Bieżąca informacja o sytuacji na rynku
pracy województwa podlaskiego wraz z
analizą doniesień prasowych o
wydarzeniach społeczno-gospodarczych w
regionie (wg stanu na 30 listopada 2013)
Informacja dotyczy sytuacji w województwie podlaskim w listopadzie 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.
W okresie od listopada do grudnia 2012r. zanotowano wzrost liczby zarejestrowanych
bezrobotnych. Czwarty kwartał 2012r. okazał się okresem z tendencją wzrostową liczby osób
bezrobotnych pozostających w rejestrach powiatowych urzędów pracy. Taka sytuacja miała
miejsce aż do końca lutego 2013r. W listopadzie 2012r. bezrobocie osiągnęło liczbę 66744
osób,
a w końcu 2012 roku w rejestrach pozostawało 68075 osób. Z kolei na koniec stycznia 2013r.
zanotowano następny, skokowy wzrost liczby bezrobotnych do 73798 osób. Luty 2013r.
przyniósł kolejny wzrost stanu bezrobocia. 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
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o 2,4% w stosunku do poprzedniego miesiąca
miesi
oraz o 4,2% w stosunku do analogicznego
okresu roku ubiegłego.
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Wykres 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych
Wzrost liczby bezrobotnych w listopadzie 2013r.,, w stosunku do października
paź
br. (o
1649 osób)) ukształtował się pod wpływem zmniejszonego ruchu na rynku pracy. W
listopadzie br. zanotowano zarówno spadek liczby noworejestrujących
noworejestrujących się bezrobotnych jak i
liczby osób wyrejestrowanych. W przypadku osób noworejestrujących
ących się w listopadzie 2013
r. ich liczba wyniosła 6857 osóób i była niższa od zanotowanej w listopadzie 2012r. o 261 osób
(3,7%) oraz o 415 osób (5,,7%) w odniesieniu do października br. Z kolei liczba osób
bezrobotnych wyrejestrowanych ze statystyk powiatowych urzędów
urz dów pracy ukształtowała się
si
w listopadzie br. na poziomie 5208 osób i była niższa od zanotowanej w październiku
pa
br. o
2250 osób (30,2%), oraz niższa
ższa od zaobserwowanej w listopadzie 2012 r. o 193 osoby (3,6%).
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Wykres 2. Płynność bezrobocia w województwie podlaskim

W listopadzie 2013r. powiatowe urzędy
urz
pracy dysponowały 1263 miejscami pracy
i miejscami aktywizacji
cji zawodowej, co oznacza spadek ich liczby w relacji do poprzedniego
miesiąca o 186 miejsc (12,8%),
(12,8
natomiast w stosunku do analogicznego
analogicz
okresu roku
ubiegłego tych miejsc było o 94
9 więcej (8,0%). Nieznaczny spadek
padek w nawiązaniu do
października br., dotyczył subsydiowanych miejsc pracy,
pracy o 8 ofert (2,0%)
%). W porównaniu
z analogicznym okresem roku ubiegłego spadek liczby subsydiowanych miejsc pracy był już
wyższy i wyniósł 44 oferty (10
10,1%). W przypadku miejsc pracy niesubsydiowanej widoczny
jest spadek ich liczby w relacji do ubiegłego miesiąca, o 178 miejsc (17,0%),
%), ale jeżeli
je
chodzi
o identyczny okres roku ubiegłego zauważalny
alny jest wzrost, o 138 miejsc pracy
niesubsydiowanej (18,9%).
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

wolne

gru-mar- kwi- maj- czewrz- paźsty-13 lut-13
lip-13 sie-13
13
lis-13
12
13
13
13
13
13
13
1169 853 1478 2519 2658 2179 2205 1962 2168 2053 1845 1449 1263

subsydiowane

437

376

802 1864 1715 1251 860

niesubsydiowane 732

477

676

lis-12

655

943

851

778

574

515

401

393

928 1345 1111 1390 1479 1330 1048 870

Wykres 3. Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej w województwie podlaskim

W listopadzie 2013r. obserwowano spadek liczby podjęć pracy w stosunku do października
2013r. o 965 (26,7%). Natomiast zanotowana liczba podjęć pracy była wyżższa o 263 (11,1%),
w stosunku do listopada 2012r. W przypadku podjęć pracy subsydiowanej, ich liczba spadła o
55 (19,4%) w stosunku do października
paź
2013r. oraz o 140 (37,9%)
%) w relacji do listopada
2012r. Jeśli
li chodzi o liczbę miejsc pracy niesubsydiowanej, spadła ona w stosunku do
października 2013r. o 910 miejsc (27,4%)
(
oraz wzrosła w relacji do analogicznego
analogicz
okresu
roku ubiegłego o 403 (20,0%).
%).
W przypadku aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, sytuacja w zakresie wzrostów i
spadków prezentowała sięę następująco:
nastę
− szkolenia: spadek liczby uczestników
uc
zarówno w stosunku do października br. o 111
11
osób (53,9%) jak i w stosunku do analogicznego okresu
okresu roku ubiegłego o 208 osób
(68,6%);
− staże: spadek liczby osób odbywających
odbywaj
staż w stosunku do października
paź
br. o 52
osoby (19,7%) oraz spadek o 98 osób (31,2%)
%) w stosunku do analogicznego okresu
roku ubiegłego;
− prace społecznie użyteczne:
żyteczne: spadek liczby uczestników
zestników w stosunku do października o
25 osób (62,5%) br. a także spadek do analogicznego okresu roku ubiegłego o 21
osób (53,8%);

− przygotowanie zawodowe
wodowe dorosłych: w listopadzie 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 3 osobby (60,0%) w stosunku do października 2013r. oraz wzrost o 5
osób (166,7%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego.
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Wykres 4. Podjęcia pracy
Przyczyny wyrejestrowywania
wywania bezrobotnych w październiku
pa
2013 r. prezentowały się
si
następująco:
•

•

•

•

podjęcia pracy – 50,7%
% wyłączeń
wył
z ewidencji bezrobotnych (wzrost o 2,3 pkt. proc.
w stosunku do ubiegłego miesiąca
miesi
oraz wzrost o 6,6 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,
użyteczne, kontrakt socjalny,
socja
indywidualny program zatrudnienia socjalnego) – 6,3% wyłączeń
ączeń (spadek o 0,6 pkt.
proc. w stosunku do października
paź
2013r. oraz spadek o 5,7 pkt. proc w stosunku do
listopada 2012r.).
niepotwierdzenie gotowo
towości do podjęcia pracy – 26,3% wyłączeń
ączeń (wzrost
(
o 0,7 pkt.
proc. w porównaniu do października br., oraz spadek o 1,1 pkt. proc. w relacji do
listopada 2012r.),
pozostałe powody (odmowa przyjęcia
przyj cia propozycji pracy, dobrowolna rezygnacja ze
statusu bezrobotnego, podjęcie
podj
nauki, osiągnięcie wieku emerytalnego
erytalnego i inne) – 16,6%
wyłączeń (spadek o 2,5 pkt. proc. w porównaniu do października 2013r. oraz wzrost o
0,1 pkt. proc. w relacji do listopada 2012r.).
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Wykres 5. Przyczyny wyrejestrowań
wyrejestrowa z ewidencji bezrobotnych

SKRÓT DONIESIEŃ
DONIESIE PRASOWYCH

Gospodarka
Biazet uruchomił nową halę
Nowa fabryka jest większa
ksza od poprzedniej – m.in. sama hala montażowa
owa ma powierzchnię
powierzchni 5,2 tys.
mkw, a magazyny – 8,8 tys. mkw.,
mkw. coo daje szanse na postawienie dodatkowych dwóch linii
produkcyjnych i zatrudnienie dodatkowych
dodatkow
osób.
Miliard na inwestycje podlaskich firm. Domknął
Domkn go Masterpress
Masterpress, który od blisko roku prowadzi swoją
swoj działalność w nowej hali produkcyjnej na terenie
białostockiej podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, był do tej pory największym
beneficjentem wsparcia Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego. Firma otrzymała dziesięć
dziesi dotacji,
a dzięki
ki nim zainwestowała ponad 93 mln zł.

Kolejne dotacje na odnawialne źródła
ź
energii
Kolejne 6 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego
Operacyjnego trafi do podlaskich gmin na
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Najwięcej,
Najwi
bo ponad 4 miliony złotych,
złotych otrzyma
Michałowo na budowę elektrowni fotowoltaicznej. Dotacje otrzymaj
otrzymają też:
ż: Kolneński
Kolneń Ośrodek Kultury

i Sportu, gmina Trzcianne, MANIAC GYM, gmina Narewka, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Hajnówce i Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku.
Są pieniądze na Krywlany
W projekcie przyszłorocznego budżetu Białegostoku zapisana jest kwota 1,5 mln zł na lotnisko na
Krywlanach. Kwota ta pozwoli na odwodnienie lotniska. To pierwszy krok do zbudowania tu
wybetonowanego pasa startowego.
Unijne wsparcie na podlaskie drogi. Miasta mogą wziąć 10 milionów
Kwotę 10 mln zł przeznaczono w podlaskim Regionalnym Programie Operacyjnym na dokumentację
dla tych inwestycji na drogach wojewódzkich, które będą mogły być zrealizowane w nowej
perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Ma to przyspieszyć przygotowanie tych inwestycji. O
dotacje na dokumentację projektową mogą się ubiegać miasta na prawach powiatu: Białystok, Łomża i
Suwałki oraz Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Najwięcej kontraktów w Polsce Wschodniej w sektorze spożywczym
Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej, za pomocą ankiet, podsumowali swój udział w Programie
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej. Z ankiet rozesłanych do 300 firm uczestniczących w
wydarzeniach o charakterze promocyjno-wystawienniczym (od stycznia 2010 do października 2013
roku), na które odpowiedziało 171 przedsiębiorców, wynika, że to właśnie firmy z szeroko
rozumianego sektora spożywczego nawiązały najwięcej, bo aż 269 kontraktów. Następny, pod
względem ilości był sektor bieliźniarski, 101 kontraktów i sektor jachtowy, 76 kontraktów. Łącznie
ankietowani przedsiębiorcy zadeklarowali 331 075 232,90 zł „zysków” z tytułu udziału w Programie
Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej.
Targi Agritechnica. Nasze firmy wśród wiodących na świecie
Na targach reprezentowane były wszystkie wiodące na świecie przedsiębiorstwa branży. Dla
przemysłu maszyn rolniczych Agritechnica jest najważniejszą platformą do wprowadzania nowych
maszyn i narzędzi. Wynika to z faktu, że wystawcy zgłosili w Towarzystwie DLG niemal 400
nowości. W tym roku na targach promowały swoje produkty dowie podlaskie firmy SaMASZ i Pronar.
Podziel miliard euro z Regionalnego Programu Operacyjnego
Urząd marszałkowski przeprowadził konsultacje społeczne, w których każdy mieszkaniec
województwa może wypowiedzieć się w sprawie podziału unijnych dotacji na najbliższych siedem lat.
Uruchomiono stronę internetową, na której znajduje się zarówno formularz, za pośrednictwem którego
można wyrazić swoją opinię, jak i przeczytać wypracowany przez specjalistów projekt podziału
dotacji. Urząd zorganizował kilka otwartych spotkań konsultacyjnych: 28 listopada w Białymstoku,
dzień później w Bielsku Podlaskim, oraz 5 grudnia w Łomży, a 6 w Suwałkach. Do tego spotkania
branżowe, m.in. z przedsiębiorcami czy organizacjami pozarządowymi.

Druga hala Bianoru w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Spółka Bianor I nabyła kolejną działkę w SSSE pod budowę drugiej hali, za działkę o powierzchni
2,06 ha (na rogu ulic: Kuronia i Myśliwskiej) zaoferowała 3,618 mln zł netto. To o 18 tys. zł więcej
niż wynosiła cena wywoławcza nieruchomości. W swojej ofercie przedsiębiorstwo zadeklarowało
nakłady inwestycyjne rzędu 28 mln zł oraz zatrudnienie 24 nowych pracowników, a także utrzymanie
dotychczasowej 326-osobowej załogi.
Unia Europejska sfinansuje modernizację linii kolejowej Łapy – Ostrołęka
Pojawiła się szansa na modernizację linii kolejowej Łapy – Ostrołęka. W nowej perspektywie unijnej
na lata 2014-2020 przewidujemy 40 milionów euro na modernizacje linii kolejowych. O przywrócenie
połączeń modernizację linii kolejowej Łapy – Ostrołęka zabiega gmina Sokoły. Przewozy towarowe
mają poprawić rentowność i konkrecyjność przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy.
Lotnisko w Topolanach. Ruszają konsultacje społeczne
Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące budowy regionalnego portu w Topolanach. Ogłosiła
je Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku. Na stronie internetowej RDOŚ
udostępnione zostały także dokumenty dotyczące budowy lotniska. Chodzi m.in. o raport
środowiskowy. Konsultacje społeczne potrwają 21 dni. Po ich zakończeniu, wszystkie opinie i
wnioski zostaną przeanalizowane przez RDOŚ, która wyda decyzję środowiskową. Budowa portu ma
się rozpocząć w 2016-2017 roku. Jej wstępny koszt to 80 mln euro.
Zarząd dzieli pieniądze. Będzie dla Łap, Łomży i na drogę
Zarząd województwa podlaskiego postanowił przenieść na podstawową listę projektów kluczowych
Regionalnego Programu Operacyjnego trzy kolejne inwestycje. Pierwszy projekt dotyczy
dofinansowania terenów inwestycyjnych w gminie Łapy. Drugi to etap inwestycji służącej
usprawnieniu połączeń drogowych na terenie Łomży. Trzeci przyjęty do realizacji projekt dotyczy
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Tykocin - Jeżewo Stare.
Podlaskie jabłka czekają na eksport
Jak co roku, właściciele sadów duże nadzieje wiążą z wysyłką owoców na Wschód. Tradycyjnie w
styczniu Rosjanie zaczynają znacznie więcej ich importować. Na razie owoce czekają w chłodniach,
gdyż ceny wiosną i w eksporcie są znacznie bardziej atrakcyjne niż aktualne ceny hurtowe na rynku
krajowym.
Rewolucja w szpitalach. Zaczyna działać e-Zdrowie
Pod koniec listopada br. w Białymstoku została podpisana umowa na dostarczenie i wdrożenie
systemu informatycznego e-Zdrowie. Przetarg wygrała firma Comarch Polska SA. System usprawni
zarządzanie placówkami i przepływ informacji między szpitalami, usprawni leczenie i ułatwi
pacjentom dostęp do historii ich chorób. W projekcie "Podlaski system informacyjny e-Zdrowie",
realizowanym przez samorząd województwa bierze udział 26 placówek zdrowia i 10 powiatów.
Całkowity koszt projektu to blisko 62 mln zł. Dofinansowany jest z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) w kwocie 52 mln zł, pozostała część to wkład
własny samorządu. Projekt ma się zakończyć w maju 2015, wtedy też cały system ma zacząć działać.

Rynek pracy
Służba Więzienna dostała ponad pół miliona złotych z norweskiego funduszu
Podlaska Służba Więzienna otrzymała blisko 550 tys. zł (15 proc. musi pochodzić z jej budżetu).
Uzyskane środki pozwolą na modernizację jednostki, ale też na inwestycję w ludzi. Osadzeni w
podlaskich więzieniach otrzymają szanse na zdobycie umiejętności drwala, pilarza drewna, czy
ogrodnika. Odbywając karę będą mogli przejść właśnie takie i inne szkolenia zawodowe. To ma im
pomóc w powrocie do społeczeństwa. Kursy dla skazańców i inne działania zostaną
współfinansowane przez Norweski Mechanizm Finansowy w ramach programu "Wsparcie Służby
Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych".
Jest praca. Comarch otwiera centrum badawczo-rozwojowe w Białymstoku
Comarch planuje otworzyć swoją siedzibę w Białymstoku na terenie Białostockiego Parku NaukowoTechnologicznego lub w białostockiej podstrefie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W nowo
powstałym budynku w Białymstoku Comarch zamierza prowadzić działalność polegającą na produkcji
oprogramowania i systemów teleinformatycznych oraz elektronicznych, a także na świadczeniu usług
w zakresie informatyki i teleinformatyk. W związku z czym Comarch rozpoczyna rekrutację na
stanowiska programistów, analityków, wdrożeniowców, menedżerów informatyki ERP, CRM, HIS.
Pojawia się też szansa dla studentów białostockich uczelni w postaci płatnego, trzymiesięcznego stażu
w czasie wakacji. Rekrutacja ruszy już na wiosnę.
Podlasianin zarabia mało, ale na swoją sytuację nie narzeka
Zarabiamy mniej niż przeciętny Polak, a mimo to, jak wynika ze statystyk GUS, nasza sytuacja
finansowa jest całkiem przyzwoita. Co czwarty Podlasianin ocenia ją przynajmniej jako raczej dobrą,
a oceniających jako bardzo dobrą mamy najwięcej w kraju. Średni dochód mieszkańca woj.
podlaskiego (z pracy najemnej, we własnej firmie, gospodarstwa rolnego, emerytury, renty czy
zasiłku) wynosił w ub. roku niewiele ponad 1242 zł netto na jednego członka gospodarstwa
domowego. Ale w połączeniu z oszczędnościami, przychody wynosiły już blisko 1759 zł na osobę i
plasowały woj. podlaskie w krajowej czołówce i powyżej średniej wynoszącej 1664 zł. Na
optymistyczną ocenę własnej sytuacji zapewne mają wpływ takie czynniki jak zarobki członków
rodziny przebywających za granicą, kredyty oraz stosunkowo niskie oczekiwania.
Jest praca w Chesapeake. Druk dla dużych, światowych koncernów
Należąca do międzynarodowej grupy Chesapeake białostocka drukarnia poszukuje kolejnych
specjalistów do pracy. Planowany wzrost zatrudnienia wynika zarówno z częściowego przeniesienia
produkcji z zagranicznych zakładów grupy do Białegostoku, jak i nowych inwestycji zwiększających
moce produkcyjne spółki. Łącznie na pracę w mieszczącym się w podbiałostockich Zaściankach
zakładzie może liczyć nawet 20 fachowców. To operatorzy maszyn, pomocnicy drukarzy, specjaliści
obsługi maszyn i urządzeń oraz pracownicy obszaru wsparcia produkcyjnego, np. magazynierzy.
Promujemy zawody niszowe

Projekt BFKK pt. Innowacje rynku pracy został uznany za najlepszy w Polsce w konkursie Regaty
Rozwoju. Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013. Projekt miał na celu
wypracowanie nowych rozwiązań promocji zatrudnienia w zawodach niszowych, mało popularnych i
ginących. To zawody, które nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem albo jest zbyt mała wiedza o
nich. Projekt z jednej strony promował same zawody, związane z rzemiosłem, z drugiej strony

miał za zadanie wypracować narzędzia ułatwiające osobom bezrobotnym wejście w te
zawody.

Edukacja
Zespół Szkół Elektrycznych. Nowoczesna baza w elektryku za 12 mln zł
Nowe centrum kształcenia praktycznego powstanie przy białostockim Zespole Szkół Elektrycznych.
Obecne zaplecze techniczne jest za ciasne i niedostosowane do systemu nauczania. Dokumentacja ma
być przygotowana w przyszłym roku, ale na konkretne prace miasto chce zdobyć pieniądze z Unii.
Inwestycja rozpocznie się jednak najwcześniej w 2015 roku.
Konwent Politechniki Białostockiej
W jego skład wchodzą przedstawiciele uczelni, władz lokalnych i przedsiębiorcy. Zadaniem członków
nowego organu doradczego jest wspieranie uczelni w zakresie rozwoju dydaktycznego i naukowego.
Ma to odbywać się m.in. poprzez konsultowanie programu nauczania i zatrudnianie przedsiębiorców
na niektóre wykłady, aby mogli przekazać studentom wiedzę praktyczną.
Pieniądze dla naukowców z UwB
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie trzy konkursy na granty. Najwięcej - 660 tysięcy
złotych - zdobył prof. Andrzej Stupakiewicz z Wydziału Fizyki UwB. Dofinansowane będą też cztery
projekty realizowane przez pracowników Wydziału Biologiczno-Chemicznego i jeden z Wydziału
Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku dostaną
łącznie ponad 2 miliony złotych.

