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2. Poziom i stopa bezrobocia.

Liczba bezrobotnych ogółem w powiecie Augustowskim na koniec sierpnia 
2009  r. wynosiła 3318, w tym 1464 kobiet. 
W porównaniu do stanu na koniec sierpnia 2008 r. liczba ta jest większa o 329 
osób (w tym o 22 kobiety).

Miesiąc
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółem w 
końcu miesiąca
Razem Kobiety

Styczeń 3828 1790
Luty 3840 1742
Marzec 3773 1682
Kwiecień 3534 1536
Maj 3348 1444
Czerwiec 3237 1399
Lipiec 3163 1394
Sierpień 3318 1464

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie Augustowskim w końcu sierpnia 2009r. 
Stanowili 13,9% liczby ludności czynnej zawodowo, natomiast na koniec 
sierpnia 2008 r.- 12,7%.

3. Zmiany w poziomie bezrobocia.

W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku „przypływ” i „odpływ” 
bezrobotnych kształtował się następująco:
Zarejestrowało się 3164 osoby, w tym:

 1069 – zamieszkali na wsi
 4     – cudzoziemców
 1121 – do 25 roku życia
 80 – które ukończyły szkołę wyższą, do 27 roku życia
 1109 – długotrwale bezrobotne
 396 – powyżej 50 roku życia
 743 – bez kwalifikacji zawodowych
 217   – samotnie wychowujący dziecko do lat 7
 86  osób niepełnosprawnych, 
 124 osoby zwolnione z przyczyn dotyczących zakładów pracy;
 Wyłączono z ewidencji bezrobotnych ogółem 3222 osoby. Odpływ 

bezrobotnych był spowodowany głównie:
 Podjęciem pracy – ogółem –   1094 osób, w tym:
 pracy niesubsydiowanej          833
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 prac interwencyjnych                  12
 robót publicznych                        76
 podjęcia działalności gospodarczej 89
 podjęcia pracy w ramach ref.kosztów zatrud. bezrobotnego 84
 Nie potwierdzenia gotowości    925
 Dobrowolnej rezygnacji             312
 Nabycia praw emerytalnych        12
 Podjęcia nauki                               0
 Szkolenia                                    217
 Stażu                                           327
 Prac społecznie użytecznych       109
 Przygotowania zawodowego     5
 Innych                                         167

 „Przypływ” i „odpływ” w roku 2009.
Miesiąc Przypływ Odpływ Przyrost
Styczeń 687 235 452
Luty 360 348 12
Marzec 405 472 -67
Kwiecień 327 566 -239
Maj 322 508 -186
Czerwiec 304 415 -111
Lipiec 340 414 -74
Sierpień 419 264 155
Ogółem 3164 3222 -58
W roku 2008 spadek ilości bezrobotnych w skali omawianego okresu wynosił 
678.

4. Struktura bezrobotnych
4.1.Kobiety

Według stanu na koniec sierpnia 2009 r. liczba zarejestrowanych kobiet 
wynosiła 1464, co stanowiło 44,12% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
Wśród bezrobotnych kobiet:
2540 – to osoby poprzednio pracujące, 
w tym: 45 – to kobiety zwolnione z przyczyn zakładu pracy, 
420– to kobiety dotychczas niepracujące 
Z prawem do zasiłku w końcu sierpnia 2009 r. . było zarejestrowanych 188 
kobiet, czyli tylko ok. 39,1% ogółu osób z zasiłkiem. 
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Bezrobotne kobiety na tle ogółu bezrobotnych

Miesiąc Bezrobotni ogółem

Liczba zarejestrowanych kobiet
W liczbach 
bezwzględnych

% udział w 
liczbie 
bezrobotny
ch ogółem

Styczeń 3828 1790 46,76
Luty 3840 1742 45,36
Marzec 3773 1682 44,58
Kwiecień 3534 1536 43,46
Maj 3348 1444 43,13
Czerwiec 3237 1399 43,22
Lipiec 3163 1394 44,07
Sierpień 3318 1464 44,12

W roku 2009 obserwuje się spadek udziału kobiet w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych bezrobotnych.
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5. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
5.1.Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

W końcu sierpnia 2009 r. bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku życia 
było 775, w tym 353 kobiet. Procentowy udział tej grupy ludzi młodych w 
ogólnej liczbie bezrobotnych w końcu powyższego okresu statystycznego 
wyniósł 23,4%, natomiast wg stanu na koniec sierpnia 2008 udział tej grupy w 
ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 20,9 %.

W  okresie od stycznia do sierpnia 2009r. zarejestrowało się 1121 młodych 
bezrobotnych w tym 496 kobiet. Natomiast 270 bezrobotnych  w tym 126 kobiet 
podjęło pracę. 

5.2.Bezrobotni do 27 r. życia (z wykształceniem wyższym 12 m-cy od 
ukończenia szkoły wyższej)

W końcu sierpnia 2009 r. zarejestrowanych było 41 takich osób w tym 31 
kobiet. W okresie od stycznia do sierpnia 2009 zarejestrowało się 80 takich osób 
w tym 59 kobiet. 

5.3.Bezrobotni powyżej 50 roku życia

W tej grupie wiekowej będącej w szczególnej sytuacji na rynku pracy 
zarejestrowanych było w końcu sierpnia 682 osób w tym 230 kobiet. Stanowili 
oni 20,6% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
Od stycznia do sierpnia 2009 r. zarejestrowało się 396 osób w tym 149 kobiet. 
Pracę podjęło 151 osób w tym 40 kobiet. 

5.4.Bezrobotni długotrwale

Długotrwale bezrobotnych (czyli pozostających w rejestrze urzędu pracy 
łącznie przez okres co najmniej 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat) 
zarejestrowanych w końcu sierpnia 2009 r. było 1813 osób, w tym 870 kobiet. 
Procentowy udział do ogółu bezrobotnych wyniósł 54,6%.
W okresie sprawozdawczym zarejestrowało się 1109 osób spełniających 
warunek długotrwale bezrobotnego w tym 561 kobiet. Pracę podjęło 300 osób w 
tym 141 kobiet..
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5.5.Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do lat 7

W końcu sierpnia 2009 r. zarejestrowanych było 222 osób samotnie 
wychowujące dziecko do lat 7, w tym 176 to kobiety. W trakcie tego roku 
zarejestrowało się 217 takich osób w tym 245 mężczyzn.

5.6.Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

W końcu omawianego roku zarejestrowanych bezrobotnych w tej grupie było 
909  w tym 468 kobiet.
Natomiast w okresie od stycznia do sierpnia takich osób zarejestrowało się 743 
w tym 378 kobiet.

5.7.Bezrobotni niepełnosprawni.

W końcu roku sprawozdawczego zarejestrowanych było 104 osoby 
niepełnosprawne w tym 48 kobiet.
Od stycznia do sierpnia zarejestrowało się 86 takich osób w tym 42 kobiety. 

5.8.Bezrobotni z prawem do zasiłku.

Na koniec sierpnia 2009  liczba zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do 
zasiłku wynosiła 481 osób. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili 14,5% 
ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. 
W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego udział bezrobotnych z 
prawem do zasiłku w ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych wzrósł o 
7,0%.

6. Pośrednictwo pracy.

6.1. Oferty pracy.

W okresie stycznia do sierpnia roku zgłoszono do tut. Urzędu 944 oferty 
pracy, w tym oferty w ramach stażu – 356, przygotowania zawodowego – 4, 
prac społecznie użytecznych 95, oraz 10 ofert dla osób niepełnosprawnych.
W analogicznym okresie roku 2008 r. liczba zgłoszonych ofert była większa o 
939
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Liczba ofert pracy w 2009r (I-VIII).

Miesiąc
Oferty pracy 
zgłoszone w 
2009 roku

Oferty pracy 
zgłoszone w 
2008 roku

Styczeń 73 56
Luty 235 186
Marzec 151 157
Kwiecień 111 409
Maj 76 573
Czerwiec 97 168
Lipiec 113 234
Sierpień 88 100

944 1883

7. Podjęcia pracy.

Od stycznia do sierpnia 2009 r.  ogółem pracę podjęło 1094 bezrobotnych, w 
tym 503 kobiety. Z tego zatrudnienie niesubsydiowane podjęło 833 osoby (422 
kobiet). W ramach prac subsydiowanych zatrudnienie rozpoczęło 261 osób w 
tym 81 kobiet.

W porównaniu do roku 2008 grupa bezrobotnych podejmujących pracę w 
omawianym okresie roku 2009 była mniejsza o 204 osoby.

7.1.Prace interwencyjne.

Z powodu podjęcia prac interwencyjnych w okresie I-VIII.2009r. wyłączono 
z ewidencji 12 osób, w tym 7 kobiety. 

W roku 2008 pracę interwencyjną rozpoczęło o 1 osobę więcej niż w roku 
omawianym.

7.2.Staż. 

W roku 2009 na staż  skierowano 327 osób (w tym 239 kobiet).
W analogicznym okresie roku ubiegłego na staż skierowano 318 osób w tym 
239 kobiet. 

7.3.Roboty publiczne.

W 2009 roku przy robotach publicznych zatrudniono 76 osób w tym 8 
kobiet.

W roku 2008 roboty publiczne rozpoczęło 96 osób w tym 20 kobiet.
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7.4.Szkolenia.

W 2009 roku do końca sierpnia szkolenia rozpoczęło 217 osób w tym 99 
kobiet na 36 zorganizowanych kursach.
W okresie od I-VIII.2008 szkolenia rozpoczęło 236 osób(w tym 80 kobiet) 

Tematyka szkoleń zorganizowanych od stycznia do sierpnia 2009 roku:

 Doskonalenie umiejętności korzystania z komputera i Internet
 Florysta
 Kelner-barman
 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 Kucharz małej gastronomii
 kurs dokształcający dla kierowców wykonujących transport 

drogowy w zakresie przewozu rzeczy
 Kurs kandydatów na instruktorów nauki jazdy kat. A, B
 Kurs obsługi komputera rozwijający kompetencje zawodowe
 Kurs przedsiębiorczości
 Manicure, pedicure, zdobienie paznokci , wizaż
 Menedżer sportu
 Minimalne wymagania wzajemnej zgodności w gospodarstwie 

rolnym
 Naprawa aparatury paliwowej silników wysokoprężnych
 Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
 Operator zagęszczarki jednonaczyniowej kl. III
 Organizacja przyjęć i usług gastronomicznych
 Praktyczny kurs fusingu-spajanie, cięcie, zdobienie szkła
 Prawo jazdy kat. C+E
 Prawo jazdy kat. C
 Przedsiębiorczość
 Przygotowanie  do egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne 

elektroenergetycznych. GR.I
 Roboty wykończeniowe w budownictwie
 Spawanie stali elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 Specjalista do spraw finansów
 Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
 Szkolenie dla osób ubiegających się o uprawnienia do 

sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej
 Szkolenie energetyczne.
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7.5.Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych od stycznia do sierpnia 2009 r. 
skierowano 109 osób w tym 90 kobiet. 

8. Zwolnieni z przyczyn zakładu pracy 
W okresie od stycznia do sierpnia 2009 roku zarejestrowało się 124 osoby 

(w tym 43 kobiety) zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Stan w końcu sierpnia 
wynosił 115 w tym 45 kobiet.

Zapowiedzi zwolnień grupowych w omawianym okresie dokonał jeden 
zakład pracy – Bank Przemysłowo Handlowy – 12 osób, 10 z nich już zostało 
zwolnione 2 – planowane na październik 2009.

9. Dotacje i refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia

W okresie od stycznia do sierpnia 2009 r. udzielono dotacji 88 osobom 
bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę 1.474tys. 
zł.  W tym 70 osób  bezrobotnych sfinansowano  z Europejskiego Funduszu 
Społecznego 
W omawianym okresie 2009 r. zrefundowano 37 pracodawcom utworzenie 61 
stanowisk pracy za kwotę 1.029,3 tys. zł. 
W analogicznym okresie roku 2008 udzielono dotacji 96 osobom na kwotę 
1.273,4tys.zł. oraz 38 pracodawcom na utworzenie 62 stanowisk pracy na łączną 
kwotę 804,238tys.zł.

Sporządziła: Urszula Grzybowska
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