Bieżąca informacja o sytuacji na rynku
pracy województwa podlaskiego wraz z
analizą doniesień prasowych o
wydarzeniach społeczno-gospodarczych w
regionie (wg stanu na 31 grudnia 2013)
Informacja dotyczy sytuacji w województwie podlaskim w grudniu 2013 r. i została
opracowana na podstawie:
•
•

danych statystycznych znajdujących się w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Białymstoku,
analizy doniesień prasowych zamieszczanych na stronie:
www.obserwatorium.up.podlasie.pl, w zakładce „Media o sytuacji w regionie”.

Rynek Pracy
(opracowano na podstawie informacji statystycznych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku):
Wykres 1 prezentuje zmiany w poziomie bezrobocia na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy.
Czwarty kwartał 2012r. okazał się okresem z tendencją wzrostową liczby osób bezrobotnych
pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy, gdzie na jego zakończenie w
rejestrach pozostawało 68075 osób bezrobotnych. Taka sytuacja miała miejsce aż do końca
lutego 2013r. Wówczas zanotowana liczba bezrobotnych - 74491 osób, była wyższa o 693
osoby (0,9%) w stosunku do danych na koniec stycznia br. oraz o 3700 osób (5,2%)
w odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. W marcu 2013r. nastąpiło
odwrócenie negatywnego trendu i widoczny był już stały spadek liczby bezrobotnych
trwający do miesiąca czerwca. Od lutego do czerwca 2013r. bezrobocie spadło o 6489 osób
(8,7%). Od lipca br. liczba bezrobotnych znów przyjęła tendencję wzrostową – aby w sierpniu
2013r. wzrosnąć do 68292 osób bezrobotnych. We wrześniu i październiku br. odnotowano
ponowny spadek bezrobocia, jego poziom spadł odpowiednio o 213 i 186 osób, co stanowiło
w obu przypadkach spadek o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca. Listopad 2013r.
odznaczył się już tradycyjnym dla czwartego kwartału wzrostem poziomu bezrobocia. W
końcu listopada br. bezrobocie osiągnęło poziom 69542 osób, stanowi to wzrost o 2,4% w
stosunku do poprzedniego miesiąca oraz o 4,2% w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego. Grudzień 2013r przyniósł kolejny wzrost poziomu bezrobocia w województwie
podlaskim, które w końcu roku osiągnęło poziom 70889 osób i było wyższe o 1,9% niż przed
miesiącem i o 3,2% niż przed rokiem.
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Wykres 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu 2013r., w stosunku do listopada br. (o 1347
osób) ukształtował się pod wpływem zmniejszonego ruchu na rynku pracy.
pracy W grudniu br.
zanotowano nieznaczny spadek liczby noworejestrujących
noworejestruj
sięę bezrobotnych,
bezrobotnych ich liczba
wyniosła 6850 osób i była niższa
niż
od zanotowanej w grudniu 2012r. o 122 osoby
oso (1,7%) oraz
o 7 osób (0,1%)
%) w odniesieniu do listopada br. Z kolei liczba osób bezrobotnych
wyrejestrowanych ze statystyk powiatowych urzędów
urz dów pracy ukształtowała się
si w grudniu br.
na poziomie 5503 osób i była wyższa od zanotowanej w listopadzie br. o 295 osób (5,7%),
oraz wyższa od zaobserwowanej w grudniu 2012 r. o 492 osoby (9,8%).
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Wykres 2. Płynność bezrobocia w województwie podlaskim

W grudniu 2013r. powiatowe urzędy
urz
pracy dysponowały 1308 miejscami pracy i miejscami
aktywizacji
cji zawodowej, co oznacza wzrost ich liczby w relacji do poprzedniego miesiąca
mies
o 45 miejsc (3,6%),, natomiast w stosunku do analogicznego okresu
kresu roku ubiegłego tych
miejsc było o 455 więcej (53,,3%). Natomiast w nawiązaniu do listopada br., nastąpił spadek
subsydiowanych miejsc pracy,
pracy o 17 ofert (4,3%). W grudniu 2013r było 376 ofert pracy
subsydiowanej, to dokładnie tyle samo co przed rokiem. W przypadku miejsc pracy
niesubsydiowanej widoczny jest niewielki wzrost ich liczby w relacji do ubiegłego miesiąca.
miesi
W grudniu 2013r było 932 niesubsydiowanych miejsc pracy, czyli o 62 (7,1%) więcej niż
przed miesiącem, oraz o 455 (95,4%) więcej
wi
niż przed rokiem.
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Wykres 3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w województwie podlaskim

W grudniu 2013r. obserwowano wzrost liczby podjęć pracy w stosunku do listopada 2013r. o
257 (9,7%), wynikający
ący najprawdopodobniej z okresem przedświątecznym
przed ątecznym i wzrostem podjęć
podj
pracy sezonowej w handlu. Zanotowana
Z
liczba podjęć pracy była również wyższa o 413
(16,6%), w stosunku do grudnia 2012r. W przypadku podjęć pracy subsydiowanej, ich liczba
wzrosła o 210 (91,7%)
%) w stosunku do listopada 2013r. jednakże
że spadła o 130 (22,8%) w
relacji do grudnia 2012r. Jeśli
śli chodzi o liczbę
liczb miejsc pracy niesubsydiowanej, wzrosła ona w
stosunku do listopada 2013r. o 47 miejsc (1,9%) oraz w relacji do analogicznego
analogicz
okresu roku
ubiegłego o 543 (28,3%).
W przypadku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, sytuacja w zakresie wzrostów i
spadków prezentowała sięę następująco:
nastę
− szkolenia: spadek liczby uczestników
uc
zarówno
arówno w stosunku do listopada br. o 54 osoby
oso
(56,8%) jak i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 17 osób (29,3%);
(29,3
− staże: wzrost liczby osób odbywających
odbywaj
staż w stosunku do listopada br. o 47 osób
(22,2%) oraz wzrost o 41 osób (18,8%)
%) w stosunku do analogicznego okresu roku
ubiegłego;
− prace społecznie użyteczne:
żyteczne: wzrost liczby uczestników
zestników w stosunku do listopada br. o
13 osób (86,7%) br. a także
tak wzrost do analogicznego okresu roku ubiegłego o 20 osób
(250%);

− przygotowanie zawodowe
wodowe dorosłych: w grudniu br., podobnie jak w analogicznym
okresie roku ubiegłego,
ubiegłego do uczestnictwa w tej formie aktywizacji nie skierowano
żadnej osoby.
− kontrakty socjalne/indywidualne programy zatrudnienia socjalnego: wzrost liczby
uczestników o 21 osóbb (262,5%) w stosunku do listopada 2013r. oraz wzrost o 5 osób
(20,8%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego.
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Wykres 4. Podjęcia pracy

Przyczyny wyrejestrowywania
wywania bezrobotnych w
następująco:
•

•

•

•

grudniu 2013 r. prezentowały się
si

podjęcia pracy – 52,7%
% wyłączeń
wył
z ewidencji bezrobotnych (wzrost o 2,0 pkt. proc.
w stosunku do ubiegłego miesiąca
miesi
oraz wzrost o 3,1 pkt. proc. w odniesieniu do
analogicznego okresu roku poprzedniego).
poprzedniego
rozpoczęcie
cie udziału w aktywnych programach rynku pracy (szkolenia, staże,
sta
przygotowanie zawodowe dorosłych, prace społecznie użyteczne,
żyteczne, kontrakt socjalny,
indywidualny program zatrudnienia socjalnego) – 6,5% wyłączeń
ączeń (wzrost o 0,2 pkt.
proc. w stosunku do listopada 2013r. oraz wzrost o 0,4 pkt. proc w stosunku do
grudnia 2012r.).
niepotwierdzenie gotowości do podjęcia pracy – 27,8% wyłączeń
ączeń (wzrost
(
o 1,5 pkt.
proc. w porównaniu do listopada br., oraz spadek o 1,44 pkt. proc. w relacji do grudnia
2012r.),
pozostałe powody (odmowa przyjęcia
przyj cia propozycji pracy, dobrowolna rezygnacja ze
statusu bezrobotnego, podjęcie
podj
nauki, osiągnięcie
cie wieku emerytalnego i inne) – 13,0%
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wyłączeń (spadek o 3,6 pkt. proc. w porównaniu do listopada 2013r. oraz spadek o 2,0
pkt. proc. w relacji do grudnia 2012r.).
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Wykres 5. Przyczyny wyrejestrowań
wyrejestrowa z ewidencji bezrobotnych

SKRÓT DONIESIEŃ
DONIESIE PRASOWYCH

Gospodarka
Radość w Łapach. Szansa na miejsca pracy w strefie.
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna wystawiła na sprzedaż pierwszą działkę w łapskiej
podstrefie ekonomicznej. Aby móc rozpocząć
rozpocz działalność w podstrefie ekonomicznej, firmy musiały
zobowiązać się do zainwestowania 9 milionów złotych lub stworzenia 35 nowych miejsc
pracy. Wpłynęła
ła 1 oferta która spełniła
spełnił wymogi formalno-prawne
prawne przetargu i zaproponowała cenę
cen
wyższą od wywoławczej. Przetarg bbędzie rozstrzygnięty
ty w połowie styczna po ocenie przez zespół
ekonomiczno-finansowy.

Ponad 213 mln zł na osiem projektów wodno-ściekowych
Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obsługują projekty wodnokanalizacjne i składowisk odpadów, dofinansowywane właśnie z unijnego programu Infrastruktura i
Środowisko. W województwie podlaskim zrealizowano w sumie osiem takich projektów. Z UE
łącznie na ten cel pochodziło 104,2 mln zł.

Łomża. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie PPŁ
Nowoczesny biurowiec Inkubatora Przedsiębiorczości powstanie przy ul. Sikorskiego. Miasto wyłoży
na budowę 7,5 mln zł, drugie tyle to dotacja unijna. To pierwszy etap tworzenia Parku Przemysłowego
Łomża (w przyszłości planowane są jeszcze hale produkcyjne i usługowe oraz centrum logistyczne).
W Inkubatorze Przedsiębiorczości, wsparcie znajdą przede wszystkim absolwenci wyższych uczelni,
którzy założą własne firmy. Kryteria naboru będą jeszcze ustalane, ale pod uwagę brani są też młodzi
przedsiębiorcy, a także firmy działające długo na rynku, ale innowacyjne.
Nowe tereny dla inwestorów
W Szczuczynie będą tereny przygotowane dla inwestorów. Miejscy urzędnicy podpisali 23 grudnia
umowę na dofinansowanie inwestycji. Jest ona warta prawie 10 milionów złotych, 90 procent tej
kwoty to pieniądze unijne. Ma być to szansa dla miasta na przyciągnięcie nowych firm i stworzenie
miejsc pracy. Urzędnicy chcą podzielić teren na działki o powierzchni jednego hektara, ale są gotowi
na dostosowanie ich wielkości do potrzeb potencjalnych inwestorów. Tereny inwestycyjne mają być
gotowe do połowy 2015 roku.
Obwodnica Suwałk ma być gotowa w 2017 roku
Projekt techniczny ma być gotowy wiosną przyszłego roku, zaś budowa ruszy w 2015. Takie
zapewnienie dotyczące obwodnicy Suwałk usłyszeli od szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad w Warszawie prezydent miasta Czesław Renkiewicz i przewodniczący rady Andrzej
Chuchnowski. Obwodnica będzie dwupasmową drogą ekspresową. Zostanie sfinansowana z
ogólnounijnego programu „Łącząc Europę”.
Pojedziemy szybciej z Białegostoku do Warszawy. Pod koniec 2016 roku
Wojewoda mazowiecki podpisał decyzję zatwierdzającą projekt oraz zezwalającą na budowę
obwodnicy Marek. Kierowcy mają nią pojechać pod koniec 2016 r. Inwestorem jest GDDKiA.
Zezwolenie dotyczy rozbudowy drogi ekspresowej S8 na 2,2-kilometrowym odcinku od węzła
"Marki" do węzła "Drewnica" (na terenie gminy Marki oraz gminy Zielonka). W ramach inwestycji
przewidziano m.in. budowę 2 jezdni po 3 pasy ruchu, 2 mostów nad rzeką Długą, wiaduktów,
ekranów akustycznych i odwodnienia.
Nasze najdroższe marki są z branży spożywczej
Wśród 330 najcenniejszych polskich brandów, trzynaście związanych jest z województwem
podlaskim. Najcenniejszą podlaską marką jest Mlekovita – w tegorocznym Rankingu Najcenniejszych
Polskich Marek dziennika „Rzeczpospolita” zajęła 6. miejsce. Jest wyceniana na 1,37 mld zł. W
porównaniu do minionego roku Mlekovita awansowała o jedną pozycję, a jej wartość wzrosła o 5

proc. Znacznie, bo aż o 12 pozycji – na 40. miejsce, awansowało natomiast Łaciate – marka należąca
do SM Mlekpol z Grajewa. Jej wartość to 331,6 mln zł (w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosła o
30 proc.). Kolejna z podlaskich marek, także mleczna, Piątnica zajęła 46 miejsce w rankingu. Jej
wartość została wyceniona na 296 mln zł. Piątnica również zaliczyła największy awans wśród
podlaskich brandów. W minionym roku była jeszcze na 61. miejscu. W ciągu ostatnich 12 miesięcy jej
wartość wzrosła aż o 39 proc.
Specjalna strefa ekonomiczna rozszerzona na Łomżę
Będą ułatwienia dla inwestorów i nowe miejsca pracy. Rząd podjął decyzję o rozszerzeniu Suwalskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej o podstrefę łomżyńską. Do władz Łomży zgłosiło się już 7 firm, które
są zainteresowane inwestowaniem w strefie. Łomżyńska podstrefa ma być zlokalizowana w rejonie
ulic Ciepłej, Akademickiej i Spokojnej. Ma mieć prawie 8 hektarów powierzchni. Dzięki niej
powstanie ponad 100 miejsc pracy. Strefa zyskuje też nowe tereny inwestycyjne w Ełku i Suwałkach.
W sumie dzięki temu może powstać ponad 500 miejsc pracy.
Wodne połączenie Mazur i Augustowa to idea do realizacji
Za ok. 1 mln zł z programu Rozwój Polski Wschodniej powstała koncepcja zbudowania szlaku
wodnego. Zaprezentowano aż 22 warianty przebiegu trasy. Ma ona liczyć ok. 130 kilometrów. Idea
jest taka, że wypływamy żaglówką z portu w Giżycku, przemierzamy mazurskie jeziora i docieramy
aż do Kanału Augustowskiego. A stamtąd płyniemy nawet do rzeki Niemen. Aby tego dokonać trzeba
wykopać ok. 20-30 kilometrów nowego kanału. Potrzebna jest też dokumentacja środowiskowa.

Rynek pracy
Choć nasze zarobki rosną, to do średniej krajowej mamy coraz dalej
Z danych GUS za III kwartał tego roku wynika, że lokalni przedsiębiorcy zanotowali największą
poprawę wskaźników ekonomicznych, rosną nasze wynagrodzenia i to statystycznie szybciej niż ceny,
które, jak się okazuje, rosną u nas najwolniej w porównaniu z całym kraju. W przeciwieństwie do
mieszkańców innych części Polski, mniej płacimy niż w ubiegłym roku za opał i usługi transportowe.
Chociaż mieszkańcy woj. podlaskiego zarabiają coraz więcej, to, niestety, dystans dzielący nas od
średniej krajowej jest coraz większy. Inne regiony rozwijają się szybciej. Wynika to z mało
innowacyjnego charakteru podlaskiej gospodarki. Nasz rynek pracy jeszcze długo będzie rynkiem
pracodawcy i to on będzie dyktować wysokość wynagrodzeń.
Bezrobotni nauczyciele. Urząd pracy ma milion euro na ich przeszkolenie
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w nadchodzącym roku przeznaczy 1 mln euro ze środków
unijnych na konkurs, w ramach którego realizowane będą szkolenia dla pedagogów, którzy stracili
pracę w podlaskiej oświacie. Bezrobotni nauczyciele będą mogli również liczyć na finansowe
wsparcie przy zakładaniu własnej firmy.
Podlaskie emigrantem stoi. I trudno będzie to zmienić

Według Raportu Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk z Polski czasowo
wyemigrowało nieco ponad dwa miliony obywateli. Liczbowo najwięcej z województw
dolnośląskiego, małopolskiego i śląskiego, procentowo - z Opolszczyzny, Podlasia, Podkarpacia oraz
Warmii i Mazur. Nasze województwa zdaniem naukowców PAN opuściło trochę ponad 9 procent
ludności, więcej wyjechało tylko z Opolskiego (10,6 proc.). Autorzy raportu nie kryją zaniepokojenia
tymi wynikami, zwracają uwagę na to, że kraj opuszczają osoby w wieku produkcyjnym i
reprodukcyjnym, w efekcie więc społeczeństwo polskie się starzeje. Receptą na ten stan rzeczy było
by powstanie w regionie dużych zakładów pracy.

Edukacja
Końcowe odliczanie. Kampus lada dzień ma zostać ukończony
Kampus ma być ukończony do końca roku. Plan zmieniany był już dwukrotnie. Pierwszy
optymistyczny scenariusz zakładał, że gmach stanie w maju i nowy rok akademicki Uniwersytet w
Białymstoku powita w kampusowych murach. Potem to budowlane finiszowanie przesunięto na
koniec października. I tego terminu również dotrzymać się nie udało, a wykonawca złożył wniosek o
jego kolejne wydłużenie - aż do czasu, kiedy upora się z wszystkimi pracami. Formalnie wskazano
ostatni dzień starego roku. Zimowa aura dla budowlańców jest łaskawa, więc póki co informacji o
kolejnym poślizgu nie ma. Trudno jednak wskazać dokładną datę, kiedy kampus UwB zacznie
funkcjonować. Zakładano, że w przypadku zakończenia budowy w październiku, zajęcia na terenie
kampusu rozpoczną się w lutym 2014.
Kryminologia w Białymstoku. Nowy kierunek studiów na UwB
Kierunek kryminologia znajdzie się w ofercie rekrutacyjnej wydziału prawa w 2014/2015 r. Na
początek na studiach dziennych czekać będzie 50 miejsc, liczba miejsc na studiach zaocznych zależeć
będzie w dużej mierze od zainteresowania ze strony kandydatów na studia. Nauka trwać ma trzy lata,
absolwent uzyska tytuł licencjata. Władze wydziału już zapowiadają, że jeżeli chętni do nauki będą, w
planach jest utworzenie również kryminologii II stopnia. UwB to druga uczelnia w kraju - po
Uniwersytecie w Gdańsku - która otwiera ten kierunek na poziomie licencjatu.

