczących 
przygotowywania Indywidualnych Planów Działań. 
 
Grupowe porady zawodowe dotyczyły następujących tematów: 

 „Moja firma”, 
 „Komunikacja – sztuka prowadzenia rozmowy”, 
 „Znajomość siebie szansą na skuteczniejsze działanie”, 
 „Rynek pracodawcy i rynek pracownika”, 
 „Przygotowanie do rozmowy z pracodawcą”, 
 „Poznaj swoje zasoby przed podejmowaniem decyzji zawodowych”, 
 „ Rozmowy kontrolowane- jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej”, 
 „ Dokumenty aplikacyjne- moją wizytówką zawodową”, 
 „ Kwalifikacje czy kompetencje- oczekiwania pracodawców”, 
 „ Absolwent  na rynku pracy”, 
 „Poszukiwany, poszukiwana – jak skutecznie poruszać się po rynku pracy”, 
 „Gdzie i jak szukać pracy”. 

 
Osoby chcące poznać wymagania danego zawodu, charakter pracy i status pracownika 

w różnych zawodach, a także zebrać informacje dotyczące możliwości kształcenia korzystają 
z zasobów Sali Informacji Zawodowej. Mogły także skorzystać z dostępu do sieci 
internetowej w celu skontaktowania się z potencjalnymi pracodawcami. W omawianym 
okresie z materiałów zawodoznawczych skorzystało 420 osób oraz 203 osobom udzielono 
indywidualnej informacji zawodowej. 

W ramach Dnia Przedsiębiorczości, w lutym zorganizowano spotkania osób 
zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności z certyfikowanym doradcą księgowym 
i przedstawicielem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Białymstoku. 
Uczestniczyło w nich 18 osób. 

Przygotowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. „Niepełnosprawni – sprawni 
na rynku pracy”, zorganizowane dla grupy osób posługującej się językiem migowym. Wzięło 
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.  
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Doradca 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. 

W dniu 15.03.2012 doradca zawodowy uczestniczył w VII Targach Edukacyjno – 
Zawodowych w ZSM w Łapach, gdzie przeprowadził  spotkanie  z uczniami klas 
programowo najwyższych Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.  Młodzież zapoznano  
z sytuacją na lokalnym rynku pracy, wskazano na możliwości wsparcia ze strony PUP, 
zachęcono do aktywności na rynku pracy i  skorzystania z form pomocy oferowanych przez 
Urząd Pracy. Natomiast 10.05.2013r. doradca zawodowy przeprowadził spotkania z uczniami 
ośmiu klas trzecich Gimnazjum Nr 1 w Łapach nt. „Obszary zmian zawodowych – zawody 
przyszłości’. 

W omawianym okresie odbywały się szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy, w których udział wzięły 64 osoby bezrobotne, natomiast w zajęciach aktywizacyjnych 
wzięły udział 73 osoby bezrobotne. 
 

5. Działalność decyzyjna i odwoławcza 
 

W  I półroczu 2013 r. w imieniu Starosty Powiatu Białostockiego zostało wydanych  
31 497 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 omawianym okresie 2013 r. za pośrednictwem Starosty Powiatu Białostockiego 
wniesiono 394 odwołania do Wojewody Podlaskiego, z tego 312 odwołań od decyzji o utracie 
statusu osoby bezrobotnej z powodu nieusprawiedliwionego niestawienia się w wyznaczonym 
terminie. 

 
Z łącznej liczby 394 wniesionych odwołań: 

 w 292 przypadkach Starosta Powiatu Białostockiego skorzystał z prawa uchylenia własnej 
decyzji na mocy art. 132 k.p.a., 

 w 33 przypadkach na podstawie art. 132 k.p.a. Starosta Powiatu Białostockiego uchylił 
własne decyzje w całości i orzekł co do istoty sprawy, 

 w 9 sprawach uchylono własną decyzję w części i orzeczono co do istoty sprawy, 
 54 odwołania organ zatrudnienia przekazał do organu II instancji,  
 6 odwołań jest w trakcie rozpatrywania - nie upłynął 7-dniowy termin przewidziany  

w k.p.a. 
 
Z ogólnej liczby 54 odwołań przekazanych do organu II instancji Wojewoda Podlaski: 

 17 decyzji utrzymał w mocy, 
 8 decyzji uchylił w całości i przekazał do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji, 
 9 decyzji uchylono w całości i orzeczono co do istoty sprawy, 
 2 odwołania wniesione po terminie pozostawiono bez rozpatrzenia, 
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 w 1 sprawie organ II instancji uznał, że nie jest to odwołanie wniesione po terminie, tylko 
jest to podanie, 

 w 1 sprawie wydano postanowienie o uchybieniu terminu, 
 16 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.  

 
W I półroczu 2013 r. złożono 6 wniosków: 

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

 3 o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia, z tego:  w 2 sprawach należność 
umorzono, a 1 sprawa jest w trakcie rozpatrywania. 

  1 o umorzenie lub rozłożenie spłaty na raty. W tym przypadku postępowanie zostało 
umorzone, gdyż dłużnik spłacił należność. 

 
W omawianym okresie 2013 r. wydano również 957 decyzji w innych sprawach, 

wśród których:  
 452 decyzje wydano w trybie art. 154 k.p.a., 
 184 decyzje wydano w trybie art. 104 k.p.a.,  
 57 decyzji wydano w trybie art. 163 k.p.a., 
 51 decyzji wydano w trybie art. 155 k.p.a.,   
 38 decyzji wydano w trybie art. 151 § 2 k.p.a. 
 w 175 przypadkach wznowiono postępowanie i orzeczono co do istoty sprawy (art. 145 
k.p.a.).         

 
W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. wydano również: 

 165 postanowień w trybie art. 97, 145 k.p.a. 
 21 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 I półroczu 2013r r. wydano 22 798 zaświadczeń osobom bezrobotnym lub 
poszukującym pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów  
i wysokości pobieranego zasiłku, stypendium, w tym 12 245 zaświadczeń celem przedłożenia 
w ośrodkach pomocy społecznej. 

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

 sądów i organów ścigania    –    2 011 odpowiedzi, 
 organów emerytalno - rentowych –    722 odpowiedzi, 
 komorników    –    423 odpowiedzi, 
 inne     –    2 odpowiedzi. 
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W I półroczu 2012 r. tut. Urząd: 
 przyznał 1 482 dodatki aktywizacyjne dla osób uprawnionych do zasiłku dla 

bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,  
 4 osobom w okresie odbywania stażu, szkolenia lub zatrudnienia refundował koszty  

opieki nad dzieckiem do lat 7, 
 wydał 7 374 informacji o uzyskanych przez bezrobotnego dochodach i pobranych 

zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 
 przyjął 81 informacji od pracodawców o zatrudnieniu osób zarejestrowanych  

jako bezrobotne lub o powierzeniu im innej pracy zarobkowej, 
 udzielił odpowiedzi na 16 listów od obywateli; zawierały one pytania dotyczące statusu 

bezrobotnego, uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych, dokumentów niezbędnych do 
zarejestrowania jako osoby bezrobotnej, 

 udzielił 67 informacji Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Białymstoku dotyczących 
okresu zarejestrowania osób bezrobotnych i uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych. 

 
Ponadto w I półroczu 2013 r. do tut. Urzędu wpłynęło 79 zapytań z Państwowej 

Inspekcji Pracy w Białymstoku dot. zarejestrowania osób bezrobotnych, które podjęły 
zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. Na wszystkie zapytania udzielono odpowiedzi 
potwierdzając okresy zarejestrowania wskazanych osób bezrobotnych, datę podjęcia przez 
nich pracy, datę powiadomienia o podjęciu pracy, datę pozbawienia statusu oraz datę wydania 
decyzji. 

W wyniku zawartych porozumień w powstałym Centrum Integracji Społecznej 
CARITAS Archidiecezji Białostockiej z siedzibą w Białymstoku, Centrum Integracji 
społecznej „Żelazna” Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku oraz Centrum 
Integracji Społecznej HOLOS dokonano refundacji ze środków Funduszu Pracy świadczeń 
integracyjnych wypłaconych w okresach miesięcznych uczestnikom zajęć wraz ze składkami 
na ubezpieczenie społeczne. Refundacja następuje na wniosek Centrum po przeprowadzeniu 
analizy dokumentów, sprawdzeniu pod względem rachunkowym i merytorycznym. 

 
Jednym z istotnych działań Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku jest promocja 

instytucji i jej usług na lokalnym oraz regionalnym rynku pracy. W I półroczu  2012 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. 
Na spotkaniu poruszane były kwestie związane z przedsiębiorczością. Zaprezentowana 
została oferta PUP na 2013 rok (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 – 
Piotr Matusiak, 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: 
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 Pracodawca zatrudniający do 20 osób -Zwycięzcą w powyższej kategorii została 
firma: "FELIX 2" (Powiat Białostocki) oraz firma Teit Krzysztof Kulesza  (miasto 
Białystok),  

 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. 
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 Spotkania z pracodawcami w gminach powiatu białostockiego 
Podczas spotkań, które odbyły się: 

1. 21.05.2013 r. w Dobrzyniewie Dużym, 
2. 28.05.2013 r. w Wasilkowie, 
3. 07.06.2013 r. w Czarnej Białostockiej, 
4. 11.06.2013 r. w Gródku, 
5. 18.06.2013 r. w Michałowie, 
6. 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. 
 

W I półroczu 2013 r.  Rzecznik Prasowy Urzędu udzielił lokalnym mediom                         
72  informacje 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.  

Powyższe informacje były zamieszczone w Kurierze Porannym, Gazecie Wyborczej, Gazecie 
Współczesnej, Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, na Portalach: Bankier.pl, Bialystokonline, 
portal samorządowy.pl i Czas Białegostoku, w audycjach Radia Białystok i RMF MAX oraz 
w programach Telewizji Polskiej SA Odział  w Białymstoku, Polsat TV i TVN 24.  

 

7. Wydatki z Funduszu Pracy 
 

W I półroczu 2013 r. wydatkowano ogółem  33 626,4 tys. zł środków FP.  
 
Tab. 33  Wydatki Funduszu Pracy  
Lp. Rodzaj wydatków Kwota  

(w tys. zł) 
% do ogółu 
wydatków 

1. Zasiłki dla bezrobotnych 19 771,2 58,80 
2. Dodatki aktywizacyjne 268,9 0,89 
3. Świadczenia integracyjne 492,8 1,46 
4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia 12 693,5 37,75 

z t
eg

o:
 

  koszty szkoleń 537,7 1,60 
  prace interwencyjne 227,4 0,68 
  roboty publiczne 281,1 0,84 
  prace społecznie użyteczne 77,2 0,23 
  refun. kosztów wyposaż. i doposaż. stanowiska pracy 1 494,6 4,44 
  środki na podjęcie działalności gospodarczej 6 858,0 20,39 
  stypendia i składki na ubezpieczenie społeczne 3 151,2 9,37 
  zatrudnienie wspierane 6,1 0,02 
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  koszty badań bezrobotnych 56,8 0,17 
  opieka nad dzieckiem lub osobą zależną 1,5 

0,01 
 składki na ubezpieczenie społeczne rolników 1,9 

4. Pozostałe wydatki  370,0 1,10 
Ogółem 33 626,4 100,0 

 
8. Instytucjonalna obsługa rynku pracy 
 

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

Na dzień 30 czerwca 2013 r. w Urzędzie zatrudnionych było 146 pracowników.     
 
 
Sporz.  
Stanowisko ds. Statystyki  
 
 
 
 


