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 Odpowiadając   na  pismo  z  dnia   05  grudnia   2011 r.   nr  SE.033.141.2011 przesyłam  
w załączeniu  „Informację   o bezrobociu w mieście Hajnówka” wg stanu na koniec listopada b.r. 
 
 
                                                                                                Z poważaniem 
                                                                                                                                   Dyrektor 
                                                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy 
                                                                                                                                w Hajnówce 
                                                                                                                           Irena Wróblewska 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMACJA O BEZROBOCIU W MIE ŚCIE HAJNÓWKA 
stan na 30 listopada 2011 r. 



 
 
1. Stopa bezrobocia 
 
Rok Polska Woj. podlaskie Powiat hajnowski 

2009 11,9 12,6 11,1 

2010 12,4 13,8 12,1 

X.2011 11,8 13,4 11,0 

 

 W ciągu dwóch ostatnich lat, w powiecie hajnowskim zanotowano stabilność poziomu stopy 
bezrobocia.  Wg najnowszych danych statystycznych /X. 2011 r./ stopa bezrobocia w powiecie 
wynosiła  11,0% i była niższa o: 

• 0,8 pkt  proc. od średniej wartości  dla kraju, 
• 2,4 pkt  proc. od średniej wartości  dla województwa podlaskiego, 
• 1,1 pkt  proc. od średniej wartości  dla powiatu hajnowskiego  na koniec 2010 r. 

Poza tym powiat hajnowski  jest jednym z powiatów województwa podlaskiego /14 powiatów/, który 
należy do tych o niskim poziomie stopy bezrobocia. Niższą odnotowano w powiatach:  
wysokomazowieckim, bielskim i siemiatyckim.  Wyższą w powiatach:  białostockim, sokólskim,  
kolneńskim, łomżyńskim, zambrowskim, augustowskim, grajewskim, monieckim, sejneńskim i 
suwalskim. 
 
2. Poziom  bezrobocia 
  
Rok Ogółem  m. Hajnówka  Wskaźnik  % 

2009 2.392 1.219 51,0 

2010 2.108 1.061 50,3 

XI.2011 1.974 985 49,9 

 
 W analizowanym okresie nastąpił spadek liczby bezrobotnych w powiecie, jak również w 
mieście Hajnówka. 
Liczba bezrobotnych w powiecie w 2009 r. wynosiła: 2.392 osoby ; w 2010 r. 2.108 osób, a w XI. 
2011 r. 1974 osoby i była niższa o: 

• 418 osób / 17,5 %/ niż  w 2009., 
• 134 osoby / 6,4 %/ niż w 2010 r. 

Liczba bezrobotnych w mieście Hajnówka wynosiła: w 2009 r. wynosiła 1.219 osób ; w 2010 r. 1.061 
osób, a w XI. 2011 r. 985 osób i była niższa o: 

• 234 osoby / 19,2 %/ niż  w 2009., 
• 76 osób /7,2 %/ niż w 2010 r. 

 
Bezrobotni  mieszkańcy miasta Hajnówka stanowili  w: 
• 2009 r. 51,0% ogółu bezrobotnych, 
• 2010 r. 50,3% ogółu bezrobotnych, 
• 2011 r. 49,9% ogółu bezrobotnych. 

Z powyższego wynika,  liczba bezrobotnych mieszkających w mieście Hajnówka, w 2009 r. i 2010 r. 
przekraczała połowę ogółu bezrobotnych, ale z każdym rokiem spadek liczby bezrobotnych 
mieszkających w Hajnówce był większy, niż na wsi. W listopadzie bieżącego roku  liczba 
bezrobotnych z Hajnówki była o 4 osoby niższa od liczby bezrobotnych mieszkających na wsi i  
stanowiła 49,9% ogółu bezrobotnych.   
 
 
 
 
3.1.  Struktura bezrobocia. Bezrobotne kobiety 



 
Liczba bezrobotnych kobiet: Rok 

w powiecie w  m. Hajnówka wskaźnik  % 

2009 1018 532 52,2 

2010 971 509 52,3 

XI.2011 962 479 49,8 

  
 

Na koniec listopada liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 479 osób, co stanowiło: 
• 48,6% ogółu bezrobotnych w m. Hajnówka, 
• 49,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych kobiet w powiecie. 

W porównaniu do roku 2010 r. ich liczba zmalała. 
 

Liczba bezrobotnych kobiet w m. Hajnówka: 

Rok Ogółem bezrobotni Kobiety  Wskaźnik  % 

2009 1.219 532 43,6 

2010 1.061 509 48,0 

XI.2011 985 479 48,6 

 
Liczba bezrobotnych kobiet zamieszkałych w Hajnówce sukcesywnie maleje, ale zwiększa się 

ich odsetek w ogólnej liczbie bezrobotnych , w: 
• 2009 r.  wskaźnik wynosił 43,6% ogółu bezrobotnych, 
• 2010 r. 48,0% ogółu bezrobotnych, 
• 2011 r. 48,6% ogółu bezrobotnych. 

 
 

3.2.  Struktura bezrobocia. Bezrobotni według  wieku 
 

Wskaźnik  % do ogółu w: Wiek Ogółem   m. Hajnówka 

powiecie  mieście Hajnówka 

18 - 24 323 158 48,9 16,0 

25 - 34 611 310 50,7 31,5 

35 - 44 326 169 51,8 17,2 

45 - 54 440 199 45,2 20,2 

55 - 59 219 118 53,9 12,0 

60 – 64 lata 55 31 56,4 3,1 

R a z e m 1.974 985 49,9 100 

 
 Najliczniejsze przedziały stanowiły osoby, w wieku: 

• 25 – 34 lata – 310 osób, tj. 31,5% ogółu bezrobotnych w mieście; 
• 45 – 54 lata – 199 osób, tj. 20,2 % ogółu; 
• 35 - 44 lata – 169 osób, tj.  17,2% ogółu; 
• 18 – 24 lata – 158 osób, tj. 16,0% ogółu; 
• 55 – 59 lat  - 118 osób, tj. 12,0% ogółu. 

Najmniej liczną grupą byli bezrobotni mężczyźni – 31 osób, 3,1% ogółu. 
Bezrobociem  przede wszystkim są zagrożeni ludzie w wieku:  

• 60 -64 lata – 56,4%; 
• 55 – 59 lat – 53,9%; 
• 35 - 44 lata – 51,8%; 
• 25 – 34 lata – 50,7%,  



gdyż  ich odsetek w strukturze bezrobotnych powiatu przekroczył ponad połowę ogólnej liczby 
bezrobotnych. 
 
 
3.3.  Struktura bezrobocia. Bezrobotni według  wykształcenia 
 

Wskaźnik  % do ogółu w: Wykształcenie 

 

Ogółem   m. Hajnówka 

powiecie  mieście Hajnówka 

wyższe 235 132 56,2 13,4 

policealne 

 i śr. zawodowe 

427 218 51,1 22,1 

średnie 

ogólnokształcące 

263 152 57,8 15,4 

zasadn.  zawod. 467 198 42,4 20,1 

gimnazjalne i poniżej 582 285 49,0 29,0 

R a z e m 1.974 985 49,9 100 

 
Najwięcej bezrobotnych posiadało wykształcenie: 
• gimnazjalne  i poniżej  – 285 osób, tj. 29,0% ogółu bezrobotnych w mieście; 
• policealne i średnie zawodowe - 218 osób, tj. 22,1 % ogółu; 
• zasadnicze zawodowe  – 198 osób, tj.  20,1% ogółu. 

Z wykształceniem średnim ogólnokształcącym  było zarejestrowanych – 152 osoby, tj. 15,4%. 
Najmniej liczna była grupa bezrobotnych posiadających  wykształcenie: 

• wyższe  – 132 osoby, tj. 13,4% ogółu; 
 
Bezrobotni z miasta Hajnówka charakteryzują się wyższym  przeciętnym poziomem wykształcenia, 
niż pozostała zbiorowość  bezrobotnych: 

• ze średnim ogólnokształcącym  stanowili  - 57,8% ogółu  zbiorowości powiatu; 
• z wyższym  - 56,2% ogółu; 
• policealnym i średnim  zawodowym – 51,1% ogółu. 

 
 
3.4.  Struktura bezrobocia. Bezrobotni według  stażu pracy 
 

Wskaźnik  % do ogółu w: Staż pracy 

 

Ogółem   m. Hajnówka 

powiecie  mieście Hajnówka 

do 1 roku 309 158 51,1 16,0 

1-5 455 239 52,5 24,3 

5-10 258 118 45,7 12,0 

10-20 280 129 46,1 13,1 

20-30 195 102 52,3 10,4 

30 lat i więcej 103 74 71,8 7,5 

bez  stażu 374 165 44,1 16,7 

R a z e m 1.974 985 49,9 100 

 
Najwięcej bezrobotnych posiadało małe doświadczenie zawodowe,  staż  pracy: 
•  od 1 do 5 lat  – 239 osób, tj. 24,3% ogółu bezrobotnych w mieście; 
• bez stażu - 165 osób, tj. 16,7 % ogółu; 
• do 1 roku  – 158 osób, tj.  16,0% ogółu. 

Ze stażem: 
• od 10 do 20 lat było zarejestrowanych: 129 osób, tj. 13,1%; 



• od 20 do 30 lat: 102 osoby, tj. 10,4%.  
Duże doświadczenie zawodowe posiadali bezrobotni  z ponad 30-letnim stażem, ale ich liczba w 
ogólnej zbiorowości bezrobotnych  wynosiła 71,8%. 
 
 
 
3.5.  Struktura bezrobocia. Bezrobotni według  czasu pozostawania bez pracy 
 

Wskaźnik  % do ogółu w: Czas 

pozostawania 

bez pracy  

w  m-cach 

Ogółem   m. Hajnówka 

powiecie  mieście Hajnówka 

do 1 242 140 57,9 14,2 

1 - 3 383 177 46,2 18,0 

3 - 6 320 177 55,3 18,0 

6 -12 407 214 52,6 21,7 

12 -24 354 163 46,0 16,5 

pow. 24 268 114 42,5 11,6 

R a z e m 1.974 985 49,9 100 

 
Najwięcej osób pozostawało w ewidencji bezrobotnych: 
•  od 6 do 12 miesięcy  – 214 osób, tj. 21,7% ogółu bezrobotnych w mieście; 
• od 1 do 3 miesięcy i od 3 do 6 miesięcy – po 177 osób, tj. po 18,0%; 
• bez stażu - 165 osób, tj. 16,7 % ogółu; 
• od 12 do 24 miesięcy  – 163 osoby, tj.  16,5% ogółu. 

Najmniej  było osób: 
• do 1 miesiąca: 140 osób, tj. 14,2%; 
• powyżej 24 miesięcy: 114 osób, tj. 11,6%.  
 
Najdłuższy okres poszukiwania pracy posiadali bezrobotni krótkoterminowo: 
• do 1 miesiąca:  57,9% ogółu zbiorowości bezrobotnych w powiecie; 
• od 3 do 6 miesięcy:  55,3%; 
• od 6 do 12 miesięcy: 52,6%; 

Najkrótszy - bezrobotni  długoterminowo: 
• powyżej 2 lat: 42,5%; 
• od  roku do 2 lat: 46,0%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.  Struktura bezrobocia. Bezrobotni z prawem do zasiłku 
 

Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku: Rok 

w powiecie w  m. Hajnówka wskaźnik  % 

2009 387 218 56,3 

2010 243 136 56,0 

XI.2011 299 173 57,9 

  



 
Na koniec listopada liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku wynosiła 173 osoby, co 

stanowiło: 
• 17,6% ogółu bezrobotnych w m. Hajnówka, 
• 57,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z prawem do zasiłku w powiecie. 

W porównaniu do roku  2010 r. ich liczba wzrosła. 
 
 
4. Przeciwdziałanie bezrobociu 
     

W 2010 r. ogólny limit środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w powiecie 
wyniósł  5.137.900 zł.,  
W mieście Hajnówka na  poniższe formy aktywizacji  bezrobotnych wydatkowano w 2010 r. - 
3.249.856 zł. /63,3% limitu/, w tym: 
- dla UM:   489.585 zł.;   
- pracodawców: 2.760.271 zł. 
Zaktywizowanych zostało:  488 osób, , w tym w:   
- UM – 109 osób, 
-  u pracodawców – 379 osób. 
 
 

 W 2011 r. ogólny limit środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniósł w 
powiecie 2.309.163 zł. Był mniejszy niż w 2010 r. o 55,1%. 
 
W mieście Hajnówka na  poniższe formy aktywizacji  bezrobotnych wydatkowano w 2011 r. 
1.450.990 zł. /62,8% otrzymanego limitu/, w tym:   
- UM: 312.899 zł./63,9% roku ubiegłego/;  
-  pracodawcy:  1.138.091 zł. 
z przeznaczeniem na: 

• prace interwencyjne: 328.985 zł., w tym:  
   - UM:  156.240 zł. ; 
   - pracodawcy z miasta Hajnówka:  172.745 zł.   

• staże: 960.585 zł., w tym: 
  - UM:  75.577 zł.;  
  - pracodawcy z miasta Hajnówka:  885.008 zł.; 

• prace społecznie użyteczne:  81.082 zł., w tym: 
   - UM:  81.082 zł.;  

• środki na podjęcie działalności gospodarczej 80.338 zł.  
 
W 2011 r. w Hajnówce zaktywizowanych zostało  301 osób, w tym,  w: 
-  UM – 97 osób,/89% roku ubiegłego/;  
- u pracodawców – 204 osoby; 
w ramach: 

• prac interwencyjnych: 114  osób,  w tym:  
             - UM:  43 osoby;  
             - pracodawcy z miasta Hajnówka:  71 osób; 

• staży: 142 osoby, w tym: 
               - UM:  17 osób;  
               - pracodawcy z miasta Hajnówka:  125 osób; 

• prace społecznie użyteczne:  37 osób w UM;  
• środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało 8 osób.  

Pomimo spadku w 2011 r.  limitu o 55,1%  poprzez współpracę z UM, w porównaniu do 2010 r. 
aktywizacją zawodową objęto 89% bezrobotnych. 
 



W ramach aktywizacji,  w formie szkoleń,  w: 
• 2010 r. 

- wydatkowano w powiecie  ogółem  792.900 zł.,  w tym za: 
        - bezrobotnych z miasta Hajnówki  483.669 zł. 

         - przeszkolonych zostało ogółem – 249 osób, w tym: 
                  - 153 osoby z miasta Hajnówki. 
            

• 2011 r. 
- wydatkowano w powiecie  ogółem  126.272 zł.,  w tym za: 
         - bezrobotnych z miasta Hajnówki  85.738 zł. 

         - przeszkolonych zostało ogółem – 53 osoby, w tym: 
                  - 36 osób  z miasta Hajnówki. 

      
 
5. Zakończenie 
 
 Bezrobocie w śród mieszkańców miasta Hajnówka maleje w szybszym tempie niż w 
pozostałych gminach powiatu hajnowskiego.  
Pozytywnym zjawiskiem jest: 
-  zmniejszanie się bezrobocia wśród ludzi młodych do 45 roku życia, 
-  wyższy,  przeciętny poziom wykształcenia od pozostałej  zbiorowości, 
-  najmniejszy odsetek  osób  długoterminowo pozostających w ewidencji. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


