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SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU 

 W  POWIECIE  HAJNOWSKIM  W 2008 R. 

(skrót) 

Poziom bezrobocia - informacje ogólne. 
Liczba bezrobotnych  na koniec grudnia 2008 r. wynosiła  1728  osób i była wyższa od liczby bezrobotnych 

zarejestrowanych na koniec grudnia 2007 r. (1542) o 186 osób tj. o 12,1%.  
W 2008 r. zarejestrowanych zostało 2817 osób tj. o 138  bezrobotnych (4,7%) mniej niż w roku poprzednim 

(2955 osób). Po raz pierwszy zostało zarejestrowanych  493 bezrobotnych, o 20 osób mniej niż w roku 2007. 
Osoby rejestrujące się po raz pierwszy stanowiły 17,5% ogółu rejestracji. Po raz kolejny zarejestrowało się 2324 
osoby, o 118 mniej niż w roku 2007. Osoby rejestrujące się po raz kolejny stanowiły 82,5% ogółu 
zarejestrowanych. Średnio miesięcznie rejestrowało się 235 osób, gdy w roku ubiegłym  246 osób. 

Z ewidencji zostało wyłączonych  2631  osób, o 903 (25,6%) mniej niż w roku 2007 (3534 osoby), w tym  
824 osób z tytułu podjęcia pracy.  Osoby które podjęły zatrudnienie stanowiły  31,3 % ogółu wyłączonych. 
Średni miesięczny odpływ z bezrobocia wyniósł 219 osób, gdy w roku 2007 - 295 osób. 

Stopa bezrobocia. 
Stopa bezrobocia w 

% 
Wyszczególnie

nie 
200

7 r. 
2008 r. 

Wzrost 
(+) 

Spadek 
(-) 

Polska 11,4 9,5 -1,9 
Woj. podlaskie 10,7 9,8 -0,9 
Powiat 

hajnowski 
7,5 8,2 +0,7 

Poziom bezrobocia w gminach. 
 

 2007 2008 GMINA 

liczba 
bezrobotnych 

liczba 
bezrobotnyc
h 

2007 r. 
= 100 

m. Hajnówka 767 916 119,4 
m. Kleszczele 45 47 104,4 
gm. Białowieża 103 110 106,8 
gm. Czeremcha 139 166 119,4 
gm. Czyże 37 37 100,0 
gm. Dubicze 

Cerk. 
53 62 117,0 

gm. Hajnówka 98 100 102,0 
gm. Kleszczele 38 40 105,3 
gm. Narew 115 123 107,0 
gm. Narewka 147 127 86,4 
Ogółem 1542 1728 112,1 
 Liczba bezrobotnych kobiet na koniec 2008 r. wynosiła 858 osób tj. 49,7% ogółu bezrobotnych  i w 

porównaniu do grudnia 2007 r. zwiększyła się o 25 osób, tj.  O 3,0%. 
125 kobiet było uprawnionych do zasiłku dla bezrobotnych; stanowiły 40,6% ogółu bezrobotnych 

uprawnionych do zasiłku oraz 14,6% ogółu zarejestrowanych kobiet. 
Do zasiłku dla bezrobotnych uprawnionych było 308 osób, o 87 osób więcej niż w grudniu 2007 r. tj. o 

39,4%. Bezrobotni z prawem do zasiłku  stanowili 17,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. 
Na zasiłki dla bezrobotnych wraz ze składką ZUS i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 
wydatkowano kwotę 1.908.413,51 zł, mniej o kwotę 207.888,14 zł, tj. o 9,8% w stosunku do 2007 r.  
                                                
Zamieszkałe na wsi 730 osoby to  47,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. W porównaniu do 2006 r. 

ich liczba uległa zmniejszeniu o 190 osób tj. o 20,7%.   
W liczbie ogółem były 372 kobiety, które stanowiły 51,0%  tej grupy bezrobotnych, 93 osoby (12,7%) 

pobierało zasiłek dla bezrobotnych, 154 osoby (21,1%) posiadało gospodarstwo rolne.  
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W porównaniu do 2007 r. roku liczba bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszyła się o 15 osób  tj. o 
13,0%. Na koniec 2008 r. wynosiła 100 osób, co stanowiło 5,8 ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, w tym 42 
kobiety (42,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych). 

Bezrobotni wg wieku: 
♦ 18-24 lata – 307 osób, 17,8% ogółu bezrobotnych;  
♦ 25-34 lata – 454  osoby, 26,3% ogółu bezrobotnych;  
♦ 35-44 lata– 274 osoby, 15,8%   ogółu bezrobotnych;  
♦ 45-54 lata – 511 osób, 29,6% ogółu bezrobotnych;  
♦ 55-59 lat –   158 osób, 9,1% ogółu bezrobotnych;  
♦ 60-64 lata –   24 osoby, 1,4% ogółu bezrobotnych. 

W porównaniu do poprzedniego roku we wszystkich w/w grupach wiekowych nastąpił wzrost liczby  
bezrobotnych, największy w grupie 18-24 lata, o 77 osób (33,5%) i w grupie 25-34 lata o 72 osoby (18,8%),  
najmniejszy w przedziale 45-54 lata o 9 osób (1,8%). Najmniej liczyła grupa bezrobotnych mężczyzn w wieku 
od 60 do 64 lat 24 osoby tj. 1,4% ogółu. 

Na 31.12.2008 r. było zarejestrowanych  z wykształceniem: 
♦ wyższym – 167 osób  tj. 9,7% ogółu bezrobotnych;  
♦ policealnym i średnim zawodowym – 388 osób tj. 22,5% ogółu bezrobotnych;  
♦ średnim ogólnokształcącym – 206 osób tj. 11,9% ogółu  bezrobotnych;  
♦ zasadniczym zawodowym – 424 osoby  tj. 24,5 % ogółu bezrobotnych;  
♦ gimnazjalnym i poniżej – 543 osoby, tj. 31,4% ogółu bezrobotnych.  

Na koniec 2008 r. zarejestrowane były 44 osoby poszukujące pracy, z tego 21 kobiet, które  stanowiły 47,7% 
ogółu poszukujących pracy. 

W porównaniu do 2007 r. liczba  poszukujących pracy ogółem zmniejszyła się  o 8 osób tj. o 15,4%, a liczba 
kobiet też uległa zmniejszeniu o 2 osoby tj. o 8,7%. 

Ogółem do Urzędu zostało zgłoszonych 943 oferty  pracy o 251 mniej niż w 2007 r. tj. o 21,0%, w tym 552 
(58,5%) to oferty pracy subsydiowanej. 

Najwięcej ofert pracy niesubsydiowanej  pracodawcy zgłosili  w  zawodach: pracownik ochrony mienia i 
osób - 71, sprzedawca - 60, szwaczka – 28,  robotnik budowlany – 24, sprzątaczka – 21, stolarz – 16 
przedstawiciel handlowy – 10, a w ramach ofert  pracy subsydiowanej z Funduszu Pracy (staże, prace 
interwencyjne, roboty publiczne, przygotowanie zawodowe) w zawodach: robotnik gospodarczy – 273, 
pracownik biurowy – 95, robotnik placowy – 31, robotnik drogowy – 24, pracownik administracyjny – 23. 

Ogółem w 2008 r. pracę podjęło 824  bezrobotnych, w tym  339 kobiet, a  za pośrednictwem urzędu 568 
bezrobotnych, co stanowiło 68,9% ogółu podejmujących pracy.  

Łączna kwota środków Funduszu Pracy jaka mogła być wydatkowana na realizację programów na rzecz 
promocji zatrudnienia wyniosła 2.528,2 tys. zł, tj. o 9,8% więcej niż w 2007 r. 

Subsydiowane zatrudnienie w 2008 r. podjęło 530 osób, w tym: 
- prace społecznie użyteczne – 172, 
- staże – 126, 
- prace interwencyjne – 113, 
- przygotowanie zawodowe  - 57, 
- roboty publiczne – 32, 
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego -14, 
- podjęcie działalności  gospodarczej -13,                                          
- PFRON - 3. 
Ogółem subsydiowanym zatrudniem zostało objętych o 186 osób mniej niż w 2007 r. tj. o 26,0%. 
Zorganizowane zostały szkolenia grupowe dla  184 osób bezrobotnych w następujących specjalnościach: 
1. Tapicer meblowy. 
2. Malarz, glazurnik, posadzkarz (EFS 6.1.3). 
3. Spawacz spoin pachwinowych blach w metodzie MAG i metodzie MIG    (EFS 6.1.3). 
4. pracownik ochrony fizycznej z licencją I stopnia. 
5. Ciastkarz – cukiernik (EFS 6.1.3). 
6. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z modułem planowania kariery  
    zawodowej (EFS 6.1.3). 
7. Przedsiębiorczość (EFS 6.1.3).   
8. Księgowość od A do Z z księgowością komputerową (EFS 6.1.3).   
9. Nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i komputera (EFS 6.1.3). 
10.Recepcjonista z modułem języka angielskiego (EFS 6.1.3). 
11.Pracownik administracyjno- biurowy z pakietem MS Office (EFS 6.1.3). 
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12.Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z wymianą butli gazowych w tych wózkach 
(EFS 6.1.3).  

 13.Operator sprzętu komputerowego (EFS 6.1.3).  
 14.Profesjonalna sekretarka (EFS 6.1.3).  
 15.Spawacz metoda MAG i metoda TIG (EFS 6.1.3). 
 16.Pracownik działu obsługi klienta (EFS 6.1.3). 
 17.Opiekunka osób starszych i chorych z podstawową znajomością j. angielskiego (EFS  6.1.3). 
 18.Palacz kotłów wodnych i parowych opalanych węglem, koksem, olejami i gazem z egzaminem 

eksploatacyjnym E (EFS 6.1.3). 
 19.Kierowca operator wózków jezdniowych z wymiana butli gazowych w tych wózkach  z modułem 

magazynowania (EFS 6.1.3). 
W trakcie lub po ukończeniu szkolenia pracę podjęło 55 osób /29,9% ogółu uczestników/. 
Łącznie z tyt. aktywnych form w 2008r. wydatkowano kwotę 2.526.391,13 zł, tj. 99,93% w stosunku do 

limitu i o 9,9% więcej w stosunku do 2007 r. 

WYDATKI Programy    rynku     
pracy  2007 r.  2008 r. 
Prace interwencyjne 317.732,01 147.956,10 
Roboty publiczne 12.580,01 209.616,98 
Staż, przygotowanie 
zawodowe w miejscu 
pracy 

680.049,74 581.147,16 

Wyposażenie i 
doposażenie stanowiska 
pracy 

112. 000,00 
 

203.080,56 
 

Podjęcie działalności 
gospodarczej 

135.383,00  

 Prace społecznie 
użyteczne 

103.662,00 84.237,92 

Szkolenia bezrobotnych 284.497,67 64.966,50 

Składka na 
ubezpieczenie 
społeczne rolników 

502,00 269,00 

Razem: 1.646.406,43 1.291.274,22 
 

 
 

                                                                                  

 

 


