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Informacja o sytuacji na rynku pracy w mieście i gminie Łapy w 2021 r. 

 

1. Poziom i stopa bezrobocia  

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach swoim zasięgiem działania obejmuje 4 gminy: 

Łapy, Poświętne, Turośń Kościelna  i Suraż. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w tut. Urzędzie zarejestrowane były 

ogółem 1264 osoby bezrobotne,   w tym z miasta i gminy Łapy 879 osób (ok. 70 % ogółu zarejestrowanych 

bezrobotnych w Filii PUP w Łapach). Na dzień 31.05.2022 r. w ewidencji tut. Urzędu figurowało 850 

mieszkańców gminy Łapy. 

 Od 2012 r. do 2019 r. podobnie jak w całym kraju obserwowaliśmy spadek liczby bezrobocia 

rejestrowanego w gminie Łapy. W 2020 r. nastąpił wzrost liczby osób bezrobotnych, z kolei w 2021 r. 

obserwujemy ponownie spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych. Szczegółowe dane prezentuje 

poniższy wykres (dane na koniec grudnia każdego roku).  

 

 

Spośród 879 zarejestrowanych osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Łapy na dzień 31 grudnia 

2021 r. 350 osób stanowiły kobiety,  prawo do zasiłku posiadało 58 osób, bez prawa do zasiłku było 821 osób 

bezrobotnych, zamieszkałych na wsi 227 osób. 
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Stopa bezrobocia  (procentowy  udział bezrobotnych do osób czynnych zawodowo) w powiecie białostockim 

w końcu grudnia 2021 r. wynosiła 8,4 %  (7 % w województwie podlaskim,  5,4 % w kraju) i była niższa o 1 

punkt procentowy niż przed rokiem. 

 

2. Struktura bezrobotnych  

  Tab. 1  Liczba osób bezrobotnych z gminy Łapy będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy  
(stan na dzień  31 grudnia 2021 r.) 

Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy Liczba osób 
bezrobotnych 

% udział do 
bezrobotnych 

ogółem 
do 30 roku życia 223 25 

w tym do 25 roku życia 94 11 

długotrwale bezrobotne 581 66 

powyżej 50 roku życia 243 28 

posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku 
życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne 
do 18 roku życia 

140 16 

niepełnosprawni 40 5 

               
 Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy to grupa osób, która ze względu na 

szczególne uwarunkowania ma znaczne problemy z wyjściem ze stanu bezrobocia.  Zdecydowaną większość 

wśród w/w bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne - 66 %  tj. osoby pozostającej  w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem 

okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych.  28 % osób bezrobotnych stanowią osoby 

powyżej 50 roku życia, a osoby  do 30 roku życia 25 %. Pozostałe grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku 

pracy są mniej liczne.  Najmniej bo 5 % ogółu bezrobotnych stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

2.1 Zarejestrowani bezrobotni według wieku: 

Tab. 2 Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy gminy Łapy według wieku (stan na 31.12.2021 r.) 

 

wiek w latach 

liczba  bezrobotnych ogółem 

ogółem w tym kobiety % udział do ogółu 
bezrobotnych 

18-24 94 41 11 

25-34 249 115 28 

35-44 228 96 26 

45-54 131 53 15 

55-59 102 45 11 

60 lat i więcej 75 n/d 9 

ogółem 879 350 100% 
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Z analizy powyższej struktury wynika, że najliczniejszą grupę bezrobotnych w końcu roku 2021 r. 

stanowią osoby w przedziale wiekowym 25-34 lata i jest to  28 % ogółu bezrobotnych. Drugą grupę stanowią 

osoby w wieku 35-44 lata - 26%  oraz w wieku 45-54 lata – 15 %. Najmniej zarejestrowanych jest osób                   

w przedziale 60 lat i więcej – 75 osób (9 %). 

 

2.2 Zarejestrowani bezrobotni według poziomu wykształcenia: 

Tab. 3 Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy gminy Łapy według poziomu wykształcenia (stan na 

31.12.2021 r.) 

 

wykształcenie liczba bezrobotnych % udział do ogółu 
bezrobotnych 

 ogółem w tym kobiety 

 wyższe 105 67 12 

policealne i śr. zaw. 245 108 28 

śr. ogólnokształcące 96 41 11 

zasadnicze zawodowe 220 54 25 

gimnazjalne i poniżej 213 80 24 

ogółem 879 350 100 

 

            W ogólnej liczbie bezrobotnych zarejestrowanych największy udział mają osoby o wykształceniu 

policealnym i średnim zawodowym – 28 % ogółu. Nieco mniejszy jest procent osób bezrobotnych                                

z wykształceniem zawodowym – 25 %.  Najmniejszy odsetek wśród zarejestrowanych bezrobotnych stanowią 

osoby z wykształceniem  wyższym – 12% i  średnim ogólnokształcącym – 11%.  

 

2.3 Zarejestrowani bezrobotni według stażu pracy: 

Tab. 4 Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy gminy Łapy według stażu pracy   (stan na 31.12.2021 r.) 

Staż pracy w latach Liczba bezrobotnych % udział do ogółu 
bezrobotnych 

 ogółem w tym kobiety 

do 1 roku 173 82 20 
1-5 230 87 26 
5-10 106 40 12 
10-20 111 46 12,5 
20-30 58 8 6,5 
powyżej 30 lat 28 2 3 
bez stażu 173 85 20 
ogółem 879 350 100 
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             Najwięcej wśród bezrobotnych z gminy Łapy stanowią osoby posiadające staż pracy od 1 roku do 5 lat 

- 26% ogółu zarejestrowanych. Następną liczną grupą są osoby ze stażem do  1 roku  - 20 % i osoby bez stażu 

pracy – 20 %. Najmniej było zarejestrowanych bezrobotnych posiadających staż pracy powyżej 30 lat – 28 osób 

(3 %). 

 

2.4 Zarejestrowani bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy:   

Tab. 5 Zarejestrowani bezrobotni mieszkańcy gminy Łapy według czasu pozostawania bez pracy (stan na 

31.12.2021 r.) 

czas pozostawania 

bez pracy w m-cach 

liczba bezrobotnych % udział do ogółu 
bezrobotnych 

ogółem w tym kobiety 

do 1 m-ca 34 17 4 

1 -  3 97 32 11 

3 – 6 90 40 10 

6 – 12 129 41 15 

12 – 24 180 70 20 

powyżej 24 m-cy 349 150 40 

ogółem 879 350 100 

 

     Jednym z czynników charakteryzujących kondycję lokalnego rynku pracy jest czas pozostawania przez osoby 

bezrobotne bez zatrudnienia. Czas pozostawania bez pracy wpływa na aspekty życia codziennego osób 

bezrobotnych, zmniejsza szanse na znalezienie pracy, co w konsekwencji stwarzać może zagrożenie 

wykluczenia społecznego. Ten problem może dotykać także osoby bezrobotne z gminy Łapy bowiem 

najliczniejszą grupę stanowiły osoby pozostające bez pracy powyżej 24 m-cy – 40 %.  Najmniejszy odsetek tj. 

4 %  ogółu stanowili bezrobotni pozostający bez pracy do 1 miesiąca. 

 

    Do najważniejszych cech charakteryzujących bezrobocie w gminie Łapy  zaliczyć należy: 

1.  Spadek bezrobocia rejestrowanego obserwowany w naszym kraju od 2012 r., nie uwzględniając 2020 r., w 

którym nastąpił wzrost bezrobocia o ok. 8% prawdopodobnie spowodowany sytuacją pandemiczną. W 2021 r. 

obserwujemy już spadek liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych o około 13 %. 

2. Zjawisko sezonowości. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych bezrobotnych.  

Ta sytuacja wynika między innymi z rozpoczynania prac sezonowych głównie w budownictwie, 

rolnictwie. Tradycyjnie, zwiększone rejestracje bezrobotnych przypadają w miesiącach kończących                                  

i rozpoczynających rok.  

3.  Wśród zarejestrowanych bezrobotnych przeważają  mężczyźni (w gminie Łapy  -  60%). 

4.   Mały odsetek osób bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku (w gminie Łapy – 7 %). 

5.   Utrzymywanie się nadal niekorzystnych cech  w strukturze bezrobocia:  
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-  wciąż utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia długotrwałego (ta grupa bezrobotnych stanowiła 66 %   

ogółu zarejestrowanych bezrobotnych z gminy Łapy), wzrost o 6% w porównaniu do 2020r. 

      - długotrwałe pozostawanie  bez pracy powyżej 24 m-cy – 40%, wzrost o 9% w porównaniu do 2020r. 

      - wysoki  odsetek osób bezrobotnych w przedziale wiekowym 25-34 lata – 28 % ogółu bezrobotnych, 

spadek o 3% w porównaniu do 2020r., 

- wysoki udział bezrobotnych posiadających staż pracy od 1 roku do 5 lat – 26 %. 

6. Wysoki odsetek osób bezrobotnych posiadających wykształcenie policealne i średnie zawodowe –   28% 

ogółu bezrobotnych i 25 % osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 

7.  Znaczny odsetek osób wyrejestrowanych z ewidencji z powodu podjęcia pracy. W 2021 r.  podjęcia pracy 

stanowiły około 67% ogólnej liczby  „odpływów” z bezrobocia. 

 

3. Programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków  bezrobocia   i aktywizacji zawodowej 

3.1. Pośrednictwo pracy  

 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach realizuje zadania, których celem jest m.in. 

pozyskiwanie ofert pracy, nawiązywanie współpracy z nowymi pracodawcami oraz utrzymywanie kontaktów z 

pracodawcami już współpracującymi. Zadania te realizuje pośrednik pracy pełniący funkcję doradcy 

instytucjonalnego m.in. poprzez kontakty telefoniczne, e- mailowe oraz wizyty w zakładach pracy. W 2021 r. 

pośrednik skontaktował się ze 178 pracodawcami, w tym z 11 nowymi przedsiębiorcami na lokalnym rynku 

pracy. Pozyskał 87 ofert pracy.   

W 2021 r. roku do tut. Urzędu wpłynęły 363 oferty pracy. Pracodawcy w 2021 r. najczęściej poszukiwali 

pracowników w zawodach: magazynier, ślusarz, spawacz, pracownik produkcji, kucharz/pomoc kuchenna,  

monter konstrukcji stalowych, elektryk.  

Skuteczną formą kojarzenia ofert pracy z osobami bezrobotnymi  są giełdy pracy. Umożliwiają one 

spotkanie pracodawcy z większą grupą kandydatów do pracy. Z uwagi na procedury w związku                                        

z występowaniem stanu epidemicznego i obostrzenia sanitarne, w 2021 r. spotkania pracodawców z osobami 

poszukującymi pracy organizowane były w ograniczonym zakresie. Zorganizowano 15 giełd pracy, w których 

uczestniczyło 99 osób  bezrobotnych. Pracodawcy poszukiwali kandydatów do pracy na stanowiska: pracownik 

produkcji, monter konstrukcji stalowych, pracownik budowlany, rozbieracz/wykrawacz, pomoc kuchenna, 

kierowca samochodu dostawczego, pracownik produkcyjny, tokarz/frezer, magazynier, ślusarz, spawacz, 

elektryk/mechanik.  

3.1.1 Zatrudnianie cudzoziemców 

 Urząd realizuje również zadania z zakresu legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W 2021r. 

pracodawcy złożyli 17 249 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, z czego 74 

oświadczenia wpłynęły od łapskich pracodawców. Pracodawcy lokalni zamierzali zatrudnić cudzoziemców na 

stanowiskach m.in. kierowca samochodu dostawczego, kierowca ciągnika siodłowego, pracownik budowany, 

zbrojarz – betoniarz, murarz - tynkarz, dekarz, stolarz, monter konstrukcji stalowych.  
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Najwięcej oświadczeń zarejestrowano dla obywateli Ukrainy (54,6%) oraz Białorusi (35,3%). Wpłynęło 

również 90 wniosków (brak wniosków od łapskich pracodawców) o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla 

cudzoziemca (83 wnioski dotyczyły obywateli Ukrainy, 6 wniosków dla obywateli Białorusi, 1 wniosek dla 

obywatela Filipin). W ramach prowadzonego postępowania w roku 2021 wydano (w tym postępowania 

rozpoczęte w roku 2020): 

• 46 zaświadczeń o wpisie wniosku do ewidencji, 

• 46 zezwoleń na pracę sezonową, 

•  1 odmowę wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi, 

• umorzono 43 postępowania o wydanie ww. zezwolenia. 

W związku z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, pracodawcy składają oferty pracy w celu 

uzyskania opinii o sytuacji na lokalnym rynku pracy. W wyniku złożonych zgłoszeń wydano 502 „Informacje 

starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi…” w sprawie zatrudnienia 3 235 osób. Filia Urzędu Pracy w Łapach wydała 14 informacji 

starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na stanowiskach: rozbieracz – 

wykrawacz, kucharz kuchni orientalnej, monter urządzeń i instalacji sanitarnych, kierowca samochodu 

dostawczego, rzeźnik, monter konstrukcji stalowych, pracownik produkcji, pracownik budowlany, stolarz 

budowlany.  

3.2 Szkolenia 

W ciągu 2021 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na szkolenia skierowano 178 osób (1 

osoba z gminy Łapy). Szkolenia przyjęły formę:  

- szkoleń indywidualnych, z których skorzystało:  

• 101 osób bezrobotnych i poszukujących pracy, 

Najczęściej  organizowane  szkolenia: kadry i płace od podstaw, kurs dla kandydatów na księgowego,  kierowca 

samochodu ciężarowego, operator koparko-ładowarki, operator koparki, szkolenie do uzyskania uprawnień 

pozwalających na loty w kategorii szczególnej w NSTS01,  kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa  jazdy  

kat.  C,  C+E,  C1,  C1+E, krajowe ramy interoperacyjności – jak przeprowadzić audyty bezpieczeństwa 

podstawowe szkolenie barberskie, opiekun w  żłobku lub klubie dziecięcym, 

 - szkoleń w ramach bonu szkoleniowego, w których uczestniczyło: 

• 65 osób bezrobotnych do 30 roku życia  

Najczęściej organizowane szkolenia: operator ciężkiego sprzętu budowlanego (koparko-ładowarki,  koparki);  

prawo  jady  kat.  C;  prawo  jazdy  kat.  C+E;  kwalifikacja  wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C, C+E, 

C1, C1+E; prawo jady kat. D; kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E; kurs 

kierowców z zakresu przewozu towarów  niebezpiecznych  ADR;  spawanie  metodą  MAG,  TIG;  żurawie  

samojezdne  i wieżowe budowlane; kurs fryzjerski – Mr. Barber; różnego rodzaju kursy kosmetyczne, 

- szkoleń grupowych, w których wzięło udział: 

• 12 osób bezrobotnych 

Były to szkolenia: opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym i obsługa żurawi wieżowych. 
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3.2.1 Szkolenia pracodawców i pracowników 

Krajowy Fundusz Pracy stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie 

pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. 

W 2021 r. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeprowadzono dwa nabory Wniosków            

o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego: w dniach 1-5 lutego 2021 r. oraz 1-3 września 2021 r. W 

trakcie naborów wpłynęło 349 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego 164 rozpatrzono pozytywnie. 

W efekcie podpisano 1 porozumienie i 137 umów o finansowanie kształcenia ustawicznego z pracodawcami 

dla 1 937 osób (33 pracodawców i 1904 pracowników). W roku 2021 wydatkowano kwotę ogółem 2 140 

486,22 zł. W ramach środków KFS dofinansowano koszty: 

• szkoleń - 1894 osób (w tym 33 pracodawców); 

• studiów podyplomowych - 21 osób; 

• egzaminów - 39 osób (w tym 1 pracodawca). 

3.3 Zatrudnienia subsydiowane 

W roku 2021 r.  Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zawarł umowy o organizację prac interwencyjnych                  

ze 138 pracodawcami, u których zostało zatrudnionych 199 osób bezrobotnych (tym 18 mieszkańców gminy 

Łapy),  na stanowiskach  m.  in:  pokojowa,  pracownik produkcji, sprzedawca. W  ramach  robót  publicznych  

umowy podpisano z 14 organizatorami na 26 stanowisk (w tym na 2 stanowiskach pracę podjęli 2 mieszkańcy 

gminy Łapy). Roboty publiczne były organizowane m. in. w zawodach: robotnik gospodarczy, sprzątaczka. 

Dodatkowo podpisano również 2 umowy na zorganizowanie zatrudnienia wspieranego dla 4 mieszkańców 

gminy Łapy. W analizowanym okresie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, pracę podjęło 237 osób 

bezrobotnych (tym 24 mieszkańców gminy Łapy). Wydatkowano kwotę 1 413 567, 94 zł. 

3.4 Staże, bony stażowe oraz bony na zasiedlenie 

W  analizowanym  okresie  Urząd  zawarł  umowy  o  zorganizowanie  stażu  z  278 

pracodawcami/przedsiębiorstwami/organizacjami, którzy stworzyli łącznie 455 stanowisk odbywania stażu dla 

osób bezrobotnych (w tym 33 stanowiska odbywania stażu zostało stworzonych dla osób bezrobotnych                    

z gminy Łapy). Najczęściej występujące stanowiska to referent, pomoc administracyjna, podinspektor. 

Natomiast w przypadku bonów stażowych zawarto  18 umów z 17 Organizatorami. Najczęściej bon stażowy był 

organizowany w zawodach: kosmetyczka, ogrodnik terenów zieleni, asystent architekta. W analizowanym 

okresie staż (w tym bon stażowy) rozpoczęły 474 osoby, zaś środkami objęto ogółem 591 osób. Wydatkowano 

na tę formę kwotę 4 251 457,49 zł zł. Natomiast środkami w ramach bonu na zasiedlenie objęto 98 osób 

bezrobotnych (w tym 5 mieszkańców gminy Łapy). Na tę formę wydatkowano 974 855,00 zł. 

3.5 Wsparcie przedsiębiorczości oraz refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia  stanowiska  pracy  

pracodawcom  z  tytułu  zatrudnienia  osób bezrobotnych 

Do końca 2021 r. z tytułu podjęcia działalności gospodarczej wyrejestrowanych zostało 456 osób, w tym 28 

mieszkańców gminy Łapy. Najczęściej  osoby  bezrobotne  zakładały  działalność  usługową  (88,6%  wszystkich 

działalności).  Działalność  handlowa  stanowiła  6,14%  ogółu,  natomiast  działalność produkcyjna 5,26%. Na te 

formę wsparcia łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 13 003 200,58 zł. 
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Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Białymstoku  zawarł  także  umowy  o  refundację  kosztów wyposażenia  lub  

doposażenia  stanowiska  pracy  z  77  pracodawcami  na  utworzenie  80 stanowisk   pracy,   w   tym   m.   in.   

na   stanowiskach:   pracownik budowlany, mechanik samochodowy, magazynier. Zatrudnienie w ramach 

wyposażenia stanowiska pracy podjęło 80 osób bezrobotnych (w tym 5 mieszkańców gminy Łapy). 

Wydatkowano kwotę 2 404 041, 37 zł. 

3.6 Aktywne formy wsparcia w 2021 r. skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Filii PUP               

w Łapach    

 
Forma wsparcia 

Osoby objęte wsparciem Razem 

Miasto i 
Gmina Łapy 

Gmina Turośń 
Kościelna 

Gmina 
Poświętne  

Gmina 
Suraż 

 

Prace interwencyjne 18 4 1 2 25 
Roboty publiczne 2 2 1 1 6 

Jednorazowe środki na podjęcie 
działalności gospodarczej 

 
28 

 
8 

 
1 

 
5 

 
42 

Zatrudnienie wspierane 4 0 0 0 4 
Podjęcie pracy w ramach refundacji 
kosztów wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy 

 
5 

 

 
1 

 
1 

 
0 

 
7 

 
Podjęcie pracy w ramach bonu na 
zasiedlenie 

5 2 0 0 7 

Szkolenia 
w tym w ramach bonu 
szkoleniowego 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
0 

4 
3 

Staż 
w tym w ramach bonu stażowego 

33 
1 

14 
1 

5 
0 

3 
0 

55 
2 

Ogółem 96 32 10 
 

12 150 

Ogółem w 2021r. w ramach zatrudnienia subsydiowanego, pracę podjęło 24 mieszkańców miasta i 

gminy Łapy, 33 osoby zostały skierowane na staż, 28 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie 

działalności gospodarczej. 5 osób podjęło pracę w ramach bonu stażowego oraz 5 osób w ramach refundacji 

kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. 

3.7. Informacje dotyczące realizowanych programów oraz projektów  

Powiatowy  Urząd  Pracy  w  Białymstoku  w  2021 r. realizował  dwa  projekty współfinansowane ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 

1.„Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez  pracy  w  powiecie  białostockim  i powiecie miasto 

Białystok (VI)” PO WER, 

2.„Razem Przeciw Ograniczeniom –Współpraca zapewni Pracę (VI)” RPOWP 

Dodatkowo we wrześniu 2021 r. PUP w Białymstoku otrzymał środki Funduszu Pracy na finansowanie 

programu na rzecz zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej z Rezerwy Ministra. 

Od października 2021 r. natomiast Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku bierze udział w realizacji projektu 

pilotażowego „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy”. 

3.7.1 Projekt  „Aktywizacja  osób  młodych  pozostających  bez pracy w powiecie białostockim  i powiecie  

miasto  Białystok  (VI)”  (okres  realizacji  01.01.2020 –31.12.2022) 
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Celem  projektu  jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 966 osób młodych poniżej 30 r.ż. pozostających 

bez pracy w powiecie białostockim, powiecie miasto Białystok, w tym co najmniej 20% uczestników                         

i uczestniczek znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy (tj.  osoby  z  niepełnosprawnościami,  

długotrwale  bezrobotne,  o  niskich  kwalifikacjach), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy                        

w Białymstoku jako bezrobotne. Minimum 60% uczestników i uczestniczek projektu musi należeć do tzw. 

kategorii NEET. Głównym rezultatem  projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez osoby zarejestrowane                     

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku na minimalnym poziomie 44% dla osób w najtrudniejszej 

sytuacji oraz 59,5% dla pozostałych osób nienależących do ww. grupy.  

3.7.2 Projekt „Razem Przeciw Ograniczeniom –Współpraca zapewni Pracę(VI)” (okres realizacji 

01.01.2020 –31.12.2022) 

Celem  projektu  jest  zwiększenie  zdolności  do  zatrudnienia  osób  od  30  roku  życia pozostających bez 

pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok. Uczestnikami projektu będzie 778 osoby po 30 r.ż., 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku, należących co najmniej do jednej                               

z poniższych grup:  

- osoby powyżej 50 roku życia,  

- osoby długotrwale bezrobotne,  

- kobiety,  

- osoby z niepełnosprawnościami,  

- osoby o niskich kwalifikacjach, 

- mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy jednocześnie nie należą do kategorii osób z niepełnosprawnościami,  

osób  długotrwale  bezrobotnych  oraz  osób  o  niskich kwalifikacjach (udział dotyczy tylko formy wsparcia: 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej i nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby uczestników projektu). 

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników i uczestniczki przedsięwzięcia 

na minimalnym poziomie 44,30% dla osób w najtrudniejszej sytuacji. 

 3.7.3 Rezerwa Ministra na finansowanie programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia 

skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

 Okres realizacji tego programu: 01.09.2021 – 31.12.2021, celem programu jest poprawa sytuacji na 

rynku pracy osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w wieku 35-54 lata, które 

nie spełniają warunków udziału w projektach unijnych. W ramach programu Urząd otrzymał środki z Rezerwy 

Ministra w wysokości 1 500 000,00 zł na przyznanie 50 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

 3.7.4 Projekt pilotażowy „Staże rekrutacyjne w miejscu pracy” 

 Okres realizacji projektu: 12.10.2021-31.12.2022. Celem programu jest usprawnienie procesu 

rekrutacji na wolne stanowiska pracy poprzez wdrożenie nowej formy wsparcia, którą jest staż rekrutacyjny         

w miejscu pracy. Pilotaż zakłada przetestowanie nowej, nieoferowanej dotychczas przez urzędy pracy formy 

wsparcia – staży rekrutacyjnych, w wymiarze maksymalnie 80 godzin, organizowanych na danym stanowisku 

pracy w siedzibie pracodawcy. Nowy instrument ma na celu ocenę predyspozycji kandydata do pracy przed 

podjęciem decyzji o jego zatrudnieniu lub przyjęciu na staż. W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne, 
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które nie posiadają kwalifikacji zawodowych do podjęcia pracy na określonym stanowisku pracy. W ramach 

programu kandydaci do pracy będą mogli skorzystać z: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, nowej 

pomocy w formie stażu rekrutacyjnego w miejscu pracy, stypendium stażowego, wsparcia coachingowego, 

szkolenia realizowanego w formie bonu szkoleniowego, szkolenia przystanowiskowego, prac interwencyjnych 

lub stażu. 

Pracodawca biorący udział w programie otrzyma: pomoc w znalezieniu odpowiedniego pracownika, 

możliwość przeszkolenia kandydata do pracy, wsparcie w zatrudnieniu osoby bezrobotnej w ramach prac 

interwencyjnych, możliwość organizacji miejsca stażu, premię dla opiekuna stażu rekrutacyjnego. 

 

4. Działania promocyjno – informacyjne przeprowadzone przez pracowników Filii PUP w Łapach                     

w 2021 r. 

Celem promocji jest kreowanie wizerunku Urzędu jako partnera wiarygodnego i aktywnego, pozyskiwanie 

nowych ofert pracy i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami już współpracującymi. Działania marketingowe 

realizowane są m.in. poprzez wizyty doradcy klienta instytucjonalnego w zakładach pracy, kontakty 

telefoniczne oraz mailowe.  

W 2021 r. zrealizowano 178 kontaktów z przedsiębiorcami, w tym 10 firm z sektora publicznego i 168 firm 

z sektora prywatnego. Najwięcej, bo 90 odwiedzonych firm to przedsiębiorstwa zatrudniające do 5 osób.  

Podczas rozmów z pracodawcami przekazywano informację dotyczące usług i instrumentów rynku pracy 

realizowanych przez Urząd programów rynku pracy, z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

Kierownik CAZ oraz doradca zawodowy w ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

oraz Urzędem Miejskim w Łapach brali udział w spotkaniach Partnerskiego Zespołu Koordynacji Służb w 

ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Łapach”, spotkania odbyły się 11 i 25 marca 2021 r., 14 i 28 

kwietnia 2021 r. oraz 16 czerwca 2021 r.  

W ramach współpracy z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach przygotowano materiały informacyjne 

dot. oferowanych ze strony PUP form wsparcia wobec osób bezrobotnych, poszukujących pracy, w tym 

absolwentów. Przygotowane materiały zostały zamieszczone na szkolnym profilu Facebook.  

Pracownicy Filii PUP w Łapach, przyłączając się po raz kolejny do akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery,          

w dn. 18-22.10.2021r.  zorganizowali i zrealizowali działania ukierunkowane na planowanie kariery zawodowej 

oraz  rozwój kompetencji i kreatywności w kontekście  potencjału zawodowego. Podczas tegorocznej akcji 

osoby zainteresowane mogły skorzystać z konsultacji indywidualnych z doradcami klienta, którzy realizując 

w/w działania zwracali szczególną uwagę uczestników na aktywność własną w planowaniu kariery zawodowej i 

świadomość własnego wpływu  na życie zawodowe. Pracownicy Filii PUP w Łapach promowali także formy 

wsparcia oferowane przez urząd pracy umożliwiające  rozwój zawodowy. Z uwagi na aktualną sytuację 

pandemiczną niektóre spotkania miały charakter zdalny. 
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W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbywającego się w dn. 16-22.11.2021 r. doradca 

zawodowy przygotował prezentacje nt. „A może własna firma? I Ty możesz stworzyć biznes jutra” skierowane 

do uczniów ZSM w Łapach, które zamieszczone zostały na profilu FB szkoły. Działania te miały ma celu 

wspieranie i kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój kreatywności i aktywności wśród młodzieży. 

W ciągu 2021 roku kontynuowana była współpraca z Ośrodkiem Przedsiębiorczości w Łapach głównie 

poprzez wspieranie samozatrudnienia na terenie miasta i gminy Łapy, udzielania informacji o zasadach                  

i warunkach ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. 

5. Tarcza antykryzysowa  

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd i wprowadzonych Ustawą z dnia 2 marca 2020r.              

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych                                       

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed 

kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku w 2021 r. otrzymał 

środki w kwocie 53 500 000,00 zł na realizację zadań określonych w art.15zzb – 15zze, art. 15zze² i 15zze4,                

15zze4a ustawy oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów: 

- z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), 

-za dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych 

wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 371), 

- z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu 

gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 

W ramach Tarczy Antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku realizował poniższe usługi: 

-  Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd) oraz 

Niskooprocentowaną pożyczkę z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych (art. 15zzda) 

W 2021r. do Urzędu przez portal praca.gov.pl oraz w wersji papierowej wpłynęły 534 wnioski o udzielenie 

pożyczek, z czego 160 zostało rozpatrzonych pozytywnie. W analizowanym okresie kwota wydatkowana 

wyniosła 860 466,65 zł. Nabór na tę formę wsparcia zakończył się 10 czerwca 2021 r. Z gminy Łapy wsparcie 

zostało skierowane do 1 mikroprzedsiębiorcy, 

- Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców 

samozatrudnionych (art. 15zzc) 

W analizowanym okresie do Urzędu przez portal praca.gov.pl oraz w wersji papierowej wpłynęło 1 059 

wniosków o dofinansowanie dla samozatrudnionych, z czego 721 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Kwota 
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wydatkowana do końca III kwartału 2021r. wyniosła 3 700 270,00 zł. Nabór na tę formę wsparcia zakończył się 

10 czerwca 2021 r. Z gminy Łapy wsparcie zostało skierowane do 24 samozatrudnionych, 

- Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb) 

W 2021 r. do Urzędu przez portal praca.gov.pl oraz w wersji papierowej wpłynęły 222 wnioski                                     

o dofinansowanie dla przedsiębiorców, z czego 125 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Kwota wydatkowana               

w analizowanym okresie wyniosła 3 747 498,86 zł. Nabór na tę formę wsparcia zakończył się 10 czerwca 2021r. 

Z gminy Łapy wsparcie zostało skierowane do 6 przedsiębiorców, 

-  Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na 

ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych (art. 15zze) oraz Dofinansowanie części kosztów 

wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej 

działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej 

Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej(art. 15zze²) 

W analizowanym okresie do Urzędu przez portal praca.gov.pl oraz w wersji papierowej wpłynęło 11 wniosków 

o ww. dofinansowania, z czego 6 zostało rozpatrzonych pozytywnie. Kwota wydatkowana do końca III kwartału 

2021 r. wyniosła 63 767,20 zł. Nabór na tę formę wsparcia zakończył się 10 czerwca 2021 r., 

-  Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy                    

i małego przedsiębiorcy (art. 15zze4) 

Nabór wniosków na tą formę wsparcia zakończył się z dniem 31 stycznia 2021 r. W tym okresie do Urzędu 

przez portal praca.gov.pl wpłynęły 923 wnioski, z czego 723 zostały rozpatrzone pozytywnie. Wydatkowano 

kwotę w wysokości 4 858 280,00 zł. Z gminy Łapy wsparcie zostało skierowane do 26 przedsiębiorców,  

- Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż udzielane na podstawie Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego 

poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 

lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 

COVID-19 (Dz. U. poz. 371) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii 

COVID-19 (Dz. U. poz. 713) 

W 2021 r. do Urzędu przez portal praca.gov.pl wpłynęło 6 581 wniosków, z czego 6 076 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. W analizowanym okresie wydatkowana kwota wyniosła 30 310 200,00 zł. Nabór wniosków na tę 

formę wsparcia zakończył się 31 sierpnia 2021 r. 95 łapskich przedsiębiorców otrzymało dotacje, 

- Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw - Sklepiki szkolne (15zze4a), wprowadzona na podstawie 

ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw  
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W 2021 r. do Urzędu przez portal praca.gov.pl wpłynęły 43 wnioski, z czego 38 zostało rozpatrzonych 

pozytywnie. Wydatkowana kwota wyniosła 190 000,00 zł. 

 
6. Działalność decyzyjna i odwoławcza 
W okresie od 1  stycznia do 31 grudnia 2021 r. Stanowisko ds. Ewidencji i Świadczeń  wydało 1775 decyzji 

administracyjnych w sprawach: 

- uznania lub odmowie uznania danej osoby za osobę bezrobotną, 

- utracie statusu osoby bezrobotnej, 

- przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty, 

- przyznaniu dodatku aktywizacyjnego,  

- utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku aktywizacyjnego, 

- obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium i innych świadczeń, 

           -     umorzeniu należności lub rozłożeniu należności na raty. 

W/ w  okresie wydano 31  decyzji w innych sprawach, w tym: 

- w trybie art. 104 K.p.a.  -  8   decyzji, 

- w trybie art. 145 K.p.a.  -  12   decyzji, 

- w trybie art. 155 K.p.a.  -    2   decyzje,        

- w trybie art. 163 K.p.a.  -    6    decyzji, 

- w trybie art. 154 K.p.a.  -    3    decyzje. 

        W okresie styczeń – grudzień 2021 r. wydano 829  zaświadczeń osobom bezrobotnym i poszukującym 

pracy w celu potwierdzenia okresów zarejestrowania oraz okresów i wysokości pobieranego zasiłku, w tym 

m.in.: 

- w celu przedłożenia w ośrodkach pomocy społecznej  - 206 zaświadczeń. 

Ponadto  Filia  udzieliła  184 odpowiedzi na zapytania: 

- ZUS, KRUS               -         79 

- organów ścigania   -         85 

- komornika               -           1 

        - inne                         -         19 

W 2021 r.  tut. urząd wypłacił 205 dodatków aktywizacyjnych  osobom uprawnionym do zasiłku dla 

bezrobotnych, które z własnej inicjatywy podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową. 

             W w/ w okresie wpłynęły 3 odwołania od  decyzji: 

1.  2 odwołania  od decyzji orzekającej o utracie prawa do zasiłku z powodu maksymalnego okresu jego 

pobierania. Odwołanie przekazano do organu II instancji. Wojewoda Podlaski utrzymał w mocy decyzję 

organu I instancji.  

2.  1 odwołanie od decyzji orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną i odmowie przyznania prawa  

 do zasiłku. Odwołanie przekazano do organu II instancji. Wojewoda Podlaski przekazał sprawę do 

ponownego rozpatrzenia. 
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7. Wydatki z Funduszy Pracy 
W 2021 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku wydatkowano ogółem 99 473 152,13 zł środków FP. 
 
Lp. Rodzaj wydatków Kwota (w zł.) 
1. Zasiłki dla bezrobotnych 27 012 046,50 
2. Dodatki aktywizacyjne 1 423 689,60 
3. Świadczenia integracyjne 872 346,91 
4. Programy na rzecz promocji zatrudnienia 25 034 506,99 
5. Tarcza Antykryzysowa 43 730 482,65 
5. Pozostałe wydatki 1 400 079,42 
 OGÓŁEM 99 473 152,13 
 

8.  Instytucjonalna obsługa rynku pracy 

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Filia w Łapach mieści się w budynku internatu I Liceum 

Ogólnokształcącego w Łapach, gdzie zajmuje pomieszczenia o pow. 400 m2 oraz pomieszczenie                                     

w podpiwniczeniu z przeznaczeniem na składnicę akt o pow. 20m2. Na dzień 31 grudnia 2021r. w Urzędzie 

zatrudnionych było 8 pracowników.      

  

     Łapy, dn. 15.06.2021r.                                                                                              Sporządziła: Monika Sporna 
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