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1. Poziom i stopa bezrobocia.

Liczba bezrobotnych ogółem w powiecie Augustowskim na koniec grudnia
2008  r. wynosiła 3376, w tym 1601 kobiet.

W porównaniu do stanu na koniec grudnia 2007 r. liczba ta jest mniejsza o
291  osób (w tym o 200 kobiet).

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych ogółemMiesiąc

Razem Kobiety
Styczeń 3840 1865
Luty 3696 1788
Marzec 3533 1728
Kwiecień 3324 1644
Maj 3172 1606
Czerwiec 3032 1697
Lipiec 3034 1486
sierpień 2989 1442
Wrzesień 2938 1426
Październik 2988 1431
listopad 3212 1546
grudzień 3376 1601

Bezrobotni zarejestrowani w powiecie Augustowskim w końcu grudnia
2008r. Stanowili 14,1% liczby ludności czynnej zawodowo (w województwie
podlaskim stopa bezrobocia wyniosła na koniec grudnia 2008 r. 9,8%, w kraju
9,5%.

Wg stanu na koniec grudnia 2007 r. stopa bezrobocia w rejonie
augustowskim wynosiła 15,5%, natomiast na obszarze całego kraju 11,4%.

2. Rejestrowane bezrobocie na wsi.

W roku 2008  zarejestrowano 1516 bezrobotnych zamieszkałych na wsi
(32,8%  ogółu rejestrujących się w 2008r.) w tym 741 kobiet. W okresie od
stycznia do grudnia 2008r.  pracę podjęło 1839 osób bezrobotnych w tym 889
kobiet.

Na koniec grudnia roku 2008 stan zarejestrowanych bezrobotnych
zamieszkałych na wsi wynosił 1327 w tym 607 kobiet. Wśród tej populacji
bezrobotnych 112 osób posiadało prawo do zasiłku, w tym 36 kobiet. Udział
bezrobotnych zamieszkałych na wsi do ogółu zarejestrowanych wg stanu na
koniec grudnia 2008r. wynosił  39,3% .
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Liczba bezrobotnych zamieszkałych na wsi na koniec grudnia 2008r.
w porównaniu do stanu na koniec grudnia roku 2007. zmalała  o 124 osób.

3. Zmiany w poziomie bezrobocia.

Od stycznia do grudnia 2008 r. i „przypływ” „odpływ” bezrobotnych
kształtował się następująco:

Wyszczególnienie Ilość zarejestrowanych
 w okresie od I-XII

Ogółem „przypływ” 4624
Zamieszkali na wsi 1516
Osoby w okresie 12 m-cy od dnia
ukończenia nauki 509

Cudzoziemcy 0
Osoby do 25 roku życia 1854
Do 27 r.ż. które ukończyły szkołę wyższą 116
Długotrwale bezrobotne 1666
Kobiety które nie podjęły zatrudnienia po
urodzeniu dziecka 261

Pow.50 r.ż. 604
Bez kwalifikacji zawodowych 1140
Bez doświadczenia zawodowego 1814
Bez wykształcenia średniego 2349
Samotnie wychowujące co najmniej jedno
dziecko do 18 roku życia 276

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia 74

Niepełnosprawni 118

Ogółem „odpływ” 4915
Podjęcia pracy 1839
Szkolenia 388
Staż 360
Przygotowanie zawodowe 151
Prace społecznie użyteczne 130
Niepotwierdzenie gotowości 1299
Rezygnacji 501
Podjęcia nauki 11
Uk.60/65 lat 8
Nabycie praw emerytalno-rentowych 26
Nabycia praw do świadczenia
przedemerytalnego 8

Inne przyczyny 194
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„Przypływ” i „odpływ” w poszczególnych miesiącach 2008.
Miesiąc Przypływ Odpływ Przyrost

Styczeń 432 259 173,00
Luty 315 459 -144,00
Marzec 280 443 -163,00
Kwiecień 346 555 -209,00
Maj 324 476 -152,00
Czerwiec 277 417 -140,00
Lipiec 336 334 2
Sierpień 413 458 -45
Wrzesień 451 502 -51
Październik 493 443 50
Listopad 501 277 224
Grudzień 456 292 164

ogółem 4624 4915 -291

4. Struktura bezrobotnych.

4.1. Kobiety.

 Według stanu na koniec grudnia 2008r. liczba zarejestrowanych kobiet
wynosiła 1601, co stanowiło 47,4% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
Wśród bezrobotnych kobiet:
127 – to osoby poprzednio pracujące,
w tym: 43 – to kobiety zwolnione z przyczyn zakładu pracy,
856– to kobiety dotychczas niepracujące
Z prawem do zasiłku w końcu grudnia 2008r. było zarejestrowane 164
kobiety.

Bezrobotne kobiety na tle ogółu bezrobotnych
Liczba zarejestrowanych kobiet

Miesiąc Bezrobotni ogółem W liczbach
bezwzględnych

% udział w liczbie
bezrobotnych ogółem

Styczeń 3840 1865 48,57
Luty 3696 1788 48,38
Marzec 3533 1728 48,91
Kwiecień 3324 1644 49,46
Maj 3172 1606 50,63
Czerwiec 3032 1697 55,97
Lipiec 3034 1486 48,98
Sierpień 2989 1442 48,24
Wrzesień 2938 1426 48,54
Październik 2988 1431 47,89
Listopad 3212 1546 48,13
Grudzień 3376 1601 47,42
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4.2. Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy
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4.2.1. Bezrobotni w wieku do 25 roku życia

W końcu grudnia bezrobotnych, które nie ukończyły 25 roku
życia było 834, w tym 438 kobiet. Procentowy udział tej grupy ludzi
młodych w ogólnej liczbie bezrobotnych w końcu powyższego okresu
statystycznego wyniósł 24,7%.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 zarejestrowało się 1854
młodych bezrobotnych w tym 965 kobiety. 516 bezrobotnych  w tym
281 kobiet podjęło pracę. Z tego prace interwencyjne rozpoczęło 4
osoby, roboty publiczne 14, staż 354, szkolenie rozpoczęło 110
bezrobotnych do 25 roku życia.

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

W końcu grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 38 takich
osób w tym 23 kobiety. W okresie od stycznia do grudnia 2008
zarejestrowało się 116 takich osób w tym 78 kobiet.
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4.2.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia

W tej grupie wiekowej będącej w szczególnej sytuacji na
rynku pracy zarejestrowanych było w końcu grudnia 723 osób w tym
260 kobiet. Stanowili oni 21,4% ogółu zarejestrowanych
bezrobotnych.
 Od stycznia do grudnia 2008r. zarejestrowało się 604 osób w tym
238 kobiet. Pracę podjęło 237 osób w tym 70 kobiet. Z tego prace
interwencyjne rozpoczęło 3 osoby, roboty publiczne 55,
przygotowanie zawodowe 34, szkolenie rozpoczęło 42 osoby
bezrobotne.

4.2.4. Bezrobotni długotrwale

Długotrwale bezrobotnych (czyli pozostających w rejestrze
urzędu pracy łącznie przez okres 12 miesięcy w okresie ostatnich
dwóch lat) zarejestrowanych w końcu grudnia 2008 r. było 1982 osób,
w tym 978 kobiet. Procentowy udział do ogółu bezrobotnych wyniósł
58,7%.
 W okresie sprawozdawczym zarejestrowały się 1666 osoby
spełniające warunek długotrwale bezrobotnego w tym 845 kobiet.
Pracę podjęło 707 osób w tym 349 kobiet. Z tego prace interwencyjne
rozpoczęło 11 osób, roboty publiczne 64, staż 80, przygotowanie
zawodowe 91, szkolenie rozpoczęło 136 osób.

4.2.5. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka

W końcu grudnia 2008 r. zarejestrowanych było 323 kobiety,
które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. W trakcie 2008
roku zarejestrowało się 261 takich kobiet.

4.2.6. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych.

W końcu omawianego roku zarejestrowanych bezrobotnych
w tej grupie było 1023  w tym 549 kobiet.
Natomiast w okresie od stycznia do grudnia takich osób zarejestrowało
się 1140 w tym 609 kobiet.

4.2.7. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego.
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Jest to grupa bezrobotnych, która została zdefiniowana w
ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oznacza
ona bezrobotnych, którzy wykonywali zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową przez łączny okres poniżej 6 miesięcy.
W końcu grudnia 2008 zarejestrowanych było 1100 osoby nie
posiadających doświadczenia zawodowego, w tym 600 kobiet.
 W okresie całego półrocza zarejestrowało się ich 1814 w tym 991
kobiet.

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

W końcu grudnia było zarejestrowanych 206 osób w tym 183
kobiety. Od stycznia do grudnia zarejestrowało się 276 osoby w tym
227 kobiet.

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

W końcu roku 2008 zarejestrowanych było 48 tych osób, w
tym 1 kobieta.
W trakcie tego okresu zarejestrowało się 74 mężczyzn.

4.2.10. Bezrobotni niepełnosprawni.

W końcu grudnia zarejestrowanych było 90 osób
niepełnosprawnych w tym 37 kobiet.
Od stycznia do grudnia zarejestrowało się 118 takich osób w tym 46
kobiet.

4.3. Zarejestrowani wg wieku.

Liczba bezrobotnych wg grup wieku osiągnęła w końcu roku 2008
następujące wielkości:

Liczba bezrobotnychGrupa wieku
w latach ogółem W tym kobiet

18-24 834 438
25-34 810 421
35-44 628 301
45-54 785 372
55-59 269 69
60 i więcej 50 0
razem 3376 1601
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Najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni w przedziałach wiekowych 18-
24, 25-34, 35-44, 45-54 lata. Te cztery grupy ludzi liczą 3057
bezrobotnych, co stanowi 90,6% ogółu zarejestrowanych.

4.4. Zarejestrowani bezrobotni wg poziomu wykształcenia.

Struktura wykształcenia bezrobotnych zarejestrowanych w końcu
czerwca 2008 r. kształtowała się następująco:

Liczba bezrobotnychWykształcenie
ogółem W tym kobiety

Wyższe 183 123
Policealne i średnie
zawodowe 718 417
Średnie ogólnokształcące 374 255
Zasadnicze zawodowe 1026 399
Gimnazjalne i poniżej 1075 407
razem 3376 1601
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W końcu grudnia 2008 r. najwięcej osób zarejestrowanych jako
bezrobotne posiadało wykształcenie gimnazjalne i poniżej (1075),
zasadnicze zawodowe (1026).
Najmniej bezrobotnych legitymowało się dyplomami szkół wyższych
uczelni (183) oraz liceum ogólnokształcącego (374).

4.5. Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W 2008 rokr zarejestrowało się 16 osób zwolnionych z przyczyn
dotyczących zakładu pracy, co stanowiło 0,5% nowo zarejestrowanych w
tym okresie bezrobotnych.

Na koniec grudnia 2008 r. liczba osób zarejestrowanych
bezrobotnych zwolnionych z przyczyn wymienionych wyżej wynosiła 43.

4.3. Zgłoszenia zwolnień grupowych.

W okresie od stycznia do grudnia 2008r. wpłynęły następujące
zapowiedzi zwolnień grupowych:

· „Sport-Pol” w ilości 65 osób’
· Gaz Centrum Sp. Z o.o. Warszawa- na naszym terenie 1 osoba,
· LASBUD Sp.z o.o. – 2 osoby
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4.4. Bezrobotni z prawem do zasiłku.

Na koniec grudnia 2008  liczba zarejestrowanych bezrobotnych z
prawem do zasiłku wynosiła 377 osób w tym 164 kobiety. Bezrobotni z
prawem do zasiłku stanowili 11,2% 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 2,2%.

4.5. Osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy.

Na koniec grudnia 2008 r. było zarejestrowanych 59 osób jako
poszukujące pracy, w tym 29 kobiet. 43 z nich to osoby niepełnosprawne,
w tym 18 kobiet.
W porównaniu do stanu z końca grudnia 2008 liczba zarejestrowanych
poszukujących pracy zmalała o 3 osoby.

5. Pośrednictwo pracy.

5.1. Oferty pracy.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 roku zgłoszono do tut. Urzędu
2263 oferty pracy, w tym oferty w ramach stażu – 417, przygotowania
zawodowego – 184, prac społecznie użytecznych 88, oraz 28 ofert dla osób
niepełnosprawnych.
 W roku 2007 r. liczba zgłoszonych ofert była mniejsza o 1156 niż w roku
2008.

Liczba ofert pracy w 2008r.

Miesiąc Oferty pracy zgłoszone w okresie sprawozdawczym

Styczeń 56
Luty 186
Marzec 157
Kwiecień 409
Maj 573
Czerwiec 168
Lipiec 234
Sierpień 100
Wrzesień 132
Październik 108
Listopad 101
Grudzień 39

Razem 2263
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5.2. Podjęcia pracy.

Od stycznia do grudnia 2008r. ogółem pracę podjęło 1839
bezrobotnych, w tym 889 kobiet. Z tego zatrudnienie niesubsydiowane
podjęło 1434 osób (746 kobiet). W ramach prac subsydiowanych
zatrudnienie rozpoczęło 405 osób w tym 143 kobiet.

 W porównaniu do roku 2007 grupa bezrobotnych podejmujących pracę w
omawianym roku 2008 była mniejsza o 179 osób.

5.2.1. Prace interwencyjne.

Z powodu podjęcia prac interwencyjnych w 2008r.
wyłączono z ewidencji 17 osób, w tym 15 kobiet.

W roku 2007 pracę interwencyjną rozpoczęło o 13 osób więcej niż
w roku omawianym.

5.2.2. Staż, przygotowanie zawodowe.

W okresie od stycznia do grudnia 2008 na staż  skierowano
360 osób zgodnie z art.53 ust,1 i 2  (w tym 274 kobiety).

W ramach przygotowania zawodowego skierowano 151 osób
(w tym 96 kobiet) zgodnie z art.53 ust. 3.
Od I-XII 2008 staż rozpoczęło o 20 osób mniej niż w roku 2007.
Przygotowanie zawodowe rozpoczęło w 2008 o 16 osób mniej .

5.2.3. Roboty publiczne.

Od stycznia do grudnia 2008 roku przy robotach publicznych
zatrudniono 104 osoby w tym 22 kobiety.

W roku 2008 roboty publiczne rozpoczęło o 18 osób więcej, niż w
roku 2007.

5.2.4. Szkolenia.

W 2008 roku od stycznia do grudnia  rozpoczęło szkolenie
388 osób na 66 kursach. Z tego 46 szkoleń współfinansowano ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przeszkolono
również 8 osób niepełnosprawnych w ramach szkoleń
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finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Tematyka szkoleń organizowanych w 2008 roku
Drwal - operator pilarki
Eksploatacja urządzeń gazowych. Wymiana butli propan-butan Gr.III
Instruktor prawa jazdy kat. B
Kasjer walutowo - złotowy
Kierowca wózka jezdniowego z napędem silnikowym
Komputer w biurze
Konwojent zwierząt
Kurs dokształcający dla kierowców wykonujących transport drogowy w zakresie
przewozu osób
Kurs groomingu [strzyżenie, trymowanie i pielęgnacja psów]
Kurs języka angielskiego
Kurs komputerowy
Metodyka prowadzenia zajęć przez lidera a nowe zasady organizacji i zarządzania
Obsługa komputera
Operator koparki jednonaczyniowej kl. III
Operator koparkoładowarki klasa III
Operator podestów ruchomych przejezdnych
Operator żurawi wieżowych IŻ-wszystkie typy
Opiekunka domowa z modułem masażu klasycznego
Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem
Podstawy obsługi komputera
Podstawy obsługi komputera i posługiwania się internetem
Podstawy przedsiębiorczości
Prawo jazdy kat. C
Prawo jazdy kat. C oraz c+e
Prawo jazdy kat. C+E
Prawo jazdy kat. D
Przed egzaminem na wkładkę typu "E" w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji
Przedsiębiorczość
Przewóz osób i rzeczy- szkolenie podstawowe
Przewóz materiałów niebezpiecznych
Przewóz osób- kurs dodatkowy
Przewóz osób- szkolenie podstawowe
Przewóz rzeczy -szkolenie podstawowe
Specjalista ds. Finansów
Sprzedawca zo obsługą kas fiskalnych
Szkolenie kandydatów na konwojentów przy transporcie zwierząt
Szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej
Szkutnik-laminarz
Szwacz
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5.2.5. Prace społecznie użyteczne

W ramach prac społecznie użytecznych w roku 2008 skierowano 130
osób w tym 101 kobiet.

5.3. Informacja dotycząca udzielonych w okresie 01.01.2008r–
31.10.2008r. dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz
refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
bezrobotnych

Zainteresowanie otrzymaniem wsparcia finansowego na rozpoczę-
cie działalności „na własny rachunek" wśród osób bezrobotnych w poró-
wnaniu do 2007 roku utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie.

Ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej najczęściej
korzystały osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej
w zakresie usług remontowo-budowlanych, działalności usługowej zwią-
zanej z leśnictwem, usług fryzjerskich i kosmetycznych oraz działalności
handlowej.

W okresie 01.01. - 31.12.2008 r. udzielono dotacji dla 143 osób
bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej na łączną kwotę
1925800,00 zł. Przeciętna wysokość dotacji wynosi 13467,13 zł.

W tej liczbie występuje 71 osób, które rozpoczynają działalność na
własny rachunek w oparciu o środki z Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w kwocie 935400,00 zł.

Dla porównania, w 2007 r. zawarto podobnie jak w roku 2008,
również 143 umowy w sprawie przyznania środków osobom bezrobotnym
na podjęcie działalności gospodarczej. Łączna wydatkowana kwota w 2007
r. wyniosła 1680382,05 zł a przeciętna dotacja - 11750,92 zł.

Przedsiębiorcy są nadal zainteresowani uzyskaniem refundacji
kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla skierowanych
osób bezrobotnych. Korzystając z tej formy pomocy Powiatowego Urzędu
Pracy, tworzą stanowiska pracy przede wszystkim w handlu i usługach
remontowo-budowlanych.

W 2008 r. zawarto 55 umów z pracodawcami, którzy wyposażyli
łącznie 81 nowych stanowisk pracy za kwotę 1100638,00 zł. Przeciętny
koszt wyposażenia jednego stanowiska pracy kształtuje się na poziomie
13588,12 zł.

W 2007 roku, podobnie jak w roku 2008, zawarto 55 umów  z
przedsiębiorcami z tym, że wyposażyli oni jednak większą liczbę nowych
stanowisk pracy. Umowy dotyczyły w 2007 r. łącznie 103 nowych
stanowisk pracy za kwotę ogółem 1274906,98 zł. Refundacja kosztów
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wyposażenia jednego stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w
2007 roku wyniosła średnio 12499,09 zł.

W 2008 r. udzielono również ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotacji na podjęcie działalności
gospodarczej dla 7 osób niepełnosprawnych na kwotę łączną 229726,00 zł.

Z możliwości podpisania umowy w sprawie refundacji ze środków
PFRON kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnospraw-
nych skorzystało 3 pracodawców, którzy wyposażyli 3 stanowiska pracy za
kwotę 122907,01 zł.

Informację opracowali: Urszula Grzybowska,  Sławomir Różański
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