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Słowo wstępne 

 

Postęp technologiczny, obserwowany współcześnie w każdej 

dziedzinie życia, zmusza nas do ciągłego uczenia się. Podno-

szenie osobistych kompetencji i kwalifikacji staje się przez to 

nieodzownym elementem aktywnego uczestnictwa w życiu za-

wodowym. Aby utrzymać się na rynku pracy, jesteśmy zmusze-

ni uczyć się, odnawiać i uzupełniać zarówno wiedzę ogólną, jak 

i kwalifikacje zawodowe. Uczenie się w dorosłości staje się dzi-

siaj nie indywidualną fanaberią lecz ogólną potrzebą wywołaną 

tempem zmian zachodzących we współczesnych środowiskach 

pracy.  

Publikacja, którą oddaję w Państwa ręce, jest dowodem na ist-

nienie takich potrzeb. Potrzeb, które są wyrazem procesów rozwojowych nie tylko gospodarki 

światowej ale również gospodarki subregionu Łomżyńskiego. Jego powiaty, aby mogły się roz-

wijać, potrzebują prężnie działających przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wymagają wykwalifi-

kowanych kadr. W opracowaniu scharakteryzowano poziom rozwoju wszystkich lokalnych 

gospodarek subregionu łomżyńskiego. Wyjaśniono jego wpływ na kształtowanie się aktualnych 

potrzeb lokalnych rynków pracy, scharakteryzowano globalne zjawiska modelujące ten popyt 

oraz przedstawiono zawody, specjalności i najbardziej poszukiwane w powiatach kompetencje.  

Sama publikacja i wiedza o takich potrzebach posiada jednak wyłącznie walor informacyjny.  

Dla zmaterializowania się potrzeb, wymaga działań odpowiadających na identyfikowany popyt 

na pracowników. Tymczasem, sformalizowany system edukacji, posiada ograniczone możliwo-

ści szybkiego reagowania na zmiany wywoływane postępem technologicznym, nie stanowi wy-

starczającego narzędzia do zapewnienia przedsiębiorstwom kadr o zadowalającym profilu 

kompetencyjno-kwalifikacyjnym. Stąd na rynku edukacyjnym pojawia się pilna potrzeba szyb-

kiego działania, służącego uzupełnianiu kwalifikacji i braków kompetencyjnych, pozwalającego 

na elastyczne dostosowywanie zasobów pracy do potrzeb przedsiębiorstw.  

Działanie to, podjęte w odpowiedzi na potrzeby zidentyfikowane w opracowaniu, wyznacza 

ramy specyficznego zadania, które nie posiada dotychczas żadnej analogii w historii procesów 

kształcenia ustawicznego, inicjowanych i realizowanych w granicach administracyjnych subre-

gionu łomżyńskiego. Jest to projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejęt-

ności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”, który zintegrował w swo-

ich ramach Miasto Łomża jako Lidera projektu, wszystkie samorządy powiatowe subregionu 

oraz Łomżyńską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży jako 

partnera spoza finansów publicznych, doświadczonego od kilkunastu lat w kreowaniu i dostar-

czaniu usług edukacyjnych w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy. Projekt zakrojony na nie-

spotykaną dotąd skalę, inicjujący nowe, popytowe podejście do zaspokajania potrzeb kwalifi-

kacyjno-kompetencyjnych przedsiębiorców funkcjonujących, w szczególności w subregionie 

łomżyńskim. 

Zasadniczym celem samej publikacji jest identyfikacja potrzeb szkoleniowych lokalnych go-

spodarek subregionu łomżyńskiego. Dokonana w niej diagnoza popytu na kompetencje i kwali-

fikacje może zostać uznana za stanowisko zgodne z opinią wszystkich samorządów zaangażo-

wanych w realizację projektu przez to, że podlegała konsultacjom ze wskazanymi podmiotami. 

Zasadniczym zaś kierunkiem, w którym zmierza przedsięwzięcie projektowe, jest realizacja 



6 

nietypowej formy dostosowywania kadr do potrzeb gospodarki. Formy zindywidualizowanej, 

pozwalającej na dostosowanie kompetencji i kwalifikacji poszczególnych jednostek, każdej z 

osobna, do popytu na pracę. Więc formy nietypowej, bardzo trudnej i pracochłonnej. Można 

powiedzieć, że przez to ryzykownej, ale stwarzającej szanse na realne wzmocnienie (takie to-

warzyszy mi przeświadczenie) kadr w podmiotach lokalnej gospodarki. 

Wyrażam głębokie przekonanie, że opracowanie będzie przede wszystkim źródłem pożytecznej 

wiedzy wspierającej decyzje personelu projektu, w kierunku realizacji jego trudnych celów, 

a w rezultacie źródłem satysfakcji z pokonanych wyzwań. 

 

dr Agnieszka Barbara Muzyk 

Zastępca Prezydenta Miasta Łomża 
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Podstawowe informacje o projekcie: 

 

Administracyjny kształt subregionu łomżyńskiego do, którego należą z wyjątkiem powiatu gra-

jewskiego pozostałe powiaty byłego województwa łomżyńskiego: kolneński, M. Łomża, łom-

żyński, wysokomazowiecki, zambrowski, a ponadto ziemia bielska, hajnowska i siemiatycka, 

które w poprzednim podziale administracyjnym stanowiły naturalną część województwa biało-

stockiego, może zaskakiwać lecz jest faktem, który został określony w dokumentacji konkur-

sowej Działania 3.2 Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu Regionalnego Programu Opera-

cyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

 

Fot. Uczestnicy uroczystego podpisania umowy – Łomża 25 sierpnia 2017 r. 

Projekt przygotowany został przez zespół specjalistów (min. Piotr Grabani, Dariusz Budrowski, 

Adam Choiński) w ścisłej współpracy z samorządem miasta Łomża. Zespołem kierowała 

dr Agnieszka Barbara Muzyk – zastępca Prezydenta.  Projekt od samego początku zakładał 

stworzenie silnej drużyny przez pryzmat układu społeczno-gospodarczego obejmującego swym 

zasięgiem wszystkie powiaty subregionu łomżyńskiego. To jeden z powodów, które przyczyniły 

się do tego, że właśnie ten projekt, którego naturalnym liderem zostało miasto Łomża wygrał 

ogłoszony w październiku 2016 roku konkurs. Władze miasta potraktowały wyzwanie bardzo 

poważnie. Podejmowane następnie działania szybko budowały zręby merytoryczne i zamysł 

strukturalny projektu. Prowadzone negocjacje z wieloma środowiskami doprowadziły do pod-

pisania porozumień partnerskich ze wszystkimi powiatami subregionu łomżyńskiego. Dla 

wzmocnienia potencjału projektu zaproponowaliśmy utworzenie dwóch subregionalnych 

ośrodków w Łomży i Bielsku Podlaskim. Poza tym koncepcja podziału środków finansowych 

pomiędzy poszczególnych partnerów w zależności od ilości mieszkańców, w poszczególnych 

powiatach spotkało się z zadowoleniem wszystkich partnerów przystępujących do projektu. 

Wstępne porozumienie wszystkich partnerów zostało podpisane 21 grudnia 2016 roku, 

a wniosek o dofinansowanie  

Lider projektu złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w dniu 20 stycznia 2017 

roku. W marcu 2017 roku ogłoszono wyniki preselekcji, w ramach której wniosek złożony 

przez miasto Łomża uzyskał najwyższe notowanie w pierwszym etapie konkursu na subregion 

łomżyński. Pod koniec marca 2017 roku miasto Łomża upoważnione pełnomocnictwami przez 

wszystkich partnerów złożyło końcową wersję wniosku o dofinansowanie. Postepowanie kon-
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kursowe zakończone skierowaniem wniosku do negocjacji nastąpiło pod koniec czerwca 2017 

roku.  

 

Fot. od lewe: Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Agnieszka Barbara Muzyk – 
Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta Łomża,  

Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, Hubert Ostapowicz – 
Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 

Zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy 

reprezentowanym przez Panią Dyrektor Janinę Mironowicz, a miastem Łomża jako liderem 

projektu reprezentowanym przez Pana Mariusza Chrzanowskiego – Prezydenta miasta Łomża 

oraz Panią Agnieszkę Barbarę Muzyk – Zastępcę Prezydenta nastąpiło dnia 25 sierpnia 2017 

roku, w obecności marszałka województwa podlaskiego oraz wszystkich partnerów projektu.  

 

Fot: od lewej: Piotr Grabani – Dyrektor NOT Łomża, Robert Wacław Nadara – Wicestarosta  
Kolneński, Marek Bobel – Wicestarosta Siemiatycki, Stefan Krajewski – Wicemarszałek Wojewódz-

twa Podlaskiego, Robert Maciej Rosiak – Starosta Zambrowski, Jan Zalewski – Starosta Siemiatycki, 
Stanisław Wiszowaty – Starosta Kolneński, Sławomir Jerzy Snarski – Starosta Bielski,  

Mirosław Romaniuk – Starosta Hajnowski, Bogdan Zieliński - Starosta Wysokomazowiecki, Agniesz-
ka Barbara Muzyk – Zastępca Prezydenta Miasta Łomża, Jerzy Leszczyński – Marszałek  

Województwa Podlaskiego, Leszek Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński, Mariusz Chrzanowski – 
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Prezydent Miasta Łomża, Hubert Ostapowicz – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Białymstoku, Janina Mironowicz – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 

Od września w poszczególnych powiatach rozpoczęto procedury konkursowe na wyłonienie 

podstawowej kadry projektu. Równocześnie rozpoczęto prace nad opracowaniem procedur 

niezbędnych do realizacji projektu, które po negocjacjach zostały zatwierdzone przez Woje-

wódzki Urząd Pracy w Białymstoku w końcu października 2017 roku. W tym samym czasie 

podjęto w poszczególnych powiatach prace nad przygotowaniem i wyposażeniem lokali prze-

znaczonych na Powiatowe Biura Obsługi. Wyłoniony personel projektu został przeszkolony w 

zakresie obsługi systemu SL 2014, administrowania Bazą Usług Rozwojowych oraz procedur w 

zakresie ścieżki postępowania przy przyznawaniu bonów szkoleniowych. Uruchomienie strony 

internetowej projektu oraz stworzenie elektronicznego systemu zgłaszania zapotrzebowania na 

pozyskanie bonu szkoleniowego pozwoliło z dniem 15 listopada 2017 roku na rozpoczęcie re-

krutacji do projektu równocześnie we wszystkich powiatach subregionu łomżyńskiego. Przed 

nami trzy lata realizacji niezmiernie ciekawego projektu na rzecz dorosłych mieszkańców za-

mieszkujących na terenie subregionu łomżyńskiego, którzy zechcą podnieść, uzupełnić lub 

zupełnie zmienić swoje kwalifikacje zgodnie z potrzebami podlaskiego rynku pracy.  

Projekt zintegrowany pt. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób 

dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”, na który składa się projekt „Kom-

pleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami 

regionalnej gospodarki 321 RPO ” oraz „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umie-

jętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 322 RPO” jest realizowa-

ny przez Miasto Łomża w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim, Powiatem Łomżyńskim, Po-

wiatem  

Zambrowskim, Powiatem Wysokomazowieckim, Powiatem Bielskim, Powiatem Hajnowskim, 

Powiatem Siemiatyckim oraz Łomżyńską Radą Federacji Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych NOT w Łomży w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.2 

Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr regionu, Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji ję-

zykowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami 

regionalnej gospodarki, Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych.  

 

Struktura organizacyjna projektu przedstawia się następująco: 

Miasto Łomża – pełniące funkcję Lidera Projektu koordynujące działania na obszarze całego 

subregionu łomżyńskiego oraz prowadzące obsługę bezpośrednią mieszkańców miasta – biuro 

projektu – Urząd Miasta Łomża; ul. Stary Rynek 14; 18-400 Łomża – parter, pokój nr 13. 

Poszczególni partnerzy projektu koordynują działania na obszarze:  

  powiatu Bielskiego – Powiat Bielski – biuro projektu – 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Wi-

dowska 1, pokój nr 1.10 i 1.11. 

  powiatu Hajnowskiego – Powiat Hajnowski – biuro projektu – 17-200 Hajnówka, 

ul. Piłsudskiego 7. 

  powiatu Kolneńskiego – Powiat Kolneński – biuro projektu – Powiatowy Urząd Pracy 

w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 46, informacja – parter, pokój nr 9 (I piętro). 
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  powiatu Łomżyńskiego – Powiat Łomżyński – biuro projektu – Starostwo Powiatowe 

w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 – 400 Łomża, pokój: 425 i 426 (III piętro). 

  powiatu Siemiatyckiego – Powiat Siemiatycki – biuro projektu – 17-300 Siemiatycze, 

ul. Kościuszki 43 (budynek Zespołu Szkół w Siemiatyczach). 

  powiatu Wysokomazowieckiego – Powiat Wysokomazowiecki – biuro projektu – 

Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, 18-200 Wysokie Ma-

zowieckie pokój nr 25 i 26. 

  powiatu Zambrowskiego – Powiat Zambrowski – biuro projektu – Bursa Szkolna nr 1 

w Zambrowie – ul. Obwodowa 2. 

  Powiatu m. Łomża – Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT w Łomży – biuro projektu – 18-400 Łomża, ul. Polowa 45, pok. 208 (II piętro). 

 

Jednym z podstawowych zadań projektu było podjęcie prac nad określeniem potrzeb regionu 

podlaskiego w zakresie kierunków kształcenia, kursów i szkoleń osób indywidualnych, które 

zechcą w ramach tego projektu podnieść lub zmienić swoje kwalifikacje. W tym celu zostało 

przygotowane przez Panią dr Edytę Dąbrowską już na wstępie realizacji projektu opracowanie 

w formie Diagnozy potrzeb gospodarki subregionu łomżyńskiego w kontekście wspierania 

kształcenia ustawicznego. Opracowanie jest wstępem do przygotowania w trakcie realizacji 

projektu kolejnych analiz rynku pracy. Pozwoli to personelowi projektu na bieżąco weryfiko-

wać potrzeby osób ubiegających się o bony szkoleniowe, tak aby do pracodawców trafiały oso-

by, na które jest największe zapotrzebowanie na podlaskim rynku pracy.  

Mamy nadzieję, że opracowanie posłuży wyciąganiu pozytywnych wniosków w zakresie rozwo-

ju rynku pracy i będzie miało zastosowanie w praktyce przez osoby i instytucje realizujące dzia-

łania na rzecz aktywizowania i unowocześniania podlaskiej gospodarki. 

Więcej o projekcie na stronie www.bonynaszkolenie.pl  

 

  

http://www.bonynaszkolenie.pl/
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1. WSTĘP 
 

 

O sukcesie na rynku pracy decyduje zróżnicowany kompleks czynników, wśród których ważne 

miejsce zajmują kwalifikacje, umiejętności i cechy osobowości kandydata do pracy. Jakiekol-

wiek inne czynniki brane byłyby pod uwagę, czynnik kompetencyjno-kwalifikacyjny w każdym 

katalogu zajmuje istotną pozycję. Bezsprzecznie, system edukacji wyposażając zasoby ludzkie 

w kwalifikacje pracownicze, działa w sposób wiążący bądź izolujący od rynku pracy.  

Osoby opuszczające system edukacji, dzięki zdobytym kwalifikacjom i kompetencjom powinny 

zyskiwać korzyści w postaci zatrudnienia. Z drugiej strony przedsiębiorstwa zgłaszające popyt 

na pracowników, powinny zyskiwać wykwalifikowanych pracowników, będących w stanie 

przyczynić się do zwiększenia ich rentowności. Taka synchronizacja strony podażowej 

i popytowej rynku pracy stanowi o sukcesie – rozumianym jako aktywność zawodowa jednost-

ki w postaci świadczonej pracy, charakteryzującej się wysoką produktywnością.1 

Zgodność potrzeb gospodarki z ofertą edukacyjną jest sytuacją pożądaną. Jednak edukacja 

w systemie formalnym charakteryzuje się niskim stopniem elastyczności wobec dynamicznie 

zmieniających się potrzeb gospodarki. Ponadto, ustalenie potrzeb gospodarki nie jest proce-

sem prostym, a dostosowywanie systemu edukacji do potrzeb gospodarki i jej pochodnej – 

rynku pracy, jest procesem długotrwałym, uniemożliwiającym szybką, krótkoterminową reak-

cję. Trudności w dostosowaniu oferty edukacyjnej w formalnym systemie kształcenia do po-

trzeb rynku pracy, a często również niska jakość procesu kształcenia sprawiają, że nie każde 

wykształcenie to kapitał, którego wartość można mierzyć przydatnością w życiu zawodowym. 

W tej sytuacji, na rynku edukacyjnym pojawia się luka generowana przez popyt na formy szyb-

kiego uzupełniania kwalifikacji i braków kompetencyjnych, pozwalające na elastyczne dosto-

sowywanie zasobów pracy do potrzeb przedsiębiorstw.  

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza i analiza najważniejszych czynników determinu-

jących popyt na kwalifikacje i kompetencje w powiatach subregionu łomżyńskiego w kontek-

ście potrzeb szkoleniowych występujących we wskazanym subregionie.  

Opracowanie stanowi materiał diagnostyczny charakteryzujący gospodarki lokalne powiatów 

subregionu łomżyńskiego i wynikające z nich potrzeby kwalifikacyjno-kompetencyjne. 

 

                                                        
1  Edukacja dla pracy. Raport o rozwoju społecznym Polska 2007, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce, 

Warszawa 2007, s. 5. 
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2. POPYT NA PRACĘ – ZAGADNIENIA OGÓLNE 

I METODYKA ANALIZY 
 

 

Z punktu widzenia procesu dostosowywania kadr do potrzeb gospodarki istotna jest świado-

mość struktury gospodarki i generowanego przez nią popytu na pracę. Z jednej strony popyt na 

pracę jest kategorią o fundamentalnym znaczeniu społeczno-ekonomicznym, w wymiarze bez-

pośrednim decydującą o liczbie miejsc pracy w gospodarce, z drugiej strony poziom i struktura 

popytu na pracę świadczą o poziomie rozwoju danego obszaru.2  

Z gospodarką silnie związany jest popyt na pracę. Jest on wypadkową dwóch przyczyn. 

Po pierwsze popyt na pracowników wynika z konieczności uzupełnienia wakatów powstałych 

z różnych przyczyn, takich jak: odchodzenie pracowników na emeryturę, zgony, ustawowe 

skrócenie czasu pracy. Po drugie, z potrzeby zwiększania zatrudnienia związanego 

z poszerzaniem się zakresu realizowanych zadań, co z kolei wynika z kształtowania się wielko-

ści globalnego popytu na dobra i usługi wytwarzane w gospodarce3. Motywem powodującym 

powstanie popytu na pracę jest aktywność przedsiębiorstwa związana z charakterem jego dzia-

łania. Podmioty funkcjonujące w gospodarce, dlatego zgłaszają zapotrzebowanie na pracowni-

ków, że potrzebują ich do procesu wytwarzania dóbr i usług4. W praktyce popyt na pracę 

obejmuje obsadzone miejsca pracy i wolne miejsca pracy5. 

W przedmiotowym opracowaniu, na podbudowie teoretycznej, dokonano analizy popytu na 

pracę w ujęciu: 

a) Obsadzonych miejsc pracy – tzw. zrealizowanego popytu na pracę, którego rozmiar 

(liczba miejsc pracy) jest determinowany stopniem rozwoju gospodarki i wynikającą 

z niego zdolnością gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy; 

b) Nieobsadzonych miejsc pracy – tzw. niezrealizowany popyt na pracę, którego roz-

miar określa liczba ofert pracy funkcjonujących na rynku.  

Popyt na pracę jest kategorią o istotnym znaczeniu ekonomicznym i społecznym. Decyduje 

o liczbie miejsc pracy w gospodarce, a więc określa liczbę osób, które mogą znaleźć zatrudnie-

nie. Ma istotne znaczenie dla poziomu dochodów i jakości życia zasobów pracy. Od wielkości 

popytu na pracę i jej zmian zależy poziom bezrobocia. Popyt nie jest kategorią jednorodną. 

Ma swoją strukturę sektorową, przestrzenną, gałęziową, zawodową i kwalifikacyjną6. Dlatego 

popyt na pracę nie może być ujmowany jedynie z punktu widzenia pewnej liczby miejsc pracy. 

W rzeczywistości składają się nań miejsca pracy o wyraźnych wymaganiach. Właśnie aspekt, 

jakościowy, wynikający z cech wolnych lub tworzonych miejsc pracy odnosi się do wymagań 

                                                        
2  R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Kierunki zmian w poziomie i strukturze popytu na pracę w województwie podla-

skim, [w:] R. Cz. Horodeński., C. Sadowska-Snarska (red.), Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne, 

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa 2010, s. 37. 
3  J. Unolt, Ekonomiczne problemy rynku pracy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, s. 3. 
4  E. Kryńska, Popyt na pracę w Polsce – tendencje i perspektywy, [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wie-

ku, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Warszawa 2000, s. 55. 
5  R. Cz. Horodeński, C. Sadowska-Snarska, Polityka rynku pracy, [w:] Polityka ekonomiczna, R. Cz. Horodeński (red.), 

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2004, s. 218. 
6  E. Kwiatkowski, Analiza czynników determinujących popyt na pracę w województwie podlaskim – ujęcie modelowe, [w:] 

Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim, E. Kryńska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bia-

łymstoku i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, Białystok – Warszawa 2010, s. 41.  
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zawodowo-kwalifikacyjnych oraz poziomu kwalifikacji (wykształcenie, umiejętności, cechy 

osobowe) stawianych pretendentom do ich objęcia7.  

Struktura zatrudnienia w gospodarce, jako jeden z istotnych wskaźników rozwoju gospodar-

czego, świadczący o dojrzałości systemu rynkowego jest przedmiotem rozważań tzw. teorii 

trzech sektorów. Teoria ta analizuje zmiany zatrudnienia zachodzące w trzech konglomeratach 

grupujących działy gospodarki narodowej w sektory: I – rolniczy, II – przemysłowy, III – usłu-

gowy. Zgodnie z teorią, kraje znajdujące się na wyższym poziomie rozwoju charakteryzują się 

relatywnie wysokim udziałem sektora usługowego, umiarkowanym udziałem sektora przemy-

słowego i bardzo niskim udziałem rolnictwa (3-5%) w strukturze zatrudnienia.8  

 

Rysunek 1.  Ewolucja zmian strukturalnych w gospodarce według teorii trzech 
sektorów 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Teoria trzech sektorów obrazuje modelowe zachowanie gospodarki kapitalistycznej, przecho-

dzącej sukcesywnie przez kolejne szczeble rozwoju. Schemat takiego rozwoju w układzie trój-

sektorowym, za którego twórców uznaje się A. Fishera, C. Clarka oraz J. Fourastie, wyodrębnia 

trzy sektory: pierwotny (primary), przetwórczy (secondary) oraz usług (tertiary)9. W koncep-

cjach tworzonych współcześnie, opartych na teorii trzech sektorów, z sektora usług wydzielany 

jest często sektor usług związanych z przepływem informacji, tzw. czwarty sektor – sektor in-

                                                        
7  R. Horodeński, C. Sadowska-Snarska C., Poziom i struktura popytu na pracę w województwie podlaskim w latach 1999-

2008, [w:] Poziom i struktura popytu na pracę w świetle badań podlaskich pracodawców, R. Horodeński, C. Sadowska-

Snarska (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Białymstoku, Białystok 

– Warszawa 2010 
8  M. Zajdel, Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju (wybrane aspekty), „Nie-

równości Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 16, 2010, s. 336-338. 
9  A.Fisher, Production, Primary and Tertiary, „The Economic Record”, June 1939, vol. XV; C.Clark, The Conditions of 

Economic Progress, Mc.Millan, London-New York 1940; J.Fourastie, Die grosse Hoffnung des 20. Jahrhunderts, Koeln 

1969. 



15 

formacji10. W pierwszym stadium rozwoju gospodarczego, dominuje rolnictwo, a pierwszopla-

nową pozycję przypisuje się ziemi z konieczności jej wykorzystania w procesie produkcji. 

Czynnik ludzki posiada w tym etapie stosunkowo niewielkie znaczenie. Możliwości jego zastą-

pienia przez kapitał rzeczowy są względnie wysokie, lecz barierą rozwoju sektora rolniczego 

jest efektywny popyt. Jego przejawem jest niska elastyczność dochodowa, sprawiająca, że 

zmiany w rolnictwie ukierunkowane są w szczególności na zwiększanie poziomu wydajności 

pracy, a nie wzrost samych rozmiarów produkcji. W konsekwencji w procesie rozwoju społecz-

no-ekonomicznego obserwuje się zjawisko ustępowania rolnictwa innym rodzajom produkcji. 

Zaczyna być zauważalna dynamika rozwoju przemysłu, a gospodarka przechodzi na wyższy 

szczebel ewolucji, wyznaczany przez zmiany wielkości i struktury popytu oraz rosnącą rolę 

handlu zagranicznego. Wraz z rozwojem sił wytwórczych następuje względne nasycenie dob-

rami materialnymi, dostarczanymi przez przemysł. Wzrost gospodarczy stopniowo przenosi 

się do działu trzeciego – usług.  

Z jednej strony, trójsektorowy podział gospodarki jest obecnie punktem wyjścia do pogłębio-

nych analiz strukturalnych gospodarek. Z drugiej, zmiany obserwowane w gospodarkach oraz 

sektorze usług, okazują się być bardziej skomplikowane, niż wynika to z teorii trzech sekto-

rów11. Na popyt na europejskim rynku pracy znacząco wpływają trendy spowodowane zmia-

nami technologicznymi, presją globalizacji i rozwoju społeczno-demograficznego, trendy de-

mograficzne (starzenie się społeczeństw), przepływy migracyjne, czy instytucje i polityki rynku 

pracy12. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), jako technologie ogólnego zastoso-

wania (General Purpose Technology) – doprowadziły do zmian i oddziaływania na wszystkie 

branże gospodarcze. W konsekwencji, efekty postępu technicznego rozprzestrzeniają po całej 

gospodarce, oddziałując na wielkość i strukturę zatrudnienia w ujęciu międzysektorowym 

i zawodowym.13 

Zmiany obserwowane na rynku pracy w zakresie czynników kształtujących popyt na określone 

kategorie pracowników, doprowadziły do wykształcenia się kolejnych teorii i hipotez, podej-

mujących się tłumaczenia coraz bardziej skomplikowanych zależności pomiędzy rozwojem 

konkretnych sektorów gospodarki, a obserwowanym popytem na pracę.  

Początek XX wieku był okresem rozwoju koncepcji zmiany technologicznej faworyzującej wy-

sokie kwalifikacje (SBTC – Skill-biased Technical Change). Koncepcja ta próbowała tłumaczyć 

zjawiska obserwowane w Stanach Zjednoczonych oraz innych wysoko rozwiniętych gospodar-

kach, polegające na jednoczesnym wzroście popytu na pracowników z wysokimi kwalifikacjami 

oraz płac w tej grupie pracowników. W kolejnych latach rozwinęła się hipoteza – polaryzacji 

rynku pracy, promująca tezę o zmianie technologicznej prowadzącej do wzrostu popytu nie 

tylko na wysoko wykwalifikowane kadry, ale również na kadry o niskich kwalifikacjach14.  

Inna z hipotez o wpływie zmiany technologicznej na popyt na pracę, ukierunkowana na pod-

kreślenie wagi zadań rutynowych (ang. Routine-biased Technological Change), promuje po-

gląd o zastępowaniu przez nowe technologie przede wszystkim tych prac, które można wyko-

nywać w rutynowy (uporządkowany i powtarzalny) sposób. Według tej koncepcji, nowe tech-

nologie nie są zaś w stanie wpłynąć na prace nierutynowe (wymagające dostosowywania się do 

                                                        
10  D. T. Dziuba, Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego, Difin, War-

szawa 2010, s. 59. 
11  S. M. Szukalski, Teoria trzech sektorów a rzeczywistość gospodarcza u progu XXI wieku. Co zostało z teorii trzech sekto-

rów?, www.szukalski.uni.lodz.pl/, s. 1. 
12  Labour-market polarisation and elementary occupations in Europe. Blip or long-term trend?, CEDEFOP, Publications 

Office of the European Union, Luxembourg, s. 3-4.  
13  Ł. Arendt, Zmiana technologiczna faworyzująca wysokie kwalifikacje, czy polaryzacja polskiego rynku pracy- zarys pro-

blemu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 401 2015, s. 10. 
14  Tamże, s. 18. 

http://www.szukalski.uni.lodz.pl/
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sytuacji), takie jak np.: projektowanie skomplikowanych konstrukcji budowlanych i ich na-

stępne wykonanie. Oba rodzaje prac wymagają zupełnie innych kompetencji (wysokich w 

przypadku pierwszej oraz niskich w przypadku drugiej), lecz w obu przypadkach pracy ludzkiej 

nie da się zastąpić przez roboty czy maszyny. Z drugiej strony prace wymagające średnich kwa-

lifikacji, takie jak obsługa klientów w bankach (kasjerzy) są łatwo zastępowalne przez rozwią-

zanie technologiczne (np. poprzez bankomaty i wpłatomaty).15 

W teorii literatury zwraca się również uwagę na występowanie wielu innych zjawisk kształtują-

cych popyt na pracę, jak np. teorie segmentacyjne rynku pracy, wyjaśniające właściwości sa-

mego procesu podziału rynku pracy, jak i powstających w wyniku omawianego działania części 

składowych rynku pracy. Teorie te zwracają uwagę, że separacja poszczególnych rynków pracy 

wynikać z konkretnych wymagań (np. kwalifikacyjnymi) zróżnicowanych miejscy, powodują-

cych wyłączenie niektórych kategorii pracowników w z procesu ubiegania się o konkretne sta-

nowisko; czynnikami tworzonymi sztucznie (np. tworzenie związków i stowarzyszeń); czynni-

kami kulturowymi, obyczajowymi; innymi przeszkodami niemożliwymi do pokonania przez 

potencjalnego pracobiorcę. Wprowadzane i sankcjonowane ograniczenia mobilności dla jed-

nych osób, stwarzają jednocześnie uprzywilejowaną pozycję dla innych kandydatów do pracy16.  

Zwraca się również uwagę, na występowanie w gospodarce zjawisk, na które nie zwrócili uwagi 

twórcy teorii trzech sektorów. Jedną z nich jest teza J. Fourastie o nikłej możliwości absorpcji 

techniki przez usługi. Rewolucja naukowo-techniczna doprowadziła do sytuacji, w której osią-

gnięcia myśli technicznej zrewolucjonizowały metody, techniki, technologie produkcji nie tylko 

dóbr materialnych, ale w równej mierze przełożyły się funkcjonowanie usług (np. telekomuni-

kacja, bankowość i inne). Rozwój technologii informcyjno-komunikacyjnych umożliwił rozwój 

sfery usług w wymiarze globalnym. Umożliwiło to wielkim korporacjom na organizację we-

wnętrznych centrów usług, obsługujące jednostki zlokalizowane w różnych krajach, różnych 

częściach świata. Dzięki temu uzyskano możliwość optymalizacji procesów, obniżania kosztów 

działalności. Pojawiły się zjawiska outsourcingu i offshoringu usług biznesowych (jedna z naj-

bardziej charakterystycznych cech zmian w strukturze usług, znajdująca wyraz w tworzeniu 

centrów usług wspólnych (wsparcia) dających możliwość dla obniżki kosztów usług, pozwala-

jących na standaryzację wielu usług).  

Usługom została przypisana taka sama możliwość tworzenia innowacji, co dobrom material-

nym (najczęściej innowacji o charakterze procesowym i organizacyjnym). Rozwój przedsię-

biorstw doprowadził również do wzrostu znaczenia popytu tzw. zaopatrzeniowego (pochodzą-

cego z przedsiębiorstw). Doprowadził on do dynamicznego rozwoju usług skierowanych dla 

sektora I oraz II jako skutek rozwoju technik opartych na mikroprocesorach, automatyzacji 

produkcji, technikach informacyjnych i telekomunikacyjnych. Zmiany jakie zaszły w gospodar-

ce, nowe procesy strukturalne i obserwowane zjawiska nie znajdują odzwierciedlenia w trady-

cyjnym podziale sektorowym i prowadzą do zanikania dychotomicznego podziału gospodarki 

na sferę produkcji i usług.17  

Pomijając kwestie analizy zasadności założeń koncepcji trzech sektorów, które były przedmio-

tem również wielu innych rozważań teoretycznych18, należy wskazać, iż jest ona przyjęta i sto-

                                                        
15  W. Hardy, R. Keister, P. Lewandowski, Technology Or Upskilling? Trends In The Task Composition Of Jobs In Central 

And Eastern Europe, IBS Working Paper 01/2016, dostępny w Internecie: 

http://ibs.org.pl/app/uploads/2016/02/IBS_Working_Paper_01_2016.pdf, dostęp dnia 15.10.2017 r. 
16  E. Kryńska, Mobilność zasobów pracy w wybranych teoriach rynku pracy (w:) E. Kryńska (red.) Mobilność zasobów 

pracy, Wyd. IPiSS, Warszawa 2000, s. 19-20. 
17  M. Szukalski, Teoria trzech sektorów a rzeczywistość gospodarcza u progu XXI wieku. Co zostało z teorii trzech sekto-

rów?, Servire veritati, Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Kazimierza A. Kłosińskiego, 

KUL, Lublin 2011, s. 1-14. 
18  Por. np.: E. Kwiatkowski, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa 1980. 
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sowana w nomenklaturze statystycznej, jako sposób klasyfikowania sektorów ekonomicznych 

w gospodarce oraz jako sposób analizowania struktury zatrudnienia w gospodarce wg sekto-

rów19. Poziom rozwoju gospodarek lokalnych poddano, więc ocenie poprzez analizę liczby pra-

cujących według sektorów gospodarki. Dzięki temu dokonano oceny poziomu uprzemysłowie-

nia (industrializacji) powiatów. W analizie wykorzystano dane GUS-BDL o pracujących we-

dług sektorów gospodarki w latach 2008-2015. W miarę możliwości, ocenie poddano również 

istnienie zjawisk związanych z szeroko pojętą serwicyzacją gospodarki. 

Zgodnie z metodologią badań obejmujących podmioty gospodarki narodowej do pracujących 

zalicza się: 

1) Osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy (umowa o pracę, powołanie, mianowanie 

lub wybór) lub stosunku służbowego, łącznie z sezonowymi i zatrudnionymi dorywczo 

oraz osoby zatrudnione za granicą na rzecz jednostek krajowych; 

2) Pracodawców i pracujących na własny rachunek: 

a) Właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie 

(łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich rodzin), tj. pracujących 

w gospodarstwach indywidualnych oraz indywidualnych właścicieli zwierząt gospo-

darskich nieposiadających użytków rolnych; 

b) Właścicieli i współwłaścicieli (łącznie z bezpłatnie pomagającymi członkami ich ro-

dzin; z wyłączeniem wspólników spółek, którzy nie pracują w spółce) podmiotów 

prowadzących działalność gospodarczą poza gospodarstwami indywidualnymi 

w rolnictwie; 

c) Inne osoby pracujące na własny rachunek, np. osoby wykonujące wolne zawody (np. 

architekt, lekarz, adwokat); 

3) Osoby wykonujące pracę nakładczą; 

4) Agentów (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin oraz osobami zatrudnionymi 

przez agentów); 

5) Członków spółdzielni produkcji rolniczej (rolniczych spółdzielni produkcyjnych, innych 

spółdzielni zajmujących się produkcją rolną i spółdzielni kółek rolniczych); 

6) Duchownych pełniących obowiązki duszpasterskie. 

Do pracujących nie zalicza się: 

1) Osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; 

2) Uczniów szkół dla niepracujących oraz słuchaczy szkół wyższych odbywających praktyki 

wakacyjne lub dyplomowe; 

3) Osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło; 

4) Osób przebywających na urlopach wychowawczych w celu sprawowania opieki nad dziec-

kiem (także tych, które pobierają jednocześnie zasiłki macierzyńskie z tytułu urodzenia 

kolejnego dziecka), udzielonych w wymiarze powyżej 3 miesięcy (nieprzerwanie); 

5) Osób, którym udzielono urlopów bezpłatnych w wymiarze powyżej 3 miesięcy; 

6) Osób pobierających świadczenie rehabilitacyjne (z wyjątkiem kobiet w ciąży); 

                                                        
19  E. Dąbrowska, Popyt na pracę w województwie podlaskim w świetle struktury sektorowej gospodarki regionu, „OPTI-

MUM” Studia Ekonomiczne Nr 6 (66) 2013, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu, Białymstoku, Białystok 

2013, s. 116-135. 
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Ze względu na pełniejszy obraz zaangażowania w danym sektorze gospodarki, analizie podda-

no liczbę pracujących. W badaniach podmiotów gospodarczych prowadzonych przez GUS 

funkcjonuje jeszcze pojęcie zatrudnionych. Zatrudnieni w gospodarce narodowej są osobami 

zatrudnionymi na podstawie stosunku pracy na czas określony (w tym zatrudnionymi sezono-

wo i dorywczo) i nieokreślony, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy, są to również pra-

cownicy najemni w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie oraz nauczyciele w stanie 

nieczynnym lub przebywający na urlopach zdrowotnych.20 

Sektor gospodarki definiuje się jako ogół przedsiębiorstw wytwarzających wyroby lub usłu-

gi o podobnym przeznaczeniu21. 

Wyróżnia się trzy sektory gospodarki: 

1. Sektor pierwszy (rolniczy) – obejmujący zgodnie z nomenklaturą Polskiej Klasyfikacji 

Działalności (PKD)22 rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i przemysł wydobywczy, sekcje 

A i B; 

2. Sektor drugi (przemysłowy) – obejmujący przemysł przetwórczy i budownictwo, sekcje 

C i F; 

3. Sektor trzeci (usługowy) – obejmujący szeroko rozumiane usługi, pozostałe sekcje PKD. 

Niekiedy wyodrębniany jest jeszcze sektor czwarty – obejmujący zdobywanie, przetwarzanie 

i dostarczanie informacji. 

Na potrzeby przedmiotowej analizy przyjęto opisany sposób definiowania pojęcia sektor go-

spodarki. W analizach, tam gdzie było to możliwe, wyróżniano i poddano ocenie sektor in-

formacji, poprzez odniesienie się do sytuacji w sekcji J – informacja i komunikacja.  

Łącznie w klasyfikacji PKD wyróżnia się 21 sekcji 

1) Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, są to dane 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną, liczba podmiotów nie uwzględ-

nia gospodarstw indywidualnych);  

2) Sekcja B – górnictwo i wydobywanie;  

3) Sekcja C – przetwórstwo przemysłowe;  

4) Sekcja D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;  

5) Sekcja E – dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana 

z rekultywacją;  

6) Sekcja F – budownictwo;  

7) Sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle;  

8) Sekcja H – transport i gospodarka magazynowa;  

9) Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi;  

10) Sekcja J – informacja i komunikacja;  

                                                        
20  Objaśnienia i wybrane definicje z zakresu statystyki, www.stat.gov.pl. 
21  W. Šmid, Leksykon przedsiębiorcy, Poltext, Warszawa 2010, s. 216. 
22  Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie 

Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489. 



19 

11) Sekcja K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa;  

12) Sekcja L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;  

13) Sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;  

14) Sekcja N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;  

15) Sekcja O – administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia spo-

łeczne;  

16) Sekcja P – edukacja;  

17) Sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna;  

18) Sekcja R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją;  

19) Sekcja S – pozostała działalność usługowa;  

20) Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby;  

21) Sekcja U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

Oceny obecnego stopnia rozwoju gospodarki lokalnej dokonano na podstawie analizy histo-

rycznych danych statystycznych o liczbie pracujących w sektorze, rozumianym jako grupa wy-

mienionych wyżej sekcji PKD. W diagnozie przeprowadzono również analizę przewidywanych 

zmian w strukturze lokalnych gospodarek. Analizę trendu dla liczby pracujących w rolnictwie, 

przemyśle i usługach w 2022 roku, dla poszczególnych gospodarek lokalnych, wykonano przy 

użyciu zaawansowanej metody prognozowania statystycznego – modelu szeregów czasowych 

ARIMA.  

ARIMA jest elastyczną metodą pozwalającą na analizowanie szeregów czasowych danych (czyli 

danych mierzonych w ustalonych odstępach czasu), na którą składa się model autoregresyjny 

(AR) i model średniej ruchomej (MA) przy określonym stopniu integracji danych (I). Metoda 

ta pozwala uzyskać nieliniową prognozę przyszłych wartości wskaźnika, która w odróżnieniu 

od metody wyznaczania trendu liniowego, różnicuje istotność obserwacji poczynionych wcze-

śniej i obserwacji poczynionych później – oznacza to, że ostatnia dostępna wartość wskaźnika 

będzie miała większy wpływ na prognozę w modelu ARIMA niż obserwacje z początku anali-

zowanego okresu. Ze względu na zbliżone właściwości statystyczne wskaźników realizacji ce-

lów strategicznych (m.in. autokorelacja oraz trend wzrostowy), do analizy każdego wskaźnika 

zastosowano model ARIMA estymowany przy pomocy metody największej wiarygodności, o 

takiej samej specyfikacji ARIMA(1,1,1), w następującej postaci: 

 

�̂�𝑡 − 𝑌𝑡−1 = 𝜇 + 𝜙1(𝑌𝑡−1 − 𝑌𝑡−2) + 𝜃1𝜖𝑡−1 

Gdzie: 𝑌�̂�, to wartość analizowanego wskaźnika w okresie t wyznaczana za pomocą modelu, 𝑌𝑡−1 to wartość wskaźni-

ka w okresie poprzedzającym okres t, 𝑌𝑡−2 to wartość wskaźnika z dwóch okresów wstecz przed okresem t, 𝜖𝑡−1 to 

błąd losowy w modelu z okresu poprzedzającego okres t a 𝜇, 𝜙1, oraz 𝜃1 to parametry modelu wyznaczane podczas 

estymacji modelu.  

 

Podjęto również próbę oceny rozwoju gospodarki w określonych branżach poprzez analizę 

zmian w liczbie pracujących i liczbie podmiotów gospodarczych na poziomie działu PKD23. 

                                                        
23  Poszczególne 21 sekcji PKD, na niższym poziomie struktury klasyfikacyjnej, dzieli się na 99 działów. Dział PKD potrak-

towano w analizie jako branżę gospodarki. 
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Ze względu, jednak na brak odpowiednich danych statystycznych o liczbie pracujących na tym 

poziomie klasyfikacji, okazało się to niemożliwe. Niemożliwe stało się również analizowanie 

zmian w liczbie miejsc pracy na poziomie nawet sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). 

Tym samym, okazało się niemożliwe obserwowanie relacji pomiędzy wzrostem liczby podmio-

tów gospodarczych w danym dziale/sekcji PKD i wzrostem liczby miejsc pracy w dziale/sekcji 

PKD. 

Dostępność danych statystycznych pozwoliła na śledzenie zmian w liczbie podmiotów go-

spodarczych według sekcji i działów PKD oraz obserwację zmian w poziomie pracują-

cych, w obszarze reprezentowanym przez grupę sekcji. Możliwość obserwacji zmian 

w zatrudnieniu na niższym poziomie niż grupa sekcji, pozwoliłaby na śledzenie rozwoju sekto-

rów, czy branż na terenie powiatu, poprzez analizowanie zależności pomiędzy wzrostem liczby 

podmiotów gospodarczych w danej branży i jednoczesnym wzrostem liczby miejsc pracy w tej 

samej branży. Analiza zmian na poziomie grupy sekcji niesie wiedzę w ograniczonym zakresie. 

Pozwala, bowiem na wnioskowanie na poziomie zbyt ogólnym w stosunku do poziomu, na któ-

rym istnieje możliwość obserwacji zmian w zakresie liczby podmiotów gospodarczych 

(w sekcji, czy dziale PKD).  

Grupy sekcji PKD porządkują sekcje gospodarki w następujący sposób: 

a) Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo; 

b) Przemysł i budownictwo; 

c) Handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; za-

kwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja; 

d) Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości; 

e) Pozostałe usługi. 

W związku z brakiem możliwości dokładnej analizy powiązań pomiędzy liczbą podmiotów go-

spodarczych w sekcjach i działach PKD, a liczbą pracujących na tym samym poziomie PKD, 

wykonano dodatkową analizę, pozwalającą na wnioskowanie o sile, znaczeniu konkretnych 

działów PKD dla gospodarki powiatu. W tym celu porównano liczebność podmiotów gospo-

darczych funkcjonujących w danym dziale PKD w powiecie, do ogólnej liczby podmiotów w 

danym dziale PKD funkcjonujących w województwie.  

Do określenia ponadprzeciętnej liczebności podmiotów z działu PKD funkcjonujących w da-

nym w powiecie, w stosunku do ogólnej liczby podmiotów funkcjonujących w danym dziale 

PKD w województwie, posłużono się wyliczeniem wartości trzeciego kwartyla (Q3). Kwartyle 

dzielą obserwacje na cztery (teoretycznie) równe, co do ilości obserwacji, grupy. Kwartyl trzeci 

(Q3) dzieli obserwacje w stosunku 75% – 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź 

równa wartości III-ego kwartyla, a 25% obserwacji jest równa bądź większa niż wartość III-ego 

kwartyla. Kwartyle określają wartości podziału badanej grupy w założonych proporcjach, dzie-

ląc zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100%. Kwartyle dają po-

gląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik. Dokonując wyznaczenia wartości 

trzeciego kwartyla (Q3) wyznaczono zbiory (działy PKD), w których liczba podmiotów gospo-

darczych w powiecie stanowi wartość, pozwalającą na jej przyporządkowanie do 25% przypad-

ków (ćwiartki) o najwyższych wartościach liczby podmiotów gospodarczych w danym dziale 

PKD, wśród wartości obserwowanych w pozostałych powiatach (w których to powiatach, 

w poszczególnych działach PKD, liczba podmiotów funkcjonujących w powiecie należy do gru-

py 75% wartości niższych od trzeciego kwartyla). 



21 

Niezrealizowany popyt na pracę scharakteryzowano na podstawie kolejnych edycji badania 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, pn. Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji za 

2013, 2014 i 2016 rok: 

1. J. Ejdys (red.), Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji. Analiza podaży i popytu na zawo-

dy i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białym-

stoku, Białystok 2014; 

2. A. Niegierysz, M. Sosnowska, M. Staniszewski, M. Wasilewska, M. Wasiluk, Podlaska Ma-

pa Zawodów i Kwalifikacji 2014. Analiza podaży i popytu na zawody na poziomie regio-

nalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2015; 

3. A. Ustrzycki (red.), Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu 

na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy 

w Białymstoku, Białystok 2016. 

Chociaż w kolejnych odsłonach ewoluowała metodyka badania, jej zmiany nie były na tyle 

istotne, aby mogły całkowicie uniemożliwić porównywanie uzyskiwanych wyników. W chwili 

obecnej, przedmiotowe badanie jest jedynym na terenie województwa podlaskiego, które ana-

lizuje popyt na najniższym możliwym poziomie Klasyfikacji zawodów i specjalności na potrze-

by rynku pracy24, jakim jest zawód/specjalność oraz prezentuje zidentyfikowany popyt 

w ujęciu zarówno ilościowym (liczba poszukiwanych pracowników do pracy w zawodzie/na 

danym stanowisku pracy), jakościowym (wymagania pracodawców) jak i terytorialnym (tery-

torialny rozkład popytu na pracy).  

Edycja Podlaskiej Mapy Zawodów i Kwalifikacji za 2014 rok, swoim zakresem obejmowała 

szerokie spectrum źródeł ofert pracy: z powiatowych urzędów pracy, portali ogólnopolskich 

www.praca.pl, www.pracuj.pl Gazety Wyborczej, Biur Karier, KW OHP, lokalnych portali in-

ternetowych (po jednym z każdego powiatu). W przyjętym katalogu źródeł ofert pracy z 2014 

roku, nastąpiło ograniczenie liczby analizowanych źródeł w stosunku do lat poprzednich. 

Ograniczono ogólnopolskie źródła ogłoszeń o pracę do analizy jednego, najpopularniejszego 

portalu www.praca.pl (zrezygnowano z analizy dodatkowego portalu www.pracuj.pl). Ograni-

czono również zakres analizy ofert publikowanych w wydaniach papierowych gazet regional-

nych Gazety Wyborczej i jej dodatku Gazeta Praca, rezygnując z analizy ofert publikowanych w 

Gazecie Współczesnej i Kurierze Porannym. Nie przeprowadzono edycji badania analizującej 

popyt na pracę za 2015 roku. W 2016 roku, w ramach kolejnej edycji badania, modyfikacja 

metodyki polegała na dalszym ograniczeniu zakresu analizowanych źródeł popytu na pracę. 

Zrezygnowano całkowicie z analizy ogłoszeń publikowanych w Gazecie Wyborczej. 

Ze względu na zmiany w metodyce obserwowania niezrealizowanego popytu na pracę, dane 

prezentowane w niniejszej analizie dla lat 2011-2013, 2014 i 2016, mogą być obarczone ryzy-

kiem błędu, jednak jedynie w ujęciu ilościowym. Oznacza to, że nie jest możliwe jednoznaczne 

wyciąganie wniosków o zmianach ilościowych w popycie na pracę, obserwowanych w analizo-

wanych latach. Dane nie są w pełni porównywalne, a interpretacja wyników powinna odbywać 

się ze świadomością ich związku z czynionymi modyfikacjami metodyki.  

 

                                                        
24  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

7 sierpnia 2014 r., Dz. U. z 2014 r. poz. 1145, zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1876. 

http://www.praca.pl/
http://www.praca.pl/
http://www.pracuj.pl/
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SUBREGIONU 

ŁOMŻYŃSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA  

PODLASKIEGO 
 

Subregion Łomżyński jest częścią województwa podlaskiego, położonego w północno wschod-

niej części Polski. Region, jako całość, graniczy z województwami: warmińsko mazurskim, ma-

zowieckim i lubelskim oraz z Litwą i Białorusią. Powierzchnia regionu wynosi 20,2 tys. km2. 

Liczba ludności wynosząca 1 188 800 mieszkańców (2015 rok) sprawia, że województwo pod-

laskie jest regionem o najniższej gęstości zaludnienia w Polsce. Największe miasta wojewódz-

twa: 

1. Stolica województwa – Białystok;  

2. Miasta na prawach powiatu: Suwałki i Łomża; 

3. Miasta powiatowe: Augustów, Bielsk Podlaski, Zambrów, Grajewo i Hajnówka.  

Powiaty tworzące subregion łomżyński ulokowane są w południowej i zachodniej części woje-

wództwa: miasto Łomża, powiaty: bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazo-

wiecki i zambrowski (Rysunek 2). 

Rysunek 2.  Subregion łomżyński 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/  

Legenda: 

[0] powiat nienależący do subregionu łomżyńskiego 
[1] powiat należący do subregionu łomżyńskiego 
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Województwo podlaskie to region typowo rolniczy. Udział pracujących w sekcji A. Rolnictwo, 

leśnictwo i rybołówstwo, od wielu lat utrzymuje się na poziomie około 32% (31,1% w roku 

2014). Odsetek ten jest wyższy tylko w województwach: lubelskim, świętokrzyskim 

i podkarpackim. W 2013 roku 8,7 % wartości dodanej brutto wytwarzane było w sekcji A pod-

laskiej gospodarki, więcej niż w jakimkolwiek innym województwie Polski. W porównaniu do 

roku 2012 odsetek ten wzrósł o 0,9 p. p., z poziomu 7,8%. Fundamentem podlaskiego rolnic-

twa jest silnie rozwinięta i wysoko uprzemysłowiona branża mleczarska. Uwarunkowania re-

gionalne niesprzyjające rozwojowi przemysłu przyczyniają się do wolnego tempa wzrostu go-

spodarczego regionu. 

Pod względem gospodarczym województwo podlaskie należy do najsłabiej rozwiniętych 

w Polsce. W roku 2013 poziom PKB per capita regionu wynosił tylko 72,9% (31 372 zł/os.) 

wartości krajowej (w roku 2012 71,7%, 30 288 zł/os). Pomimo corocznego wzrostu PKB per 

capita, dystans pomiędzy poziomem PKB w regionie, a średnią wartością dla kraju, systema-

tycznie się powiększa. Dzieje się tak za sprawą wyższego tempa wzrostu gospodarczego kraju. 

W 2014 roku, pomimo wzrostu wartości nominalnej PKB per capita regionu (31 250 zł), jego 

wartość względem średniej krajowej była niższa niż w 2013 roku i wynosiła 72,4%. Według 

szacunków, PKB per capita województwa podlaskiego za 2015 r. wyniesie 33 230 zł, ale będzie 

stanowił już tylko 71,1 % wartości krajowej. W latach 2003-2013 PKB w przeliczeniu na miesz-

kańca województwa podlaskiego wzrósł o około 74%. W przypadku Polski wzrost ten oscylował 

w granicach 81%. Niski poziom rozwoju gospodarczego jest wypadkową struktury gospodar-

czej subregionów i poszczególnych powiatów województwa podlaskiego.25 

W 2014 roku subregion łomżyński wypracował 30,3% PKB regionu w cenach bieżących (su-

bregion białostocki 49,4%; subregion suwalski 20,3%). PKB per capita (w cenach bieżących) 

w subregionie łomżyńskim stanowi 88,6% średniej wojewódzkiej (subregionu białostockiego 

115,9%; a subregionu suwalskiego 87,5%).26 

Subregion łomżyński, w 2013 roku, wypracował 30,3% wartości dodanej brutto (WDB), 

w cenach bieżących, regionu ogółem (subregion białostocki 49,4%; subregion suwalski 20,3%). 

Wkład poszczególnych sektorów gospodarki w wypracowanie wartości dodanej brutto, w wo-

jewództwie podlaskim i poszczególnych subregionach, kształtował się w 2013 roku 

w następujący sposób: 

a) Województwo podlaskie (WDB 33 322 mln. zł.), w tym:  

- rolnictwo 8,7%, 

- przemysł 28,0%, 

- usługi 63,3. 

b) Subregion białostocki (WDB 16 477 mln. zł.), w tym:  

- rolnictwo 4,2%, 

- przemysł 26,0%, 

- usługi 69,7. 

  

                                                        
25  Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 36-38. 
26  Tamże, s. 38. 
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c) Subregion łomżyński (WDB 10 093 mln. zł.), w tym:  

- rolnictwo 13,4%, 

- przemysł 29,8%, 

- usługi 56,7. 

d) Subregion suwalski (WDB 6 752 mln. zł.), w tym:  

- rolnictwo 12,5%, 

- przemysł 29,9%, 

- usługi 57,6.27 

Subregion łomżyński pod względem powierzchni jest największym z subregionów wojewódz-

twa podlaskiego i zajmuje 43,7% terytorium regionu (subregion białostocki 5 132 km2; 

25,4%/subregion suwalski 6 237 km2; 30,9%). Pod względem liczby ludności (34% ludności 

regionu), plasuje się na drugiej pozycji, po subregionie białostockim (42,9% ludności ogółem 

województwa) i przed suwalskim (23,1% ludności ogółem województwa). Gęstość zaludnienia 

w subregionie łomżyńskim jest niższa od średniej wojewódzkiej (59 os./km2) oraz gęstości za-

ludnienia charakteryzującej subregion białostocki (100 os./km2), natomiast jest wyższa od 

gęstości zaludnienia subregionu suwalskiego (44 os./km2). 

Subregion łomżyński na tle województwa i pozostałych podregionów, charakteryzuje również 

ujemny przyrost naturalny i ujemne saldo migracji: 

a) Województwo podlaskie:  

-  przyrost naturalny (na 1000 ludności): – 0,7 w 2005 roku; – 0,69 w 2014 roku; – 

0,76 w 2016 roku, 

-  saldo migracji (w liczbach bezwzględnych, osoby): – 1 941 w 2005 roku; – 2 249 

w 2014 roku; – 1 287 w 2016 roku. 

b) Subregion białostocki:  

-  przyrost naturalny (na 1000 ludności): – 0,5 w 2005 roku; 0,23 w 2014 roku; 0,41 

w 2016 roku, 

-  saldo migracji (w liczbach bezwzględnych, osoby): 299 w 2005 roku; 267 w 2014 ro-

ku; 656 w 2016 roku. 

c) Subregion łomżyński:  

-  przyrost naturalny (na 1000 ludności): – 1,84 w 2005 roku; – 1,95 w 2014 roku; – 

2,59 w 2016 roku, 

-  saldo migracji (w liczbach bezwzględnych, osoby): – 1 429 w 2005 roku; – 1 584 

w 2014 roku; – 1 230 w 2016 roku. 

d) Subregion suwalski:  

-  przyrost naturalny (na 1000 ludności): 0,61 w 2005 roku; – 0,52 w 2014 roku; – 0,24 

w 2016 roku 

-  saldo migracji (w liczbach bezwzględnych, osoby): – 811 w 2005 roku; – 932 w 2014 

roku; -713 w 2016 roku.28 

                                                        
27  Tamże, s. 282. 
28  Tamże, s. 37 oraz GUS BDL. 
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Ogólną charakterystykę porównawczą subregionu łomżyńskiego i jego powiatów oraz woje-

wództwa podlaskiego (w oparciu o dane z 2014 r.), prezentują Tabela 1 oraz Rysunki od 3 do 7. 

 Rysunki od 3 do 7. 

Tabela 1.  Charakterystyka subregionu łomżyńskiego i jego powiatów na tle 
województwa podlaskiego (w 2016 r.) 
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Województwo  
Podlaskie 

20 187 100 100 59 - 1 287 99 956 100 38 605 100,0 32 350 34 233 

Subregion 
łomżyński 

8 818 43,7 34,0 45 - 1 230 28 701 28,7 11 727 30,4 
28 861 

(89,2%) 
10 399 

(30,4%) 

Bielski 1 385 6,9 4,8 40 - 270 3 828 3,8 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Hajnowski 1 624 8,0 3,8 27 - 49 2 959 3,0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Kolneński 940 4,7 3,3 41 - 214 2 432 2,4 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Łomżyński 1 355 6,7 4,3 38 - 100 3 011 3,0 b.d. b.d. b.d. b.d. 

M. Łomża 33 0,2 5,3 1 922 - 23 6 303 6,3 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Siemiatycki 1 459 7,2 3,9 31 - 224 2 777 2,8 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Wysokomazo-
wiecki 

1 289 6,4 4,9 45 - 202 4 100 4,1 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Zambrowski 733 3,6 3,7 60 -148 3 292 3,3 b.d. b.d. b.d. b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 36-289 oraz GUS BDL. 

  

                                                        
29  WDB – Wartość Dodana Brutto 
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Tabela 2.  Pozycja powiatów Subregionu Łomżyńskiego na tle województwa 
podlaskiego pod względem zmiennych charakteryzujących poziom 
rozwoju gospodarczego powiatu (2015 rok) 

Powiat 

Liczba 
 pracujących 

ogółem/ 
miejsce  

w rankingu 

Udział 
 pracujących  
w rolnictwie/ 

miejsce  
w rankingu 

Udział  
pracujących  
w przemyśle  
i budownic-

twie/ 
miejsce  

w rankingu 

Udział 
 pracujących  
w usługach/ 

miejsce  
w rankingu 

Liczba 
 podmiotów 
gospodarki 

ogółem/ 
miejsce  

w rankingu 

Średnia w regionie 340 311 37 20 43 - 

Bielski 
19 054 

VI 

46 

IX 

28 

III 

26 

XI 

3 827 

VIII 

Hajnowski 
13265 

XI 

34 

XIV 

29 

II 

37 

IV 

2 959 

XII 

Kolneński 
11905 

XV 

71 

II 

7 

XV 

21 

XV 

2 432 

XIV 

Łomżyński 
15446 

VIII 

72 

I 

12 

XIII 

16 

XVII 

3 011 

XI 

M. Łomża 
15544 

VII 

8 

XV 

21 

VII 

72 

II 

6 303 

IV 

Siemiatycki 
12707 

XII 

59 

VIII 

13 

XI 

27 

IX 

2 777 

XIII 

Wysokomazowiecki 
22002 

III 

63 

VI 

16 

X 

21 

XIV 

4 100 

VI 

Zambrowski 
13492 

X 

43 

XIII 

25 

IV 

32 

VII 

3 292 

IX 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 36-289. 
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Rysunek 3.  Struktura ludności według miejsca zamieszkania oraz gęstość 
zaludnienia w subregionie łomżyńskim i jego powiatach na tle 
pozostałych subregionów i powiatów województwa podlaskiego 
(2014 rok) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 301. 
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Rysunek 4.  Przyrost naturalny oraz urodzenia i zgony w subregionie 
łomżyńskim i jego powiatach na tle pozostałych subregionów 
i powiatów województwa podlaskiego (2014 rok) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 302. 



Rysunek 5.  Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 
1000 ludności w subregionie łomżyńskim i jego powiatach na tle 
pozostałych subregionów i powiatów województwa podlaskiego 
(2014 rok) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 303. 



Rysunek 6.  Podmioty gospodarki narodowej30 na 10 tys. ludności 
w subregionie łomżyńskim i jego powiatach na tle pozostałych 
subregionów i powiatów województwa podlaskiego (w dniu 31 XII 
2014 roku) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Województwo Podlaskie. Podregiony. Powiaty. Gminy 2015, Urząd 

Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2015, s. 311. 

                                                        
30  Wpisane do rejestru REGON, bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie.  



32 

Rysunek 7.  Pracujący31 według sektorów gospodarki w powiatach 
województwa podlaskiego, w tym subregionu łomżyńskiego, w 2015 
roku 

 

Źródło: Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: http://bialystok.stat.gov.pl/  

 

Pochodną poziomu rozwoju danego terytorium, jest zdolność jego gospodarki do tworzenia 

miejsc pracy. Ze względu na brak danych źródłowych, nie jest możliwa charakterystyka zdol-

ności gospodarek subregionalnych w zakresie tworzenia miejsc pracy. Dokonano, więc analizy 

zdolności gospodarki do tworzenia nowych miejsc pracy na poziomie regionu.  

prezentuje zdolność gospodarki województwa podlaskiego do tworzenia nowych miejsc pacy 

na tle pozostałych regionów Polski Wschodniej, województwa mazowieckiego – najsilniejszego 

pod względem gospodarczym sąsiada regionu oraz Polski. 

 

  

                                                        
31  Dane dotyczą podmiotów gospodarczych, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób, z pracującymi 

w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. 



33 

Tabela 3.  Nowotworzone i likwidowane miejsca pracy w województwie 
podlaskim w latach 2008-2015 na tle województw Polski 
Wschodniej i kraju (tys. osób) 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

P
O

L
S

K
A

 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

490,6 521,6 609,3 580,3 465,0 502,4 614,8 595,9 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

138,0 501,4 456,5 429,3 376,5 347,1 319,9 317,6 

przyrost miejsc pracy netto 352,6 20,2 152,8 151,0 88,5 155,3 294,9 278,3 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku  

poprzedniego) 
 

-94,3 656,4 -1,2 -41,4 75,5 89,9 -5,6 

M
A

Z
O

W
IE

C
K

IE
 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

110,9 100,6 123,2 150,2 93,7 96,8 163,0 123,9 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

28,8 95,3 97,9 90,6 83,5 79,6 74,1 65,2 

przyrost miejsc pracy netto 82,1 5,3 25,3 59,6 10,2 17,2 88,9 58,7 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku 

 poprzedniego) 
 

-93,5 377,4 135,6 -82,9 68,6 416,9 -34,0 

P
O

D
L

A
S

K
IE

 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

9,3 10,1 17,4 11,5 13,0 8,6 7,4 12,0 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

2,6 8,6 10,1 10,0 9,5 6,7 5,6 4,4 

przyrost miejsc pracy netto 6,7 1,5 7,3 1,5 3,5 1,9 1,8 7,6 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku poprzednie-

go) 
 

-77,6 386,7 -79,5 133,3 -45,7 -5,3 322,2 

L
U

B
E

L
S

K
IE

 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

13,3 16,9 22,6 21,5 17,9 18,6 19,7 20,2 

liczba zlikwidowanych 
 miejsc pracy 

4,6 14,2 18,7 17,2 15,7 14,0 11,1 9,5 

przyrost miejsc pracy netto 8,7 2,7 3,9 4,3 2,2 4,6 8,6 10,7 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku  

poprzedniego) 
 

-69,0 44,4 10,3 -48,8 109,1 87,0 24,4 

P
O

D
K

A
R

P
A

C
K

IE
 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

16,6 18,4 23,7 23,1 20,3 24,0 20,2 27,7 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

6,8 27,8 16,7 20,4 15,7 14,4 13,9 16,2 

przyrost miejsc pracy netto 9,8 -9,4 7,0 2,7 4,6 9,6 6,3 11,5 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku  

poprzedniego) 
 

-195,9 -174,5 -61,4 70,4 108,7 -34,4 82,5 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ś
W

IĘ
T

O
K

R
Z

Y
S

K
IE

 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

7,2 10,3 14,7 15,8 14,0 14,5 16,1 12,9 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

3,5 8,9 12,3 11,3 12,5 9,7 9,2 9,3 

przyrost miejsc pracy netto 3,7 1,4 2,4 4,5 1,5 4,8 6,9 3,6 

dynamika (wzrost/spadek  
w stosunku do roku 

 poprzedniego) 
 

-62,2 71,4 87,5 -66,7 220,0 43,8 -47,8 

W
A

R
M

IŃ
S

K
O

 
-M

A
Z

U
R

S
K

IE
 

liczba nowo utworzonych  
miejsc pracy 

15,1 13,5 17,9 19,0 18,3 14,3 14,6 17,6 

liczba zlikwidowanych  
miejsc pracy 

3,7 18,1 13,7 15,1 13,2 10,5 9,8 11,5 

przyrost miejsc pracy netto 11,4 -4,6 4,2 3,9 5,1 3,8 4,8 6,1 

dynamika (wzrost/spadek 
 w stosunku do roku 

poprzedniego) 
 

-140,4 -191,3 -7,1 30,8 -25,5 26,3 27,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

Miejsca pracy netto – różnica pomiędzy liczbą nowo utworzonych miejsc pracy, a liczba zlikwidowanych miejsc 

pracy. 

Dynamika – pokazuje zmiany w zakresie przyrostu miejsc pracy netto, tzn. wzrost/spadek liczby miejsc pracy 

netto w stosunku do roku poprzedniego (%). 

 

Nowo utworzone miejsca pracy (zgodnie z definicją GUS) oznaczają miejsca powstałe 

w wyniku zmian organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności przedsiębior-

stwa oraz wszystkie miejsca pracy w jednostkach nowo powstałych. Liczba nowych miejsc pra-

cy netto, powstająca w latach 2008-2015, we wszystkich analizowanych regionach charaktery-

zowała się dużym zróżnicowaniem, co do liczebności. Obserwowana dynamika zmian, w żad-

nym z regionów i w kraju nie przyjęła żadnej wyraźnej tendencji. Przeciwnie, kolejne lata cha-

rakteryzowały się wyraźnymi zmianami trendu. Oceniając zdolność gospodarki województwa 

podlaskiego do tworzenia miejsc pracy należy wskazać, iż jest ona dużo niższa od zdolności 

silnego gospodarczo województwa mazowieckiego. W 2015 roku przyrost miejsc pracy netto 

w regionie stanowił zaledwie 13% przyrostu zanotowanego w województwie mazowieckim 

i 2,7% przyrostu netto miejsc pracy w kraju. W tym samym roku, w województwie nowopow-

stałych miejsc pracy netto było również zdecydowanie mniej niż w województwach: lubelskim 

(o 28,9% mniej) i podkarpackim (o 33,9% mniej). Niższy przyrost miejsc pracy netto niż w 

województwie podlaskim, zaobserwowano w 2015 r. w województwach: świętokrzyskim 

(52,6% mniej) i warmińsko-mazurskim (19,7% mniej). 
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Wykres 1.  Miejsca pracy netto na 1000 osób w wieku produkcyjnym, 
w województwie podlaskim w latach 2008-2015 na tle województw 
Polski Wschodniej i kraju (osoby) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Liczby powstających corocznie miejsc pracy netto przełożone na 1000 osób w wieku produk-

cyjnym, pozwalają na dokładniejsze zobrazowanie rozmiaru nowopowstających miejsc pracy 

netto w stosunku do liczby osób, które potencjalnie mogłyby być zainteresowane ich pozyska-

niem. Również w tym przypadku, kolejne lata analizy pokazują wysoki poziom zmienności 

sytuacji we wszystkich regionach i kraju. W przypadku tego rodzaju porównania, wynik analizy 

zależy od liczebności populacji osób w wieku produkcyjnym w danym regionie. W przypadku 

województwa podlaskiego, trzy lata analizy (2009, 2010 i 2012 rok) charakteryzowały się wyż-

szym poziomem wartości wskaźnika w regionie, niż w województwie mazowieckim i średnio w 

kraju. Liczba miejsc pracy netto, przypadająca na 1000 osób potencjalnie zainteresowanych 

ich pozyskaniem, stawia województwo podlaskie w korzystniejszym świetle, niż analiza oparta 

na porównywaniu wartości bezwzględnych. Dla przykładu, w 2015 r. sytuacja obserwowana w 

regionie była zdecydowanie lepsza niż we wszystkich pozostałych regionach Polski Wschod-

niej. Wskaźnik regionalny był jedynie o 12,6% niższy od średniej krajowej i o 43% gorszy od 

wartości charakteryzującej województwo mazowieckie. 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POLSKA 13,5 0,8 5,8 5,8 3,4 6,1 11,6 11,1

MAZOWIECKIE 23,4 1,5 7,2 17,0 2,9 4,9 25,7 17,1

PODLASKIE 8,3 1,9 9,0 1,9 4,3 2,4 2,3 9,7

LUBELSKIE 6,0 1,9 2,7 3,0 1,5 3,2 6,1 7,7

PODKARPACKIE 6,9 -6,6 4,8 1,9 3,2 6,7 4,4 8,1

ŚWIĘTOKRZYSKIE 4,3 1,6 2,8 5,3 1,8 5,7 8,3 4,4

WARMIŃSKO-MAZURSKIE 11,5 -4,7 4,2 3,9 5,1 3,9 4,9 6,3
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4. POWIAT BIELSKI 

4.1. Charakterystyka lokalnej gospodarki  
 

Powiat Bielski jest położony w południowozachodniej części wo-

jewództwa podlaskiego, na Równinie Bielskiej, otoczonej od pół-

nocy doliną Górnej Narwi, od wschodu Puszczą Białowieską. 

Graniczy z powiatami: wysokomazowieckim, białostockim, haj-

nowskim i siemiatyckim. Powiat charakteryzuje się niskim po-

ziomem urbanizacji. Centrum gospodarczym powiatu, posiadają-

cym duży i perspektywiczny potencjał rozwojowy, jest jego stolica 

– Bielsk Podlaski. Z uwagi na pełnione funkcje ponadlokalne 

oraz wysoką dynamikę rozwoju gospodarczego, miasto Bielsk 

Podlaski zostało uznane w Strategii Rozwoju Województwa Pod-

laskiego do roku 2020 za jeden z subregionalnych ośrodków 

wzrostu (obok Suwałk, Łomży i Białegostoku). Powiat zajmuje 

powierzchnię 1385 km2, co stanowi 7% powierzchni województwa 

podlaskiego. Podobnie jak wiele innych powiatów w regionie, 

posiada charakter rolniczy. Przez teren powiatu wiodą ważne 

szlaki komunikacyjne. Droga krajowa nr 19 (łącząca przede 

wszystkim trzy aglomeracje we wschodniej Polsce, tj.: rzeszow-

ską, lubelską i białostocką, z przejściem granicznym z Białorusią 

w Kuźnicy Białostockiej) oraz droga krajowa nr 66 (łącząca drogę 

krajową nr 8 z przejściem granicznym z Białorusią w Połowcach). 

Powiat charakteryzuje niski stopień uprzemysłowienia. Więk-

szość podmiotów gospodarki narodowej prowadzi działalność 

w mieście Bielsk Podlaski. Ważne funkcje gospodarcze w powie-

cie pełni również miasto Brańsk. Na obszarze gmin wiejskich 

dominującą formą gospodarki jest rolnictwo. Na terenie Powiatu 

Bielskiego dominują użytki rolne (74,3%) oraz użytki leśne, za-

drzewione i zakrzewione (20,9%). Łączna powierzchnia terenów 

o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych, 

prawnie chronionych, obejmuje około 3,0% obszaru powiatu.32 

W Powiecie Bielskim działa wiele małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, handlo-

wych i usługowych, rozwijających się i tworzących miejsca pracy. Pod tym względem Powiat 

Bielski wyróżnia się na tle innych powiatów w województwie podlaskim o podobnych warun-

kach rozwoju. Do liczących się dziedzin gospodarki powiatu należą: budownictwo, przetwór-

stwo rolno-spożywcze, przetwórstwo rybne, handel. Ważny profil działalności firm budowal-

nych stanowi produkcja domów modułowych i panelowych, prefabrykowanych w technologii 

szkieletu drewnianego, zarówno w zakresie wielopiętrowych budynków mieszkalnych i usłu-

gowych, jak i osiedli domów szeregowych oraz jednorodzinnych. W przetwórstwie rolno-

spożywczym obserwuje się znaczącą pozycję przetwórstwa mlecznego i mięsnego. Dynamicznie 

rozwija się również sektor handlu. O sile lokalnych przedsiębiorstw świadczy ich potencjał 

eksportowy powodujący, że znaczna część wyrobów trafia na rynki zagraniczne: wyroby 

z łososia norweskiego (Suempol), wyroby lokalnego budownictwa (Unibep S.A., Danwood S. 

                                                        
32  Program rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku (projekt), Bielsk Podlaski 2015, dostępny w Internecie: 

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, s. 5-8. 
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A., Nordhus S. A.). Na rynku krajowym ważną pozycję zajmują produkowane lokalnie wysokiej 

jakości mięso surowe, wędzonki, wędliny i wyroby garmażeryjne (Bielski oddział Zakładów 

Mięsnych Netter) oraz licząca się w sektorze handlu sieć sklepów Arhelan. W Gminie Orla, w 

2009 r. powstał kompleks produkcyjny firmy IKEA Industry Poland Sp. z o.o., jeden z najbar-

dziej innowacyjnych zakładów produkcyjnych tego typu w Europie, obejmujący nowoczesną 

fabrykę ultra cienkich płyt HDF, tartak oraz zakład produkcji dodanej, w którym płyty są cięte 

na wymiar. Wytwarzane w zakładzie ultra cienkie płyty HDF wykorzystywane są do produkcji 

lekkich mebli dla IKEA. Deski produkowane w tartaku IKEA Industry trafiają do producentów 

współpracujących z IKEA oraz innych firm obecnych na polskim rynku.33  

Powiat Bielski jest obszarem niedocenianym z punktu widzenia turystyki. Okolice Bielska Pod-

laskiego to cenne tereny bagien nadnarwiańskich i malowniczych lasów, bogactwo flory 

i fauny. Tutejsze środowisko naturalne jest stosunkowo mało zdegradowane przez działalność 

gospodarczą. Atutem powiatu jest zróżnicowane dziedzictwo kulturowe i religijne, znajdujące 

swój wyraz w różnorodności zabytków, obrzędów religijnych i miejscowych obyczajów. Powiat 

położony jest na obszarze Zielonych Płuc Polski, w odległości 46 km od Białowieży, 

w środkowej części województwa, którego blisko 40% powierzchni objęto ochroną. Środowisko 

przyrodnicze Powiatu Bielskiego wyróżnia się na tle innych powiatów swoimi walorami, na 

które składają się w znacznej mierze kompleksy leśne z zachowanymi drzewostanami, doliny 

rzek, bogaty świat roślinny i zwierzęcy oraz zabytki kultury materialnej. Baza turystyczna na 

terenie powiatu jest słabo rozwinięta. Na jej stan składa się niski poziom rozwoju bazy nocle-

gowej (siedem turystycznych obiektów noclegowych posiadających 10 i więcej miejsc noclego-

wych, z czego większość mieści się w Bielsku Podlaskim; słabo rozwinięta baza noclegowa w 

gospodarstwach agroturystycznych) i zaplecza socjalnego, brak wytyczonych szlaków tury-

stycznych i komunikacyjnych oprowadzających po najciekawszych zakątkach powiatu, niedo-

stępność zabytków dla ruchu turystycznego.34  

W skład powiatu wchodzą: 

1.  Gminy miejskie: Bielsk Podlaski, Brańsk;  

2. Gminy wiejskie: Bielsk Podlaski, Brańsk, Boćki, Orla, Rudka i Wyszki. 

 

  

                                                        
33  Tamże, s. 8-9. 
34  Tamże, s. 29-31. 
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Rysunek 8.  Podział administracyjny powiatu bielskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/  

 

Sytuację demograficzną powiatu, w zakresie potencjalnych zasobów kształcenia ustawicznego 

wyznaczają przewidywania, co do liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 

do 2020 roku. (Wykres 2)  

 

Wykres 2.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym  
w powiecie bielskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

Według prognozy GUS, do roku 2020 w powiecie bielskim nastąpi znaczące zmniejszenie po-

pulacji osób w wieku produkcyjnym, o 1391 osób (4,0%) w stosunku do roku 2015. Dynamika 

spadku liczby ludności w populacji osób w wieku produkcyjnym wykazuje się zrównoważe-

niem, średnioroczny ubytek wynosi 0,7-0,9% (około 300 osób).  
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Sytuacja przewidywana w zakresie zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym nie znajdzie 

przełożenia na wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W przypadku powiatu biel-

skiego, zmaleje liczba ludności również w tej kategorii osób, o 426 osób (3,3%).  

Struktura pracujących według sektorów gospodarki w powiecie wyróżnia się na tle wojewódz-

twa udziałem pracujących w przemyśle. (Tabela 4)  

 

Tabela 4.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie bielskim na tle województwa, w latach  
2008-2015 (%)35 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT  
BIELSKI 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 

56 57 50 48 47 46 46 46 

Przemysł i budownictwo 18 18 23 25 26 27 28 28 

Usługi 26 26 28 27 27 27 27 26 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Uwarunkowania gospodarcze powiatu bielskiego znajdują odzwierciedlenie w strukturze pra-

cujących według sektorów gospodarki, aczkolwiek poziom uprzemysłowienia powiatu wydaje 

się być wyższy od poziomu opisanego w strategicznych dokumentach lokalnych. Powiat bielski 

charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem pracujących w rolnictwie, wyższym od średniej 

wojewódzkiej. Udział pracujących w tym sektorze gospodarki, w ogóle pracujących w powiecie 

spada. Na przestrzeni siedmiu lat (2008-2015) zmniejszył się o 10 pkt. proc. Istotnie silną ce-

chą powiatu jest udział pracujących w przemyśle i budownictwie. Pomimo znaczącej koncen-

tracji zakładów przemysłowych jedynie w centrach gospodarczych powiatu (Bielsk Podlaski i 

Brańsk), ich liczba i siła decydują o wysokim udziale pracujących w przemyśle w liczbie pracu-

jących ogółem. Jednocześnie, na przestrzeni siedmiu lat (2008-2015) obserwowany był w po-

wiecie wzrost pracujących w przemyśle o 10 pkt. proc., co odbywało się kosztem spadku za-

trudnienia w rolnictwie. W 2015 roku, udział pracujących w przemyśle i budownictwie, w po-

wiecie bielskim, był o 8 pkt. proc. wyższy niż średnio w województwie. Wyższy poziom pracu-

jących w tym sektorze gospodarki obserwowany był w skali województwa jedynie w mieście 

Suwałki (36%) i powiecie hajnowskim (29%). Na niezmienionym poziomie, w 2015 roku w 

stosunku do 2008 roku, pozostał w powiecie bielskim poziom zatrudnienia w usługach. 

 

  

                                                        
35  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy po-

wyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Rysunek 9.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa i przemysłu 
w powiecie bielskim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA. 

 

Rysunek 10.  Prognoza liczby pracujących w sektorze usług w powiecie bielskim 
w 2022 roku 

 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu bielskiego do 2022 roku. 

Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów depo-

pulacyjnych, procesów społecznych przekładających się na skłonność do podejmowania za-

trudnienia, mobilność zawodową czy uczestnictwo w kształceniu ustawicznym ludności powia-
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tu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu bielskiego będzie kształtowała się w 

następujący sposób: 

a) Rolnictwo powiatu, w 2022 roku, będzie najprawdopodobniej dysponowało 5 819 miej-

scami pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: 

od 4 288 do 7 392 miejsc;  

b) Przemysł powiatu, w 2022 roku, będzie dysponował 4 612 miejscami pracy; z 95% praw-

dopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 3 404 do 5 819 miejsc 

pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będzie pracowało prawdopodobnie 4 567 osób; z 95% prawdo-

podobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 3 862 do 5 271 miejsc 

pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu bielskiego, pod względem liczby firm funkcjonujących 

w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 5. 

Tabela 5. 

Tabela 5.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie bielskim, w latach 
2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL. 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-
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ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych jednostek terytorialnych z reguły najwięcej podmio-

tów gospodarczych funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny. Podobna sytuacja 

występuje w powiecie bielskim (25,2%). Jednakże, zgodnie z potencjałem gospodarczym po-

wiatu, wskazującym na intensywny rozwój lokalnych przedsiębiorstw przemysłowych i budow-

lanych, silną pozycję, wyrażoną udziałem w strukturze podmiotów gospodarczych oraz struk-

turze pracujących posiadają sekcje C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo. Udział 

podmiotów z tych sekcji, w liczbie podmiotów funkcjonujących w powiecie ogółem, wynosi 

24,5%, a 937 podmiotów (w liczbach bezwzględnych) daje zatrudnienie 5 243 osobom. Sekcje 

PKD zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodarczych stanowią aż 70,2% podmio-

tów (2 673 podmioty), dając jednocześnie miejsca pracy mniejszej liczbie osób (5 008) niż sek-

tor przemysłu i budownictwa. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospo-

darki oraz arkusz Podmioty gospodarcze według sekcji PKD). W sektorze usług, należy zwrócić 

uwagę na silną pozycję sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,1%). Ko-

nieczne jest równocześnie zwrócenie uwagi na fakt, iż sekcja ta obejmuje dosyć zróżnicowane 

profile działalności, do których należą: działalność prawnicza, rachunkowo – księgowa i do-

radztwo podatkowe, działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarzą-

dzaniem, działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, badania 

naukowe i prace rozwojowe, reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność weterynaryjna. 

Ogólna liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu bielskiego stale rośnie. 

W poszczególnych sekcjach, obserwowane są jednak i wzrosty, i spadki tej liczby. Spada liczba 

podmiotów funkcjonujących w sekcji A i tendencja ta jest zgodna z obserwowanym spadkiem 

liczby pracujących w rolnictwie, w powiecie. Sekcje PKD wliczane do sektora przemysłu i bu-

downictwa notowały w latach 2010-2016 wzrosty liczby funkcjonujących w nich podmiotów 

gospodarczych. O ile w sekcji F – budownictwo, wzrost tej liczby był znaczący w skali powiatu 

(74 podmioty; 15,1%), o tyle w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe stosunkowo niewielki (14 

podmiotów; 3,9%). Łącznie, w sekcjach PKD kwalifikowanych do sektora przemysłu i budow-

nictwa, liczba przedsiębiorstw wzrosła o 88 podmiotów. Obserwowany wzrost liczby podmio-

tów przełożył się na wzrost liczby pracujących w sektorze o 5 pkt. proc. (Tabela 4), co w licz-

bach bezwzględnych przełożyło się na wzrost liczby pracujących o 1232 osoby (por. Baza Da-

nych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki). W analizowanym okresie, 

w poszczególnych sekcjach usługowych, najwyższe przyrosty liczby funkcjonujących podmio-

tów zaobserwowano w sekcji J – informacja i komunikacja; sekcji L – działalność związana z 

obsługą rynku nieruchomości; sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania 
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i działalność wspierająca36; sekcjach:  

S – pozostała działalność usługowa37; T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. 

Łącznie, w sekcjach PKD kwalifikowanych do sektora usług, liczba przedsiębiorstw wzrosła 

o 128 podmiotów. Obserwowany wzrost liczby podmiotów nie przełożył się na zmiany udziału 

sekcji w zatrudnieniu ogółem w powiecie (Tabela 4), a w liczbach bezwzględnych przyczynił się 

do zwiększenia liczby miejsc pracy jedynie o 91 miejsc (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracują-

cy wg sektorów gospodarki). 

Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane 

na poziomie działów PKD, pozwalają na określenie działów gospodarki, które rozwijając się 

w powiecie, wyróżniają go na tle województwa38. W przypadku powiatu bielskiego, na tle wo-

jewództwa wyróżniają się trzy działy:  

- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (liczba podmiotów 

– 3; 38% zasobów województwa), 

- produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (liczba podmiotów – 4; 10% 

zasobów województwa)39, 

- pomoc społeczna z zakwaterowaniem (liczba podmiotów – 7; 9% zasobów województwa). 

(Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

Analizę liczby pracujących w powiecie bielskim, według grup sekcji PKD, prezentuje Tabela 6.  

 

Tabela 6.  Pracujący według grup sekcji w powiecie bielskim tle województwa 
w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat 
Bielski 

ogółem osoba 17 769 18 355 18 837 19 068 19 294 19 054 

udział w zasobach 
województwa 

%* 5 5 6 6 6 6 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo, 

łowiectwo 
i rybactwo 

osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

                                                        
36  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
37  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego 

i domowego, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
38  Do określenia ponadprzeciętnej liczebności, w stosunku do ogólnej liczby podmiotów w województwie, przyjęto dane 

o wartościach wyższych od trzeciego kwartyla (Q3). W ten sposób wyznaczono, w których działach PKD, liczba podmio-

tów funkcjonujących w powiecie należy do grupy 25% wartości wyższych od trzeciego kwartyla. 

Kwartyle dzielą obserwacje na cztery (teoretycznie) równe, co do ilości obserwacji, grupy. Kwartyl trzeci (Q3) dzieli ob-

serwacje w stosunku 75% – 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości III-ego kwartyla, a 25% 

obserwacji jest równa bądź większa niż wartość III-ego kwartyla. Kwartyle określają wartości podziału badanej grupy 

w założonych proporcjach, dzieląc zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100%. Kwartyle  

dają pogląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik.  
39  Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje szeroki zakres działalności, m. in. w obszarach: 

produkcji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; produkcji sprzętu 

i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; produkcji pozostałych pomp i sprężarek; produkcji pozosta-

łych kurków i zaworów; produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; produkcji pieców, 

palenisk i palników piecowych; produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków; produkcji maszyn i sprzętu biurowego, 

z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; produkcji narzędzi ręcznych mechanicznych; produkcji przemysło-

wych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; produkcji pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie-

sklasyfikowanych; produkcji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; produkcji maszyn do obróbki metalu; produkcji pozosta-

łych maszyn specjalnego przeznaczenia; produkcji maszyn dla metalurgii; produkcji maszyn dla górnictwa i do wydoby-

wania oraz budownictwa; produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; produk-

cji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego; produkcji maszyn dla przemysłu papierniczego; produk-

cji maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów. 
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GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Powiat 
Bielski 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo 
i rybactwo 

osoba 8 841 8 799 8 810 8 814 8 806 8 803 

udział w zasobach 
województwa 

%* 3 3 3 3 3 3 

udział w wojewódzkich 
zasobach 
rolnictwa, 

leśnictwa i łowiectwa 

%** 7 7 7 7 7 7 

PODLASKIE 
przemysł 

i budownictwo 
osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat 
Bielski 

Przemysł 
i budownictwo 

osoba 4 011 4 589 4 958 5 139 5 350 5 243 

udział w wojewódzkich 
zasobach 

budownictwa 
%** 6 7 8 8 8 8 

PODLASKIE 

handel; naprawa 
pojazdów samochodo-

wych; transport 
i gospodarka magazy-

nowa; 
zakwaterowanie 

i gastronomia; infor-
macja i komunikacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat 
Bielski 

handel; naprawa 
pojazdów samochodo-

wych; transport 
i gospodarka magazy-

nowa; 
zakwaterowanie 

i gastronomia; infor-
macja i komunikacja 

osoba 1 683 1 689 1 747 1 765 1 746 1 673 

udział w wojewódzkich 
zasobach handlu; 

naprawy pojazdów (…) 
%** 3 3 4 4 3 3 

PODLASKIE 

działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 
nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat 
Bielski 

działalność finansowa i 
ubezpieczeniowa; 

obsługa rynku 
nieruchomości 

osoba 310 301 302 295 293 257 

udział w wojewódzkich 
zasobach działalności 

finansowej 
i ubezpieczeniowej (…) 

%** 4 4 4 4 4 3 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat 
Bielski 

pozostałe usługi osoba 2 924 2 977 3 020 3 055 3 099 3 078 

udział w wojewódzkich 
zasobach 

pozostałych usług 
%** 3 4 4 3 3 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

Liczba miejsc pracy ogółem (liczba pracujących), na przestrzeni lat 2010-2015 wzrosła 

w powiecie bielskim o 1 285 miejsc (7,2%). W ujęciu nominalnym i względnym, najwyższy 

wzrost liczby miejsc pracy wystąpił w przemyśle i budownictwie (1 232 miejsca; 30,7%). Istot-

nym jest fakt, iż wzrost liczby miejsc pracy w przemyśle i budownictwie stanowił 95,9% ogól-

nego przyrostu miejsc pracy w powiecie. Liczba miejsc pracy w przemyśle i budownictwie na 

terenie powiatu bielskiego stanowi 8% wojewódzkich zasobów miejsc pracy w tej grupie sekcji 

PKD. Biorąc pod uwagę ogólny zasób miejsc pracy w powiecie, stanowi on 6% zasobów woje-

wództwa ogółem. Bielskie miejsca pracy w grupie sekcji obejmującej rolnictwo, leśnictwo, ło-
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wiectwo i rybactwo, również posiadają wysoki udział w wojewódzkich zasobach miejsc pracy w 

tej grupie sekcji – 7%. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 7. 

 

Tabela 7.  Najwięksi pracodawcy powiatu bielskiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących 

w zakładzie pra-
cy/przedział 

1. DANWOOD S.A. Produkcja domów gotowych pow. 1000 

2. UNIBEP S.A. 
Działalność związana z budownictwem  

mieszkaniowym 
500-1000 

3. 
"ARHELAN" Burzyńscy  

Spółka Jawna 

Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów  
spożywczych, chemii gospodarczej oraz produktów 

przemysłowych 
ok. 900 

4. SUEMPOL Sp. z o.o. Przetwórstwo ryb 500-1000 

5. 
Zakłady Mięsne "NETTER" Jan 

Netter 
Produkcja mięsa, wędlin, wędzonej  

i garmażerki. 
200-500 

6. 
IKEA Industry Poland Sp. z o.o. 

Odział Orla 
Produkcja ultra cienkich płyt HDF 200-500 

7. 
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej  
w Bielsku Podlaskim 

Zdrowie 200-500 

8. SPE Sp. z o.o. Produkcja i dystrybucja maszyn do sitodruku 100-200 

9. 
Fabryka Przyrządów i Uchwytów 

"BISON – BIAL" S.A. 
Produkcja oprzyrządowania technologicznego  

do obróbki skrawaniem 
100-200 

10. Spółdzielnia Mleczarska BIELMLEK Sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich 100-200 

11. 
"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia 

Spożywców 
Usługi handlowe, gastronomiczne, produkcja 

pieczywa i ciast 
100-200 

12. 
Firma Handlowa "KANDEL" An-

drzej Zajączkowski 

Wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, 
produkcja świec, sztucznych kwiatów, owoców  

i liści, przetaków, sit 
100-200 

13. NORDHUS S.A. 
Producent domów modułowych i panelowych  

prefabrykowanych w technologii szkieletu  
drewnianego 

100-200 

14. ENERGO Sp. z o.o. 
Import surówki węglowej z Rosji, przerabianie  

i dystrybucja węgla na terenie Polski 
100-200 

15. "KREX" Sp. z.o.o. 
Import nawozów sztucznych i biomasy oraz  

dostawa tych towarów dla odbiorców przemysło-
wych, hurtowych i detalicznych 

100-200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Program rozwoju Powiatu Bielskiego do 

2020 roku (projekt), Bielsk Podlaski 2015, dostępny w Internecie: http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, s. 5-8.  

 

 

Liczący się w powiecie pracodawcy funkcjonują w dziedzinach stanowiących trzon gospodarki 

powiatu bielskiego. Budownictwo, reprezentowane jest przez takie przedsiębiorstwa jak Uni-

bep S.A., Danwood S.A. czy Nordhus S.A. Ważnym profilem ich działalności jest produkcja 

domów modułowych i panelowych prefabrykowanych w technologii szkieletu drewnianego, 

zarówno w zakresie wielopiętrowych budynków mieszkalnych i usługowych, jak i osiedli do-

mów szeregowych i jednorodzinnych. Reprezentantem przemysłu drzewnego jest kompleks 

produkcyjny firmy IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Kompleks, usytuowany w gminie Orla, jest 

jednym z najbardziej innowacyjnych zakładów produkcyjnych tego typu w Europie, w skład 

http://www.rot.wrotapodlasia.pl/


47 

którego wchodzą: fabryka ultra cienkich płyt HDF, tartak oraz zakład produkcji dodanej, 

w którym płyty są cięte na wymiar. Produkty IKEI wytwarzane w Orli, wykorzystywane są do 

produkcji lekkich mebli dla IKEA. Deski wysyłane są do producentów współpracujących z 

IKEA oraz innych firm obecnych na polskim rynku. Ważnym przedstawicielem przetwórstwa 

rolno-spożywczego jest Spółdzielnia Mleczarska BIELMLEK. W przetwórstwie rybnym specja-

lizuje się firma „Suempol” Sp. z o.o., której flagowym produktem są wyroby z łososia norwe-

skiego, a większa część produkcji stanowi towar eksportowy. Reprezentantem przetwórców 

mięsnych jest Bielski oddział Zakładów Mięsnych „Netter”, zajmujących się produkcją wyso-

kiej jakości mięsa surowego, wędzonek, wędlin i wyrobów garmażeryjnych. Powiat bielski jest 

również siedzibą liczącej się w kraju Polskiej Sieci Sklepów „Arhelan”. Ta prężnie działająca na 

terenie województwa podlaskiego sieć sklepów, wyłącznie z polskim kapitałem, skutecznie 

konkuruje z zagranicznymi sieciami pod względem jakości obsługi, cen, wystroju placówek 

handlowych. Polska Sieć Sklepów „Arhelan” liczy około 60 placówek, z czego 20 powstało w 

ciągu ostatnich kilku lat.40 

Pozostałe podmioty, reprezentują branże, które na podstawie danych o podmiotach funkcjonu-

jących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane na poziomie działów PKD, decydują o 

wyróżnieniu gospodarki powiatu na tle województwa. 

 

4.2. Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki 

 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu (Tabela 8). 

 

Tabela 8.  Miejsca pracy w powiecie bielskim w latach 2013, 2014 i 2016 wg 
działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

10 Produkcja artykułów 
spożywczych 

153 
 

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

49  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
124 

41 Roboty budowlane 
związane ze wznosze-
niem budynków 

96 
 

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłączeniem 
ubezpieczeń i funduszów 
emerytalnych 

23  
41 Roboty budowlane 

związane ze wznosze-
niem budynków 

99 

28 Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

25 
 

41 Roboty budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem 
budynków 

18  
43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
58 

46 Handel hurtowy, z 
wyłączeniem handlu po-
jazdami samochodo-
wymi 

24 
 

65 Ubezpieczenia, reaseku-
racja oraz fundusze eme-
rytalne, z wyłączeniem 
obowiązkowego ubezpie-
czenia społecznego 

12  

16 Produkcja wyrobów 
z drewna oraz korka, 
z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze 
słomy 

48 

                                                        
40  Program rozwoju Powiatu Bielskiego do 2020 roku (projekt), Bielsk Podlaski 2015, dostępny w Internecie: 

http://bip.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/, s. 5-8. 
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Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

43 Roboty budowlane 
specjalistyczne 

23 
 

16 Produkcja wyrobów 
z drewna oraz korka, 
z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów uży-
wanych do 

11  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

42 

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

16 
 

35 Wytwarzanie i zaopatry-
wanie w energię elek-
tryczną, gaz, parę wod-
ną, gorącą wodę 
i powietrze do układów 
klimatyzacyjnych 

11  

28 Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie  
indziej niesklasyfiko-
wana 

36 

16 Produkcja wyrobów 
z drewna oraz korka, 
z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów ze 
słomy i materiałów 
używanych do wyplata-
nia 

12 
 

80 Działalność detektywi-
styczna i ochroniarska 

11  
18 Poligrafia i reprodukcja 

zapisanych nośników 
informacji 

13 

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń 
i funduszów emerytal-
nych 

12 
 

56 Działalność usługowa 
związana z wyżywieniem 

10  
49 Transport lądowy oraz 

transport rurociągowy 
12 

66 Działalność wspomaga-
jąca usługi finansowe 
oraz ubezpieczenia 
i fundusze emerytalne 

12 
 

43 Roboty budowlane  
specjalistyczne 

9  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywie-
niem 

12 

Pozostałe 1 186 
 

Pozostałe 1 617  Pozostałe 1 117 

Razem 1 559 
 

Razem 1 771  Razem 1 561 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Analiza popytu na pracę w powiecie bielskim według branż, ustalonych według kodu działu 

PKD przedstawia zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na pracowników w latach 2013, 2014 i 

2016. Biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy ogółem, w kolejnych latach (2014 r. i 2016 r.41) na-

stąpił jej wzrost. W 2014 roku o ok. 12%, w 2016 r. co najmniej o 0,1%. W 2014 roku, 

w porównaniu do roku poprzedniego, zaobserwowano ogólne rozdrobnienie popytu na pracę 

(tzn. mniejsze zapotrzebowanie na pracowników w branżach o najwyższej liczbie ofert 

w danym roku). W 2013 r. w czołówce działów tworzących miejsca pracy znalazła się różnego 

rodzaju produkcja (łącznie 190 ofert), która w 2014 r. generowała mniejszą liczbę wolnych 

miejsc pracy (jedynie 18 ofert). W 2014 r. zdecydowanie spadł popyt na pracowników budow-

lanych (27 ofert), podczas gdy w porównaniu do roku poprzedniego potrzebowano ich 119. 

W 2014 r. najczęściej poszukiwano pracowników do handlu detalicznego (49 ofert) i, co jest 

charakterystyczne, identyfikowany w tym sektorze popyt znacząco wzrósł w stosunku do 2013 

r. (16 ofert). Ponadto wzrósł popyt na pracowników finansowych (23 oferty wobec 12 identyfi-

kowanych w 2013 r.). W 2014 r. pojawiły się również symptomy rozwoju innych branż. Pojawił 

się zauważalny popyt na pracowników wytwarzających i zaopatrujących w energię, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; detektywów i ochroniarzy oraz 

pracowników w działalności usługowej związanej z wyżywieniem. 

                                                        
41  Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
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W 2016 r., w przekroju działów gospodarki, w powiecie bielskim najwięcej ofert pracy zidenty-

fikowano w podobnych branżach, co w 2013 roku: produkcja artykułów spożywczych (124 

oferty) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (99 ofert). Liczne oferty 

pracy wygenerowały również branże: roboty budowlane specjalistyczne (58), produkcja wyro-

bów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy (48), handel de-

taliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (42) oraz produkcja 

maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (36). 

Wartym podkreślenia jest fakt, iż co szósta oferta pracy w województwie podlaskim, wygene-

rowana przez branże: produkcja artykułów spożywczych i produkcja maszyn i urządzeń, gdzie 

indziej niesklasyfikowana, pochodziła z powiatu bielskiego.42 

 

Tabela 9.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
bielskim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski 

 Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

515303  
Robotnik 

 gospodarczy 
140 120 97 

 
522301  

Sprzedawca S 
118 6,7  

932911  
Pomocniczy 

robotnik 
w przemyśle 

przetwórczym 

107 6,9 

411004  
Technik prac  
biurowych S 

105 89 52 
 

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
103 5,8  

522301 
Sprzedawca S 

93 6,0 

932990  
Pozostali robotnicy 
przy pracach pro-
stych w przemyśle 

100 0 0 
 

816029  
Operator urzą-
dzeń przetwór-
stwa owocowo-

warzywnego 

100 5,6  
515303  

Robotnik 
gospodarczy 

87 5,6 

816029 
 Operator urządzeń 
przetwórstwa owo-
cowo-warzywnego 

100 101 19 
 

411004  
Technik prac 
biurowych S 

76 4,3  
411004  

Technik prac 
biurowych S 

53 3,4 

522301  
Sprzedawca S 

65 89 77 
 

932101  
Pakowacz 

46 2,6  

411090  
Pozostali  

pracownicy 
obsługi  

biurowej 

52 3,3 

931301  
Robotnik budowla-

ny 
56 46 45 

 

931301  
Robotnik  

budowlany 
45 2,5  

931301  
Pomocniczy 

robotnik 
budowlany 

44 2,8 

962990  
Pozostali pracowni-

cy przy pracach 
prostych gdzie  

indziej niesklasyfi-
kowani 

41 5 2 
 

911290  
Pozostałe po-
moce i sprzą-

taczki biurowe, 
hotelowe i 
podobne 

39 2,2  
713104  

Szpachlarz 
41 2,6 

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
38 44 54 

 

411090  
Pozostali pra-

cownicy obsługi 
biurowej 

31 1,8  
713102  

Malarz bu-
dowlany 

40 2,6 

411090 
 Pozostali  

pracownicy obsługi 
biurowej 

24 44 19 
 

721290  
Pozostali spa-

wacze i po-
krewni 

30 1,7  
751103  

Przetwórca 
ryb S 

30 1,9 

524902  
Doradca klienta 

23 43 12 
 

911207  
Sprzątaczka 

biurowa 
28 1,6  

332203  
Przedstawi-

ciel handlowy 
28 1,8 

                                                        
42  A. Ustrzycki (red.), Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2016, s. 108. 
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Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski 

 Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
bielski 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

833203  
Kierowca  

samochodu  
ciężarowego 

22 16 36 
 

332203 
Przedstawiciel 

handlowy 
25 1,4  

711202  
Murarz S 

27 1,7 

721290  
Pozostali spawacze i 

pokrewni 
21 2 25 

 

833203  
Kierowca  

samochodu  
ciężarowego 

25 1,4  

932990  
Pozostali  
robotnicy 

wykonujący 
prace proste 
w przemyśle 

27 1,7 

711202  
Murarz S 

21 11 5 
 

722204  
Ślusarz S 

24 1,4  
712202  

Glazurnik 
23 1,5 

931205  
Robotnik drogowy 

20 23 9 
 

722308  
Operator obra-
biarek sterowa-

nych nume-
rycznie 

23 1,3  
941201  
Pomoc  

kuchenna 
23 1,5 

541307  
Pracownik ochrony 

fizycznej  
bez licencji 

19 25 5 
 

941201  
Pomoc kuchen-

na 
23 1,3  

512001  
Kucharz S 

22 1,4 

911207 
 Sprzątaczka  

biurowa 
18 14 2 

 

311303  
Technik  

elektryk S 
22 1,2  

711503  
Stolarz  

budowlany 
22 1,4 

932101  
Pakowacz 

17 2 1 
 

331301  
Księgowy 

20 1,1  
752205  

Stolarz S 
21 1,3 

722312  
Szlifierz metali 

15 0 0 
 

541307 
 Pracownik 

ochrony fizycz-
nej bez licencji 

20 1,1  
432103  

Magazynier 
19 1,2 

722314  
Tokarz w metalu 

15 3 2 
 

721204  
Spawacz meto-

dą MAG 
20 1,1  

Doradca 
klienta 

18 1,2 

432103  
Magazynier 

15 15 20 
 

752205  
Stolarz S 

20 1,1  

122102  
Kierownik do 

spraw 
 sprzedaży 

18 1,2 

Pozostałe  
zawody 

699 810 929 
 

Pozostałe  
zawody 

933 52,7  
Pozostałe 
zawody 

766 50,9 

O
g
ó
ł
e
m 

1 559 1 502 1 411 
 

O
g
ó
ł
e
m 

1 771 100  Ogółem 1 561 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

Legenda: 

N – liczba zidentyfikowanych ofert pracy w zawodzie 
S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 
Kod – oznacza kod zawodu zgodnie z KZiS 
 
 

W powiecie bielskim, na przestrzeni lat 2011-2013, 2014 i 2016 najczęściej identyfikowano 

popyt na pracę w zawodach wymagających niższych poziomów wykształcenia: średniego zawo-

dowego (księgowy, przedstawiciel handlowy), zasadniczego zawodowego (operator urządzeń 

przetwórstwa owocowo-warzywnego, pozostali spawacze i pokrewni) lub stanowisk pracy 

niewymagających kwalifikacji, zaliczanych do grupy 8 i 9 KZiS (np.: pakowacz czy robotnik 

budowlany). Niezmiennie, w analizowanym okresie, obserwowano popyt w dwóch zawodach 

kształconych w systemie kształcenia zawodowego tj.: sprzedawca oraz technik prac biuro-
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wych43. W przypadku zawodu: sprzedawca, w latach 2013-2014, notowano dwukrotny wzrost 

popytu na pracę. W latach 2011-2013 identyfikowany był również rosnący popyt na murarzy. 

W 2014 r. do grupy najczęściej poszukiwanych pracowników z wykształceniem zawodowym 

dołączyli stolarze, technicy elektrycy oraz ślusarze, natomiast w 2016 roku również przetwór-

ca ryb i kucharz. 

Najwyższe liczby ofert pracy, w analizowanym okresie dotyczyły przede wszystkim trzech za-

wodów: sprzedawca, robotnik gospodarczy, technik prac biurowych. Wymienione zawody, ze 

względu na swoją specyfikę wymagają głębszej charakterystyki.  

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu na sprzedawców, duży wpływ posiada wysoki 

poziom rotacji pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym 

jest również fakt, iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy 

miejsc aktywizacji zawodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie real-

nej oceny popytu na pracowników tej kategorii zawodowej.44 

Na wielu lokalnych rynkach pracy obserwowany jest wysoki popyt w zawodzie technik prac 

biurowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na błędy popełniane w tym przypadku na 

etapie klasyfikowania ofert pracy. Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowe-

go45, kształcenie w zawodzie, jest kierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Popyt 

obserwowany w powiecie w zawodzie technik prac biurowych nie oznacza najprawdopodobniej 

popytu na pracowników z dysfunkcją wzroku wykształconych w zawodzie technik prac biuro-

wych, lecz odnosi się do potrzeb w zakresie pracowników biura, których należałoby sklasyfiko-

wać w inny sposób. Rozmiar generowanego popytu sugeruje jednocześnie możliwość wystę-

powania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z okresowego zatrudniania pra-

cowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy (zwłaszcza trak-

towania miejsc pracy dla tej kategorii zawodowej, jako miejsc aktywizacji zawodowej w formie 

stażu oraz ze stosunkowo słabych warunków pracy.46  

Z kolei robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie jedynie gimnazjalne lub 

równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać na drodze szkolenia praktycznego, przy-

uczenia na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodar-

czy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół 

budynku. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyzna-

czonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest zawodem o charakterze usługowym, 

który może być wykonywany w wielu różnych podmiotach zajmujących się różnym zakresem 

działalności. Możliwość posiadania w zasadzie dowolnego wykształcenia i zdobycia kompeten-

cji w trakcie szkolenia praktycznego prawdopodobnie decyduje o bardzo wysokim poziomie 

popytu w powiecie. Również w przypadku tego zawodu, rozmiar generowanego popytu sugeru-

                                                        
43  Wysoki popyt, obserwowany na lokalnym rynku pracy, prawdopodobnie wynika z błędnego klasyfikowania ofert pracy 

w tym zawodzie, niezgodnego z opisem zawodu w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 
44  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
45  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
46  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego; charakterystyka zawodu technik prac biurowych (411 004), dostępna w Internecie: psz.praca.gov.pl, dostęp 

dnia 15.05.2017 r. 
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je jednocześnie możliwość występowania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z 

okresowego zatrudniania pracowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Fun-

duszu Pracy oraz ze słabych warunków pracy. Również robotnik gospodarczy jest jednym z 

najczęściej finansowanych w formie stażu miejsc aktywizacji zawodowej. 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby 

rynku pracy47, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych48. Rozkład oczekiwań praco-

dawców wobec kandydatów do pracy, w ujęciu analizowanych zmiennych i grup wielkich KZiS, 

prezentuje Tabela 10. 

 

Tabela 10.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
bielskim49 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej KZiS 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 298 75,8 22 7,4 22 7,4 21 7,0 7 2,3 45 15,1 3 1,0 90 30,2 29 9,7 59 19,8 

Wykształcenie 154 39,2 20 13,0 26 16,9 23 14,9 7 4,5 15 9,7 - - 29 18,8 13 8,4 21 13,6 

Cechy osobowe 108 27,5 22 20,4 24 22,2 16 14,8 5 4,6 25 23,1 2 1,9 7 6,5 2 1,9 5 4,6 

Kompetencje społeczne 
i obywatelskie 

84 21,4 15 17,9 17 20,2 17 20,2 3 3,6 26 31,0 - - 3 3,6 2 2,4 1 1,2 

Kursy i uprawnienia 77 19,6 6 7,8 9 11,7 13 16,9 7 9,1 9 11,7 2 2,6 5 6,5 21 27,3 5 6,5 

Kompetencje 
informatyczne 

70 17,8 10 14,3 18 25,7 14 20,0 7 10,0 19 27,1 - - 2 2,9 - - - - 

Inicjatywność  
i przedsiębiorczość 

64 16,3 12 18,8 16 25,0 15 23,4 3 4,7 16 25,0 - - - - 1 1,6 1 1,6 

Porozumiewanie się 
w językach obcych 

50 12,7 18 36,0 16 32,0 3 6,0 2 4,0 5 10,0 - - - - 1 2,0 5 10,0 

Kompetencje/umiejętność 
uczenia się 

31 7,9 13 41,9 7 22,6 5 16,1 1 3,2 3 9,7 - - 2 6,5 - - - - 

Kompetencje matema-
tyczno-techniczne 

12 3,1 7 58,3 3 25,0 1 8,3 - - 1 8,3 - - - - - - - - 

Razem 393 – 33 – 40 – 45 – 15 – 54 – 3 – 98 – 40 – 65 – 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 151. 

                                                        
47  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
48  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
49  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

Tabela 11.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie bielskim 

Cechy osobowe 
Powiat bielski 

N % 

Chęć do pracy/ entuzjazm 115 18,1 

Samoorganizacja 81 12,7 

Sprawność motoryczna 79 12,4 

Dążenie do realizacji celów 53 8,3 

Sumienność 53 8,3 

Dyspozycyjność 43 6,8 

Kultura osobista 41 6,4 

Odpowiedzialność 30 4,7 

Myślenie analityczne 27 4,2 

Uczciwość 27 4,2 

Radzenie sobie ze stresem 19 3,0 

Mobilność 13 2,0 

Kreatywność 12 1,9 

Pewność siebie 5 0,8 

Miła aparycja 4 0,6 

Poczucie humoru 3 0,5 

Podzielność uwagi 2 0,3 

Cierpliwość 2 0,3 

Elastyczność 2 0,3 

Brak nałogów 2 0,3 

Przedsiębiorczość 1 0,2 

Dobry stan zdrowia 1 0,2 

Inne 22 3,5 

Ogółem 637 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

  



54 

Tabela 12.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie bielskim  

Wymagania  
pracodawców 

2016 

Powiat bielski  Wymagania  
pracodawców 

2013 

Powiat bielski 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 18 35,3  Komunikatywność 40 47,6 

Podejmowanie decyzji 4 7,8  Umiejętność pracy w zespole 22 26,2 

Motywowanie 15 29,4  
Umiejętność nawiązywania  

kontaktów 
15 17,9 

Planowanie 5 9,8  Otwartość 9 10,7 

Rozwiązywanie problemów/ 

konfliktów 
7 13,7  Umiejętności interpersonalne 8 9,5 

Inne 2 3,9  
Umiejętność rozwiązywania proble-

mów 
8 9,5 

- - -  Umiejętność kierowania zespołem 5 6,0 

Ogółem 51 100  Ogółem 84 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i 

popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów 

i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. 

cit. s. 153. 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 13.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie bielskim 

Wymagania 
pracodawców 

2016 

Powiat bielski  Wymagania pracodawców 
2013 

Powiat bielski 

N %  N % 

Badania  
sanitarno-epidemiologiczne 

153 40,1  Prawo jazdy kat. B 30 39,0 

Prawo jazdy kat. B 126 33  Inne uprawnienia 13 16,9 

Wózki jezdniowe 9 2,4  Prawo jazdy kat. C +E 11 14,3 

Spawanie 6 1,6  Wózki widłowe 10 13,0 

Prawo jazdy kat. C 4 1  Uprawnienia elektryczne 7 9,1 

Uprawnienia pedagogiczne 2 0,5  Prawo jazdy kat. C 6 7,8 

Karta kierowcy 2 0,5  Przewóz rzeczy 5 6,5 

Prawo jazdy kat. C+E 2 0,5  Prawo jazdy kat. D 4 5,2 

Przewóz rzeczy 1 0,3  Uprawnienia budowlane 3 3,9 

Inne 77 20,2  UDT 2 2,6 

- - -  Przewóz osób 2 2,6 

- - -  Uprawnienia pedagogiczne 2 2,6 

- - -  Karta kierowcy 1 1,3 

Ogółem 382 100  Ogółem 77 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i 

popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów 

i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. 

cit. s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 14.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie bielskim 

Obszar kompetencji informatycznych 
Powiat bielski 

N % 

Obsługa komputera 31 44,3 

MS Office 30 42,9 

Programowanie 12 17,1 

Bazy danych 6 8,6 

AutoCAD 5 7,1 

Inne informatyczne 4 5,7 

Znajomość systemów operacyjnych 3 4,3 

Edytory grafiki 2 2,9 

Ogółem 70 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 15.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie bielskim 

Języki 

2016  2013 

N 

(liczba  

wskazań) 

% ogółem  

w powiecie 
 

N 

(liczba  

wskazań) 

% w liczbie ofert  

z wymaganiem 

Polski 1 0,6  b.d. b.d. 

Angielski 43 24,9  45 90,0 

Niemiecki 92 53,2  12 24,0 

Francuski 12 6,9  3 6,0 

Rosyjski 4 2,3  8 16,0 

Włoski 6 3,5  1 2,0 

Inne 15 8,7  6 12,0 

Ogółem 173 100  50 - 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

152. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 

 

 

Wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do takich obszarów jak doświad-

czenie czy cechy osobowe są identyfikowane dosyć rzadko, jeżeli wziąć pod uwagę liczby iden-

tyfikowanych ofert pracy na rynku. Pojawiają się one w około 30% ofert pracy. Najbardziej 

cenioną przez pracodawców cechą pracowniczą było posiadanie doświadczenia. Około 75% 

stanowisk pracy, spośród zidentyfikowanych pod względem wymogów kompetencyjnych, za-

wierała to kryterium. Poszukiwanie osób z doświadczeniem należy uznać za symptom ukierun-

kowywania się firm na pracowników generujących niższe koszty w procesie adaptacji na sta-
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nowisku pracy.  

Posiadanie doświadczenia umożliwia, bowiem szybszą asymilację w środowisku pracy. 

W przypadku niedostosowania kwalifikacyjno-kompetencyjnego zasobów pracy do potrzeb 

rynku pracy, doświadczenie może stać się synonimem nienabytych w procesie edukacji, kom-

petencji i umiejętności pożądanych przez pracodawców. Pracodawcy w powiecie bielskim czę-

sto potrzebują pracowników w pełni wykwalifikowanych oraz wyposażonych w specjalistyczne 

kompetencje i umiejętności.  

Pełnym zakresem kompetencji i innych cech pożądanych powinni kwalifikować się, zgodnie 

z oczekiwaniami bielskich pracodawców, przedstawiciele grup zawodowych o najwyższym po-

ziomie kwalifikacji: 1 – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy,  

2 – Specjaliści. Najniższego zakresu kompetencji oczekiwano od przedstawicieli grup zawodo-

wych: 6 – Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy oraz 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 

Interesującym jest fakt, iż dosyć szerokiego zakresu kompetencji oraz posiadania innych cech, 

oczekiwano od przedstawicieli najniższej grupy zawodowej, pracowników niewykwalifikowa-

nych: 9 – Pracowników przy pracach prostych. 

 

4.3. Wnioski  

 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności 

i struktura firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która 

w sytuacji wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim 

o odpowiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pra-

cę). Z drugiej strony, na rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze 

kwalifikacyjno-kompetencyjnej, wpływa konieczność zwiększania stanu zatrudnienia (nie-

zrealizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr 

i usług, wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań, co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizowa-

nym popytem na pracę,  

- charakterystyki kompetencyjna – kwalifikacyjnej poszukiwanych pracowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkiego, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego za-

potrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 
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Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby 

o zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Lokalne dokumenty strategiczne definiują profil powiatu bielskiego, jako rolniczy. Oce-

niając jednak poziom rozwoju gospodarki lokalnej przez pryzmat liczby pracujących we-

dług sektorów gospodarki (zgodnie z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii trzech 

sektorów), poziom uprzemysłowienia (industrializacji) powiatu należałoby ocenić znaczą-

co wyżej, niż wskazywałyby na to dokumenty określające kierunki rozwoju tego obszaru. 

Powiat charakteryzuje się wyższym niż średnio w województwie (37%), udziałem pracują-

cych w rolnictwie, ale jednocześnie jednym z najwyższych w regionie poziomów ludności 

pracującej w sektorze przemysłu i budownictwa (28%, III m-ce). Jednocześnie, w powiecie 

obserwowany jest stały wzrost liczby pracujących w przemyśle i budownictwie kosztem 

spadku zatrudnienia w rolnictwie i utrzymywaniem się stałego poziomu zatrudnienia 

w usługach. Dynamiczny rozwój przemysłu i budownictwa uzasadnia działania w obszarze 

dostosowania kadr do obserwowanej zmiany: 

- wynikającej z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (następstwa wzrostu produk-

cji), 

- konieczności zmiany/podnoszenia kwalifikacji związanej z rozwojem gałęzi gospodarki, 

zmianami technologicznymi, organizacyjnymi, i innymi, towarzyszącymi wzrostowi pro-

dukcji.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu skłaniają 

do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie intensywnego wzrostu prze-

mysłu. Aktualne potrzeby gospodarki, na plan pierwszy wysuwają, więc konieczność do-

stosowania kadr do potrzeb tego sektora i wspieranie przechodzenia do tego sektora pra-

cujących z innych sektorów (przede wszystkim rolnictwa, które w miarę rozwoju gospo-

darki powinno coraz bardziej tracić na znaczeniu). Nie oznacza to rezygnacji ze wspierania 

rozwoju kapitału ludzkiego w usługach. Rozwój przemysłu będzie pociągał za sobą wzrost 

zapotrzebowania na różnego rodzaju usługi, które również wymagają dostosowania profilu 

kompetencyjno-kwalifikacyjnego pracowników do aktualnych potrzeb. Ewentualne wspie-

ranie kadr w rolnictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-szkoleniowych 

przyczyniających się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora wspierających powsta-

wanie gospodarstw wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją towarową lub 

specjalistycznych. Zasadne staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, 

w kierunku nabycia kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

Należy jednocześnie podkreślić, iż prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wska-

zuje na ogólny spadek liczby miejsc pracy w powiecie w 2022 roku. Intensywny 

w rolnictwie, mniejszy w przemyśle i usługach. Struktura lokalnej gospodarki ulegnie do-

syć znaczącej zmianie wyrażającej się w spadku znaczenia rolnictwa (do 38,9% udziału w 

liczbie miejsc pracy), wzrostu znaczenia sektora przemysłu (do 30,7% udziału w liczbie 
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miejsc pracy) i wzrostu znaczenia usług w tworzeniu miejsc pracy w lokalnej gospodarce 

(do 30,4% udziału w liczbie miejsc pracy). Zmianie struktury gospodarczej powiatu będzie 

towarzyszył spadek liczby miejsc pracy, którego przyczyn można upatrywać w takich czyn-

nikach jak depopulacja powiatu (migracje, ujemny przyrost naturalny), ale również 

w braku odpowiednio kwalifikowanych kadr. Spadek liczby ludności w powiecie, prowa-

dząc do trudności w zaspokojeniu popytu na pracę w przedsiębiorstwach, spotęgowany ni-

ską jakością zasobu ludzkiego może znacząco utrudniać rozwój przedsiębiorstw. Ograni-

czenie produkcji i usług ze względu na problemy kadrowe, prowadząc do spadku zysku 

przedsiębiorstw i wynagrodzeń może powodować spadek dochodów ludności wpływając 

na decyzje migracyjne i prokreacyjne zasobów pracy. W efekcie sprzężenia zwrotnego, sy-

tuacja gospodarcza powiatu, pomimo korzystnych zmian w strukturze poszczególnych 

sektorów, nie musi oznaczać lokalnego wzrostu (i rozwoju) gospodarczego.  

3. Powiat bielski, podobnie jak pozostałe powiaty subregionu, charakteryzuje się wysokim, 

ujemnym saldem migracji, co przy niskiej gęstości zaludnienia (44 os/km2), ujemnym 

przyroście naturalnym ( -5 osób na 1000 ludności) stwarza duże zagrożenie wyludnie-

niem.  

Negatywne trendy demograficzne potwierdza prognoza ludności w powiecie wskazująca 

na przewidywany ubytek ludności zarówno w wieku produkcyjnym (-1 391 osób w latach 

2015-2020), jak i poprodukcyjnym (-426 osób w latach 2015-2020). Negatywne trendy 

demograficzne wskazują na potrzebę jak najdłuższego utrzymywania aktywności zawodo-

wej osób w wieku produkcyjnym, czemu powinno służyć wsparcie o charakterze edukacyj-

no-szkoleniowym. Aktualnie, rozwój przemysłu w powiecie odbywa się z wykorzystaniem 

zasobów ludzkich przechodzących z rolnictwa do pracy w przemyśle. Rezerwuar siły robo-

czej może jednak ulec wyczerpaniu z naturalnych przyczyn wynikających z migracji, spad-

ku urodzeń i przyczyn leżących po stronie osobistych cech jednostki ludzkiej (demotywa-

cja, niechęć do zmian, choroba i inne). Dlatego, zasadne wydaje się wspieranie edukacyj-

no-szkoleniowe nie tylko osób w wieku produkcyjnym, lecz również wyrażających taką 

chęć osób w wieku poprodukcyjnym.  

4. Rozwój przemysłu w powiecie znajduje odzwierciedlenie we wzroście liczby podmiotów 

w sekcjach PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu (sekcja C) i budownic-

twu (sekcja F). W latach 2010-2015 w obu sekcjach nastąpił wzrost liczby podmiotów go-

spodarczych. ) Sekcje przemysłowe (po handlu – sekcja G) posiadają najwyższe udziały 

procentowe w liczbie podmiotów (ogółem) funkcjonujących w powiecie. Liczba firm w 

sektorze przemysłu, przekraczająca nieco dziewięćset podmiotów (937), daje miejsca pra-

cy większej liczbie osób, niż niemal trzykrotnie wyższa liczba podmiotów gospodarczych 

funkcjonująca w usługach (2 673). Również wzrosty liczby podmiotów w sektorze przemy-

słu w powiecie odgrywają znacząca rolę w kreowaniu miejsc pracy. Wzrost liczby przed-

siębiorstw w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie o 88 podmiotów na przestrzeni 

lat 2010-2015, był obserwowany łącznie ze wzrostem liczby miejsc pracy o 1 232. Wzrost 

liczby miejsc pracy w przemyśle odpowiadał za 95,9% ogólnego przyrostu liczby miejsc 

pracy w powiecie. 

Obserwując rozwój usług w powiecie dostrzega się pewną tendencję. W grupie usług ko-

mercyjnych największym pracodawcą jest handel. Obok niego dynamicznie rozwija się  

J – informacja i komunikacja; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; 

M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług ad-

ministrowania i działalność wspierająca; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; S – 

pozostała działalność usługowa i T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; 
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gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. Ob-

serwowane zmiany mogą być wynikiem relatywnie wysokiej dochodowej elastyczności 

Popytu50. Rozwój przemysłu w powiecie może wpływać na wzrost dochodów miesz-

kańców, a tym samym, w ujęciu generalnym, na wzrost popytu na dobra i usługi wyższe-

go rzędu, wspierające z jednej strony działalność firm w sektorze przemysłu (np. obsługa 

księgowa, prawna, usługi administrowania biurami), z drugiej podnoszące standard życia 

mieszkańców (np. usługi w zakresie zdrowia i urody) i wynikające z popytu na pomoc za-

spokajaną przy niższych dochodach w inny sposób (usługi opiekuńcze)51.  

Rozwój usług skorelowany ze zmianami zachodzącymi w określonych dziedzinach prze-

mysłu prowadzi do wystąpienia swoistego sprzężenia zwrotnego, polegającego na tym, że 

profesjonalizacja usług wymaga dostępu do narzędzi materialnych wspierających ich wy-

konywanie a tym samym wpływa na wzrost produkcji materialnej w określonych dziedzi-

nach.  

Dokumenty strategiczne powiatu wskazują na niedocenioną sferę bogactwa naturalnego 

powiatu, który mógłby sprzyjać rozwojowi turystyki. Jednocześnie analiza firm funkcjonu-

jących w sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomiczny-

mi, wskazuje na niską aktywność podmiotów w branży. Liczba podmiotów funkcjonują-

cych w sekcji maleje. Ze względu na brak odpowiednich danych statystycznych nie jest 

możliwe odniesienie do zmian w liczbie miejsc pracy w tej dokładnie, analizowanej sekcji. 

Można jedynie wskazać na spadek liczby miejsc pracy w grupie sekcji obejmującej: handel; 

naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwatero-

wanie i gastronomię; informację i komunikację, a więc m. in. główną z sekcji obsługu-

jących turystykę.  

Dosyć nieoczekiwaną sytuacją w powiecie jest fakt, iż dynamiczny rozwój przemysłu nie 

przekłada się na jakąś szczególną specjalizację powiatu wyrażającą się dynamicznym roz-

wojem firm w określonych branżach gospodarki (działach PKD). Dane o podmiotach 

funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane na poziomie działów PKD, 

wyróżniają go na tle województwa w dwóch obszarach: wytwarzanie i przetwarzanie koksu 

i produktów rafinacji ropy naftowej (3 podmioty, 38% zasobów województwa) oraz pro-

dukcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (4 podmioty; 10% zasobów wo-

jewództwa). Liczba podmiotów działających w wymienionych działach jest stosunkowo ni-

                                                        
50  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5.  

Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na zmianę dochodu, źródło: 

https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
51  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  



60 

ska w całym województwie. Skupisko podmiotów jest w tym przypadku na tyle małe, że 

trudno mówić o szczególnym przypadku profesjonalizacji powiatu w określonym obszarze 

produkcji. Jednak podmioty te tworzą znaczące w skali powiatu, liczby miejsc pracy, a ich 

reprezentanci należą do największych pracodawców powiatu (np. „KANDEL” – Wytwa-

rzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja świec, sztucznych kwiatów, owoców i 

liści, przetaków, sit; SPE Sp. z o.o. – Produkcja i dystrybucja maszyn do sitodruku; Fabry-

ka Przyrządów i Uchwytów "BISON – BIAL" S.A. – Produkcja oprzyrządowania technolo-

gicznego do obróbki skrawaniem). 

Na terenie powiatu bielskiego występują również inne silne, pojedyncze podmioty gospo-

darcze, zatrudniające duże liczby pracowników, działające w obszarach gospodarki, w któ-

rych powiat bielski nie wyróżnia się na tle innych powiatów liczbą przedsiębiorstw funk-

cjonujących w dziale. Reprezentują one niezwykle szeroki katalog działów gospodarki, od 

handlu, przez przetwórstwo rybne, po budownictwo modułowe (np.: UNIBEP S.A., NOR-

DHUS S.A., DANWOOD S.A. – działalność związana z budownictwem mieszkaniowym; 

ARHELAN, KREX Sp. z o.o. – handel; NETTER, BIELMLEK, SUEMPOL, – przemysł spo-

żywczy; IKEA Industry Poland Sp. z o.o. Odział Orla – produkcja ultra cienkich płyt HDF).  

5. Rozwój sił wytwórczych w powiecie prowadzi do zastępowania w strukturze działowej go-

spodarki gałęzi praco i ziemio chłonnych przez kolejne, takie jak przemysł maszynowy, 

budowlany czy produkcję wyrobów spożywczych. W powiecie nie zaznacza się wprawdzie 

rozwój gałęzi uważanych za nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, 

kosmiczny, elektrotechniczny, gałęzie określane mianem „brainpower industries”- bazu-

jące na ponadprzeciętnych pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteligentnych, tele-

komunikacyjnych i teleinformatycznych sieci nowej generacji, softwarem, bio 

i nanotechnologiami, w których postęp techniczny jest szczególnie dynamiczny 

i najbardziej zauważalny. Nie oznacza to, że lokalne gałęzie przemysłu, a zwłaszcza naj-

większe przedsiębiorstwa, których produkty (często eksportowe), aby przyczyniały się do 

rozwoju firmy muszą być konkurencyjne, wysokiej jakości, nie wprowadzają innowacyj-

nych, czy opartych na prowadzonych badaniach naukowych rozwiązań. Coraz bardziej 

skomplikowane procesy produkcyjne wymagają coraz lepiej wykwalifikowanych pracow-

ników. Pozycja gałęzi gospodarki, w których istnieje jeszcze możliwość wykorzystywania 

niewykwalifikowanej siły roboczej sukcesywnie maleje. Niski poziom, jakości zasobu ludz-

kiego wyklucza możliwość dynamicznego rozwoju gałęzi. Możliwość taką dają powiązane 

ze sobą zasadą komplementarności zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować do 

wsparcia edukacyjno-szkoleniowego potrzeby zgłaszane przez: 

- działy gospodarki wyróżniające powiat na tle województwa pod względem skupiska 

podmiotów, o ile posiadają znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy w powiecie, 

- potrzeby pracodawców działających w dziedzinach gospodarki nie wyróżniających 

wprawdzie powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący 

udział w tworzeniu miejsc pracy. 

Obserwowana stagnacja w rozwoju usług w powiecie nie oznacza, że nie występują tutaj 

potrzeby szkoleniowe. Tylko w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, za-

trudniane są zwykle osoby bez jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. 

W pozostałych, wymagania stawiane osobom pragnącym podjąć pracę rosną, a wynika to z 

chęci podniesienia jakości świadczonych usług, które bezpośrednio wiążą się 
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z możliwościami wypracowania większego zysku. Im większe powiązanie usług ze sferą 

materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy teleinformatyczne) tym wyższe ocze-

kiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sektor usług powinien również zostać objęty 

wsparciem celem umożliwienia przejścia gospodarki powiatu na wyższe stadium rozwoju. 

W pierwszej kolejności należałoby objąć wsparciem te sekcje usługowe, które już w chwili 

obecnej wykazują wzrost w zakresie liczby podmiotów, czy posiadające znaczący udział w 

tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (częściej niż sekcje przemysłowe) będą opierały się 

na jednoosobowej działalności gospodarczej lub podmiotach zatrudniających niewielkie 

liczby pracowników, a szkolenia częściej w związku z tym będą kierowane do właścicieli 

przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty:  

- kompetencji kluczowych;  

- dostarczania gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby formułowane przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowni-

ków;  

- ukierunkowywanie procesu kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z róż-

nych powodów wyrażają gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie 

wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej 

jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejętno-

ści, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności za-

wodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określonym 

zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-
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muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu, kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-

nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych52. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak w tej sytuacji ingerencja państwa. Każ-

da forma dotowania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie zna-

cząco zawyża rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finanso-

wych na kształcenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, po-

winna uwzględniać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na 

uwadze, że gospodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. 

Szkolenie zasobów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niż-

sze szanse na zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków 

pracy i płacy lub odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwa-

                                                        
52  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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rzając mu szanse na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany 

osobno, z uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  
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5. POWIAT HAJNOWSKI 

5.1. Charakterystyka lokalnej gospodarki  
 

Powiat Hajnowski położony jest w dorzeczu Bugu i Narwi, w po-

łudniowo-wschodniej części województwa podlaskiego, na terenie 

obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Graniczy z powia-

tami: białostockim, bielskim, siemiatyckim. Wschodnia granica 

Polski oddziela powiat hajnowski od Białorusi. Siedzibą władz 

powiatowych i głównym ośrodkiem gospodarczo-kulturalnym jest 

miasto Hajnówka, położone w odległości 63 km od Białegostoku. 

Do ważnych ośrodków lokalnych należą również Czeremcha, 

Kleszczele i Narew, w których zlokalizowane są główne zakłady 

przemysłowe powiatu. W przestrzennym rozmieszczeniu jedno-

stek osadniczych zauważalna jest ich wyraźna koncentracja w 

północnej i zachodniej części powiatu (poza obrębem Puszczy 

Białowieskiej).  

Powiat zajmuje powierzchnię 1 624 km² i obejmuje dziewięć 

gmin. Wszystkie gminy powiatu są członkami międzynarodowego 

zrzeszenia Euroregion "Puszcza Białowieska".53  

Rolnictwo, obok leśnictwa, czy przetwórstwa rolno-spożywczego, 

jest jedną z ważniejszych działalności gospodarczych na terenie 

powiatu. Grunty orne stanowią około 1/2 powierzchni, użytki zie-

lone – 1/3 powierzchni powiatu. Rozwojowi sektora rolnego nie 

sprzyjają warunki glebowe. Gospodarka powiatu opiera się 

w głównej mierze na przemyśle drzewnym, leśnictwie, przemyśle 

spożywczym, maszynowym, rolnictwie indywidualnym oraz han-

dlu i usługach. Ostatnie lata były okresem intensywnego rozwoju 

drobnego handlu oraz produkcji galanterii drzewnej. Bezpośred-

nie sąsiedztwo Puszczy Białowieskiej i prowadzona na jej nie-

chronionych obszarach, racjonalna gospodarka, sprzyjają rozwo-

jowi przemysłu drzewnego. Rozwój tej akurat gałęzi jest również 

uwarunkowany tradycją, związaną z wykorzystywaniem, od wie-

ków, drewna pozyskiwanego z puszczy, do celów użytkowych. 

Na terenie powiatu funkcjonują duże oraz małe i średnie firmy 

zajmujące się produkcją między innymi: mebli, tarcicy, materia-

łów podłogowych, domków letniskowych, stolarki budowlanej, węgla drzewnego i aktywnego, 

palet, skrzynek oraz galanterii drewnianej. Znaczna część produkcji jest przedmiotem aktyw-

ności eksportowej lokalnych firm. Obok przemysłu drzewnego, na terenie powiatu rozwinęły 

się również branże: maszynowa, ceramiki budowlanej, mleczarska (uwarunkowania geogra-

ficzno-klimatyczne oraz ekologiczne sprzyjają rozwojowi mleczarstwa, a hodowla krów jest dla 

znacznej części mieszkańców powiatu, istotnym źródłem dochodu). 54 

 

                                                        
53  Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020, Hajnówka 2014, dostępny w Internecie: 

http://powiat.hajnowka.pl/pliki/pelna.pdf, s. 63. 
54  Tamże, s. 138. 



65 

Na terenie powiatu hajnowskiego zlokalizowana jest znaczna liczba terenów objętych różnymi 

formami ochrony przyrody:  

- parki narodowe (Białowieski Park Narodowy – najstarszy Park Narodowy w Polsce),  

- obszary sieci NATURA 2000 (Puszcza Białowieska, Ostoja w Górnej Narwi, Ostoja 

w Dolinie Górnego Nurca, Rezerwat Jelonka, Dolina Górnej Narwi, Dolina Górnego Nur-

ca),  

- rezerwaty przyrody (leśne: Rezerwat Krajobrazowy im. prof. W. Szafera, Rezerwat Olszan-

ka-Myśliszcze, Rezerwat Michnówka, Dolina Waliczówki i in.),  

- obszary chronionego krajobrazu (kompleks leśny wokół Puszczy Białowieskiej i część tere-

nów chronionego krajobrazu Doliny Górnej Narwi),  

- pomniki przyrody (na terenie całego powiatu hajnowskiego zlokalizowanych jest 1 268  

pomników przyrody). 

Obszary chronione zlokalizowane w powiecie hajnowskim obejmują niemal 50% powierzchni 

powiatu.55  

Powiat hajnowski jest obszarem cennym przyrodniczo, a tym samym atrakcyjnym turystycz-

nie. Największym i najbardziej rozpoznawalnym atutem powiatu jest Puszcza Białowieska z 

Białowieskim Parkiem Narodowym (BPN) i jej obiekty, cieszące się dużą popularnością tury-

styczną: Muzeum Przyrodniczo-Leśne w Białowieży, Rezerwat Pokazowy Żubrów, Park Pała-

cowy, Obszar Ochrony Ścisłej, Obręb Ochrony Hwoźna. Cennymi turystycznie obiektami są 

zabytki architektury drewnianej prezentowane w skansenach, m. in. w Białowieży, Nowym 

Berezowie i Budach. Powiat hajnowski jest bogaty w tradycje kulturowo-architektoniczne 

(prawosławne świątynie, drewniane domy ozdobione misternymi rzeźbieniami, Krainę Otwar-

tych Okiennic, na którą składają się trzy unikatowe architektonicznie wsie: Trześcianka, Pu-

chły i Soce). Na terenie powiatu zamieszkują obok siebie przedstawiciele kilku narodowości 

(polskiej, białoruskiej i ukraińskiej), tworząc swoistą mozaikę społeczno-kulturową oraz unika-

towy klimat etniczno-folklorystyczny56. Miejscami sprzyjającymi wypoczynkowi i rekreacji są 

okolice zbiorników wodnych: Siemianówka (utworzony na rzece Narew w gminach Narewka i 

Michałowo (powiat białostocki), Repczyce (utworzony na rzece Nurzec w gminie Kleszczele), 

Bachmaty (powstały na rzece Orlanka w gminie Dubicze Cerkiewne) oraz śródleśne stawy w 

miejscowości Topiło (utworzone na rzece Perebel w gminie Hajnówka). Powiat hajnowski sta-

nowi doskonałe miejsce dla szerokiej rzeszy miłośników natury jak i turystyki kwalifikowanej, 

np. sporty wodne57. Do elementów zagospodarowania turystycznego powiatu należą: 15 ozna-

kowanych szlaków turystycznych o łącznej długości 404 km, w tym 7 szlaków rowerowych na 

terenie gmin: Narewka, Hajnówka, Czeremcha, Kleszczele, Dubicze Cerkiewne i Białowieża o 

łącznej długości 213 km; 9 tras ścieżek edukacyjnych na terenie Nadleśnictw: Hajnówka, Bia-

łowieża i Browsk o łącznej długości 47 km. Do dyspozycji turystów są wyznaczone miejsca 

ogniskowe i wieże widokowe. Atrakcję turystyczną stanowi kolejka wąskotorowa m.in. do śród-

leśnej osady Topiło. Powiat hajnowski posiada dobrze rozwiniętą sieć obiektów noclegowych, 

począwszy od hoteli o wysokim standardzie usług, poprzez domy i ośrodki wypoczynkowe, 

schroniska młodzieżowe, po kwatery agroturystyczne. W powiecie funkcjonuje sieć obiektów 

gastronomicznych oraz sieć punktów informacji turystycznej. Ruch turystyczny generowany w 

powiecie, w większości przypadków ogranicza się do pobytów jednodniowych. Turyści po od-

wiedzeniu największej atrakcji (Puszcza Białowieska), opuszczają powiat. Zatrzymanie tury-

                                                        
55  Tamże, s. 70. 
56  Tamże, s. 64. 
57  Tamże, s. 156-157. 
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stów na dłużej, z punktu widzenia lokalnej gospodarki, jest istotnym wyzwaniem. W powiecie 

istnieje potrzeba rozwoju oferty programowej wydarzeń kulturalnych, sportowych, rekreacyj-

nych, turystycznych itp. zachęcającej turystów do dłuższego pobytu58. 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejskie: Hajnówka;  

2. Gminy miejsko-wiejskie: Kleszczele; 

3. Gminy wiejskie: Białowieża, Czeremcha, Czyże, Dubicze Cerkiewne, Hajnówka, Narew,  

Narewka 

 

 

Rysunek 11.  Podział administracyjny powiatu hajnowskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/. 

 

 

 

Sytuację demograficzną powiatu, w zakresie potencjalnych zasobów kształcenia ustawicznego 

wyznaczają przewidywania, co do liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym do 

2020 roku. (Wykres 3).  
  

                                                        
58  Tamże, s. 159-160. 
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Wykres 3.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie hajnowskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

Do roku 2020 w powiecie hajnowskim, podobnie jak w powiecie bielskim, również przewidy-

wany jest spadek liczby ludności w obu kategoriach populacji: osób w wieku produkcyjnym 

i osób w wieku poprodukcyjnym. W przypadku tego powiatu będzie on jednak zdecydowanie 

wyższy. W ujęciu procentowym niemal dwukrotnie, w liczbach bezwzględnych o 642 osoby. 

W przypadku populacji osób w wieku produkcyjnym, liczba ludności zmniejszy się o 2 033 

osoby (7,6%) w stosunku do roku 2015. Również w przypadku powiatu hajnowskiego (podob-

nie jak bielskiego), dynamika spadku liczby ludności w populacji osób w wieku produkcyjnym 

wykazuje się zrównoważeniem, średnioroczny ubytek wyniesie około 1,5-1,7%. W przełożeniu 

na liczbę osób, daje to średnioroczny ubytek na poziomie około 400 osób.  

W zakresie zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, liczba tej kategorii osób 

w powiecie hajnowskim ulegnie niewielkiej zmianie, zmniejszy się o 78 osób (0,7%).  

Struktura pracujących według sektorów gospodarki w powiecie hajnowskim, podobnie jak 

w powiecie bielskim wyróżnia się na tle województwa udziałem pracujących w przemyśle.  
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Tabela 16.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie hajnowskim na tle województwa w latach  
2008-2015 (%)59 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT  
HAJNOWSKI 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

42 43 35 34 35 36 34 34 

Przemysł i budownictwo 16 23 28 30 28 27 29 29 

Usługi 42 34 37 36 37 37 37 37 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Uwarunkowania gospodarcze powiatu hajnowskiego i ocena charakteru gospodarki lokalnej 

w powiatowych dokumentach strategicznych, znajdują wierniejsze odzwierciedlenie 

w strukturze pracujących według sektorów gospodarki, niż ma to miejsce w przypadku powiatu 

bielskiego. Poziom pracujących w rolnictwie w powiecie jest niższy od średniej wojewódzkiej. 

Ponadto, na przestrzeni analizowanego okresu, lokalnie obserwowano wyższy spadek udziału 

pracujących w rolnictwie w powiecie (o 8 pkt. proc.) niż w przypadku całego regionu (3 pkt. 

proc.). Istotną cechą powiatu jest udział pracujących w przemyśle i budownictwie, którego 

poziom jest jednym z najwyższych w województwie (poza miastem Suwałki – 36% i powiatem 

bielskim – 28%). Charakterystycznym dla powiatu, jest również wzrost liczby pracujących 

w przemyśle i budownictwie, który na przestrzeni lat 2008-2015 wyniósł 13 pkt. proc.; oraz 

spadek liczby pracujących w usługach o 5 pkt. proc. 

  

                                                        
59  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy po-

wyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Rysunek 12.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu i 
usług w powiecie hajnowskim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu hajnowskiego do 2022 

roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów 

depopulacyjnych, procesów społecznych przekładających się na skłonność do podejmowania 

zatrudnienia, mobilność zawodową, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym ludności powia-

tu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu hajnowskiego będzie kształtowała się w 

następujący sposób: 

1. W sektorze rolnictwa, w 2022 roku, najbardziej prawdopodobna liczba miejsc pracy wy-

niesie 2 253; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: 

od 1 077 do 3 428 miejsc;  

2. Przemysł powiatu, w 2022 roku, będzie najprawdopodobniej dysponował 3 388 miejscami 

pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy w sektorze zamknie się w prze-

dziale: od 2 273 do 4 502 miejsc;  

3. W usługach, w 2022 roku, będzie pracowało 5 115 osób; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 4 006 do 6 223 miejsc.  

Strukturę gospodarczą powiatu hajnowskiego, pod względem liczby firm funkcjonujących 

w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 17. 
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Tabela 17.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie hajnowskim, w 
latach 2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-

ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

Również w strukturze podmiotów gospodarczych powiatu hajnowskiego najwięcej podmiotów 

gospodarczych funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, a udział podmiotów z tej 
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sekcji w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, wynosi 19,5%. 

Sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo, które w powiecie hajnowskim posiadają wyż-

szy udział w tworzeniu miejsc pracy niż jest to obserwowane w przypadku powiatu bielskiego, 

również w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują się wysokim udziałem. Łącznie, 

liczba podmiotów gospodarczych w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo, 

stanowi 24,7% ogółu podmiotów, a 730 podmiotów (w liczbach bezwzględnych) tworzy miej-

sca pracy 3 860 osobom. Sekcje PKD zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodar-

czych stanowią aż 70,9% podmiotów ogółem (2 092 podmioty), dając jednocześnie miejsca 

pracy 4 870 osobom (większej liczbie niż sektor przemysłu i budownictwa). (Por. Baza Danych 

nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki oraz arkusz Podmioty gospodarcze według 

sekcji PKD)  

W sektorze usług powiatu hajnowskiego, silną pozycję posiadają sekcje: S – pozostała działal-

ność usługowa oraz T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (łącznie 10,8% 

podmiotów ogółem). Sekcja S obejmuje takie rodzaje działalności jak: działalność organizacji 

członkowskich, naprawa komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, działalność 

usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Sekcja T – gospodarstwa domowe za-

trudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby. Niższy od spodziewanego udział w ogólnej liczbie podmiotów posiada w 

powiecie hajnowskim sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastro-

nomicznymi (5,5%, 163 podmioty). 

Liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu hajnowskiego, w latach 2010-2016 

wzrosła nieznacznie. Zdecydowany, trwały trend spadkowy przybiera aktywność podmiotów 

gospodarczych w sekcji A. Nie przekłada się to jednak na zmniejszenie liczby pracujących w 

rolnictwie (liczba pracujących w rolnictwie w latach 2010-2016 wzrosła o 18 osób). Obserwo-

wana sytuacja świadczy prawdopodobnie o silnej pozycji indywidualnych gospodarstw rol-

nych, stanowiących bazę dla pracujących w tym sektorze gospodarki. Sekcje PKD wliczane do 

sektora przemysłu i budownictwa charakteryzowały się w latach 2010-2016 niestabilną sytua-

cją. O ile w sekcji F – budownictwo, zaobserwowano niewielki wzrost liczby podmiotów (który 

przy niskiej aktywności przedsiębiorczej powiatu ogółem, nie należał do najniższych – 17 pod-

miotów; 5,8%), o tyle w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe obserwowany był znaczący, nie-

korzystny spadek liczby podmiotów (-90 podmiotów; – 17,7%). Łącznie, w sekcjach PKD kwa-

lifikowanych do sektora przemysłu i budownictwa, liczba przedsiębiorstw zmalała o 73 pod-

mioty. Pomimo spadku liczby podmiotów, liczba pracujących w sektorze wzrosła o 1 pkt. proc., 

co w liczbach bezwzględnych przełożyło się na wzrost liczby pracujących o 50 osób (por. Baza 

Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki).  

Wzrosła natomiast w powiecie liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze 

usług, łącznie o 156 podmiotów (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarcze według 

sekcji PKD). Najwyższe wzrosty liczby funkcjonujących podmiotów zaobserwowano w sekcji I 

– działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, sekcji N – działal-

ność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca60; sekcji Q – opieka zdrowot-

na i pomoc społeczna, sekcjach: S – pozostała działalność usługowa61; T – gospodarstwa do-

mowe zatrudniające pracowników. Gwałtowny wzrost liczby podmiotów w sekcji I był jednak 

w dużej mierze spowodowany zmianą metodyki liczenie podmiotów, która miała miejsce w 

2014 r. Obserwowany wzrost liczby podmiotów przełożył się na wzrost udziału sektora usług w 

                                                        
60  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
61  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego 

i domowego, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
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zatrudnieniu ogółem w powiecie o 1 pkt. proc., co w liczbach bezwzględnych przyczyniło się do 

zwiększenia liczby miejsc pracy jedynie o 329 miejsc. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracują-

cy wg sektorów gospodarki). 

W przypadku powiatu hajnowskiego, dane o podmiotach funkcjonujących w jego gospodarce 

(2016 r.), analizowane na poziomie działów PKD, pozwalają na wyróżnienie czterech branż, 

które rozwijając się w powiecie, wyróżniają go na tle województwa62:  

- produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze 

słomy i materiałów używanych do wyplatania (liczba podmiotów – 236; 18% zasobów wo-

jewództwa), 

- transport lotniczy (liczba podmiotów – 1; 20% zasobów województwa), 

- zakwaterowanie (liczba podmiotów – 98; 17% zasobów województwa), 

- działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (liczba pod-

miotów – 98; 17% zasobów województwa). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty go-

spodarki wg działów PKD) 

Analizę liczby pracujących w powiecie hajnowskim, według grup sekcji PKD, prezentuje  

Tabela 18. 

 

Tabela 18.  Pracujący według grup sekcji w powiecie hajnowskim na tle 
województwa w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  
Hajnowski 

ogółem osoba 13 367 13 255 12 820 12 620 13 216 13 265 

udział w zasobach 
województwa 

%* 4 4 4 4 4 4 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat  
Hajnowski 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

osoba 4 655 4 525 4 517 4 518 4 529 4 535 

udział w zasobach 
województwa 

%* 1 1 1 1 1 1 

udział w wojewódz-
kich zasobach rolnic-

twa, leśnictwa i 
łowiectwa 

%** 4 4 4 4 4 4 

                                                        
62  Do określenia ponadprzeciętnej liczebności, w stosunku do ogólnej liczby podmiotów gospodarczych w województwie, 

przyjęto dane o wartościach wyższych od trzeciego kwartyla (Q3). W ten sposób ustalono, w których działach PKD, liczba 

podmiotów funkcjonujących w powiecie należy do grupy 25% wartości wyższych od trzeciego kwartyla. 

Kwartyle dzielą obserwacje na cztery (teoretycznie) równe, co do ilości obserwacji, grupy. Kwartyl trzeci (Q3) dzieli ob-

serwacje w stosunku 75% – 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości III-ego kwartyla, a 25% 

obserwacji jest równa bądź wyższa niż wartość III-ego kwartyla. Kwartyle określają wartości podziału badanej grupy 

w założonych proporcjach, dzieląc zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100%. Kwartyle 

dają pogląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik.  
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GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 
przemysł i budownic-

two 
osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat  
Hajnowski 

przemysł i budownic-
two 

osoba 3 796 4 005 3 556 3 441 3 820 3 860 

udział w wojewódz-
kich zasobach bu-

downictwa 
%** 6 6 6 5 6 6 

PODLASKIE 

handel; naprawa 
pojazdów samocho-
dowych; transport i 
gospodarka magazy-
nowa; zakwaterowa-

nie i gastronomia; 
informacja i komuni-

kacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat  
Hajnowski 

handel; naprawa 
pojazdów samocho-
dowych; transport i 
gospodarka magazy-
nowa; zakwaterowa-

nie i gastronomia; 
informacja i komuni-

kacja 

osoba 1 667 1 526 1 500 1 458 1 603 1 560 

udział w wojewódz-
kich zasobach han-
dlu; naprawy pojaz-

dów (…) 

%** 3 3 3 3 3 3 

PODLASKIE 

działalność finanso-
wa i ubezpieczenio-
wa; obsługa rynku 

nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat 
Hajnowski 

działalność finanso-
wa i ubezpieczenio-
wa; obsługa rynku 

nieruchomości 

osoba 172 186 185 164 177 160 

udział w wojewódz-
kich zasobach dzia-
łalności finansowej  
i ubezpieczeniowej 

(…) 

%** 2 2 2 2 2 2 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat  
Hajnowski 

pozostałe usługi osoba 3 077 3 013 3 062 3 039 3 087 3 150 

udział w wojewódz-
kich zasobach pozo-

stałych usług 
%** 4 4 4 3 3 4 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

Na przestrzeni lat 2010-2015, liczba miejsc pracy ogółem (liczba pracujących) w powiecie haj-

nowskim zmalała o 102 miejsca pracy (-0,8%). W ujęciu poszczególnych grup sekcji, trend 

malejący w liczbie miejsc pracy wystąpił w grupach obejmujących: rolnictwo, leśnictwo, ło-

wiectwo i rybactwo (-120 miejsc pracy, -2,6%); handel, naprawę pojazdów samochodowych, 

transport i gospodarkę magazynową, zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację 

(- 107 miejsc pracy, – 6,4%); działalność finansową i ubezpieczeniową; obsługę rynku nieru-

chomości (- 12 miejsc pracy, – 7,0%). W niewielkim stopniu zwiększyła się liczba miejsc pracy 
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w przemyśle i budownictwie (64 miejsca; 1,7%) oraz pozostałych usługach (73 miejsca; 2,4%). 

(Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 19.. 

Tabela 19.  Najwięksi pracodawcy powiatu hajnowskiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących 
w zakładzie pracy 

(przedział) 

1. PRONAR Sp. z o.o. w Narwi 

Produkcja i sprzedaż maszyn i urządzeń  
dla rolnictwa, usług komunalnych oraz branży 

transportowej; produkcja kół do maszyn rolniczych 
i komunalnych, elementów pneumatyki  

i hydrauliki siłowej, osi do przyczep, profili  
stalowych i elementów z tworzyw sztucznych 

Pow. 1600 

2. 
Fabryki Mebli „Forte” S.A.  
w Ostrowi Mazowieckiej  

Oddział w Hajnówce 
Produkcja mebli do samodzielnego montażu 500-1000 

3. SPZOZ w Hajnówce Ochrona zdrowia 500-1000 

4. 
Białowieski Park Narodowy  

w Białowieży 
Ochrona przyrody 100-200 

5. 
Zakłady Maszynowe „Hamech”  

Sp. z o.o. w Hajnówce 

Kompleksowa realizacja obiektów suszarniano-
energetycznych, modernizacja starych kotłowni  

i suszarni do drewna, owoców, warzyw oraz tytoniu; 
wytwarzanie ciepła wykorzystywanego  

w silnikach Stirlinga i przetwarzanie na energię 
mechaniczną 

100-200 

6. 
Jednostka Wojskowa Nr 4226 Skład 

Hajnówka 
Obrona narodowa 100-200 

7. 
Okręgowa Spółdzielnia  
Mleczarska w Hajnówce 

Produkcja wyrobów z mleka 100-200 

8. 
Przedsiębiorstwo Usług 
 Komunalnych Sp. z o.o.  

w Hajnówce 

Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów oraz 
oczyszczanie miasta; kompleksowe usługi budowla-

ne oraz sprzedaż materiałów budowlanych 
100-200 

9. 
„SPOŁEM” Powszechna  
Spółdzielnia Spożywców  

w Hajnówce 

Sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych 
i przemysłowych codziennego użytku 

100-200 

10. „Olga” w Dubinach Produkcja tarcicy, materiałów podłogowych, mebli b.d. 

11. „Furnel” w Hajnówce Produkcja tarcicy, materiałów podłogowych, mebli b.d. 

12. „Euro Postęp” w Hajnówce Krawiectwo (zakład pracy chronionej) b.d. 

13. 
Zakłady Kotlarskie „Moderator”  

w Hajnówce 
Produkcja ekologicznych kotłowni,  

pieców grzewczych 
b.d. 

14. „Runo” w Hajnówce Produkty zielarskie, ekologiczne b.d. 

15. „Gryfskand” w Hajnówce Branża chemiczna b.d. 

16. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

w Hajnówce 
Energetyka b.d. 

17. 
Przedsiębiorstwo Ceramiki  

Budowlanej w Starym Lewkowie 
Wyroby przemysłu ceramiki budowlanej b.d. 

18. 
Gminna Spółdzielnia  

„Samopomoc Chłopska” 
Wielobranżowa b.d. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Strategia Zrównoważonego Rozwoju 

Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020, Hajnówka 2014, dostępny w Internecie: http://powiat.hajnowka.pl/pliki 

/pelna.pdf, s. 138-139.  

 

Najwięksi pracodawcy powiaty reprezentują branże: maszynową, przetwórstwo mleka, prze-

twórstwo drewna, produkcję mebli i ceramiki budowlanej. Reprezentanci podmiotów produ-

kujących wyroby z drewna (produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; 

produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania), na podstawie danych o 

podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowanych na poziomie 

działów PKD, wyróżniają gospodarkę powiatu hajnowskiego na tle województwa pod wzglę-

dem liczby funkcjonujących w niej podmiotów. Wśród największych pracodawców powiatu 

występują również podmioty sektora publicznego oraz zakład pracy chronionej. 

 

5.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  

 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu (Tabela 20). 

 

Tabela 20.  Miejsca pracy w powiecie hajnowskim w latach 2013, 2014 i 2016 
wg działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

28 Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie  
indziej niesklasyfikowa-
na 

138 
 

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

51  

28 Produkcja maszyn 
i urządzeń, gdzie in-
dziej niesklasyfiko-
wana 

82 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

44 
 

85 Edukacja 23  

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem  
handlu detalicznego 
pojazdami  
samochodowymi 

79 

14 Produkcja odzieży 36 
 

55 Zakwaterowanie 16  31 Produkcja mebli 36 

31 Produkcja mebli 25 
 

65 Ubezpieczenia, reaseku-
racja oraz fundusze eme-
rytalne, z wyłączeniem 
obowiązkowego ubezpie-
czenia społecznego 

13  

64 Finansowa działal-
ność usługowa, 
z wyłączeniem ubez-
pieczeń  
i funduszów emery-
talnych 

22 

16 Produkcja wyrobów 
z drewna oraz korka, 
z wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów  
ze słomy i materiałów 
używanych do wyplata-
nia 

19 
 

80 Działalność detektywi-
styczna i ochroniarska 

13  
56 Działalność usługowa 

związana 
z wyżywieniem 

17 

55 Zakwaterowanie 16 
 

97 Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowni-
ków 

13  

16 Produkcja wyrobów z 
drewna oraz korka, z 
wyłączeniem mebli; 
produkcja wyrobów 
ze słomy 

17 

41 Roboty budowlane 
związane ze wznosze-
niem budynków 

13 
 

- -  
43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
12 
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Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

80 Działalność detektywi-
styczna i ochroniarska 

11 
 

- -  
20 Produkcja chemika-

liów i wyrobów che-
micznych 

12 

- - 
 

- -  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
9 

- -     55 Zakwaterowanie 7 

- -  - -  

46 Handel hurtowy, 
z wyłączeniem  
handlu pojazdami 
samochodowymi 

7 

- -  - -  
73 Reklama, badanie 

rynku i opinii  
publicznej 

7 

- -  - -  85 Edukacja 6 

- -  - -  86 Opieka zdrowotna 6 

- -  - -  

62 Działalność związana 
z oprogramowaniem 
i doradztwem w za-
kresie  
informatyki oraz 
działalność powiąza-
na 

5 

Pozostałe 796  Pozostałe 2 073  Pozostałe 1 038 

R
a
z
e
m 

1 236  
R
a
z
e
m 

2 202  Razem 1 362 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Analiza popytu na pracę w powiecie hajnowskim, ustalonego według kodu PKD przedstawia 

zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na pracowników w latach 2013, 2014 i 2016. Biorąc pod 

uwagę liczbę ofert pracy ogółem, w kolejnych latach (2013 r. i 2014 r.63) nastąpił wzrost liczby 

ofert pracy (o ok. 78%). W 2016 r. liczba zidentyfikowanych ofert pracy ponownie była niższa, 

jednak obejmowała miesiące od stycznia do sierpnia (jedynie 8 z 12 m-cy roku), stąd porów-

nywanie rozmiaru popytu na pracę w ujęciu ilościowym, w 2016 roku, do lat poprzednich nie 

jest możliwe. W 2014 roku, możliwość identyfikacji działu PKD, w ramach którego poszukiwa-

no pracowników, wystąpiła w stosunkowo niewielskiej liczbie ofert pracy, co mogło być zwią-

zane z ograniczeniem liczby analizowanych źródeł ofert pracy.  

W 2013 r. i w 2016 r. w czołówce działów stwarzających miejsca pracy znalazła się różnego ro-

dzaju produkcja. W 2014 r., wszystkie oferty, w których przypadku możliwe było ich przypisa-

nie do Działu PKD, dotyczyły sektora usług.  

W 2016 roku, w przekroju działów gospodarki, w powiecie hajnowskim, najwięcej ofert pracy 

wygenerowały: produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (82 oferty) oraz 

handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (79 ofert). 

Dwie branże wygenerowały znaczny odsetek ofert pracy w odniesieniu do całego województwa, 

                                                        
63  Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
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wśród nich znalazły się: produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (37,6%) 

oraz produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (25,5%)64 . 

Tabela 21.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
hajnowskim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa zawodu 

Powiat  
hajnowski  Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat 
hajnowski 

 
Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
hajnowski 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 
N N N 

 
N %  N % 

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

308 159 112 
 

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

344 15,6  

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

250 18,4 

411003  

Pracownik  

kancelaryjny 

98 130 38 
 

817290  

Pozostali  

operatorzy  

urządzeń  

do obróbki drewna 

298 13,5  
522301 

 Sprzedawca S 
128 9,4 

522301 

 Sprzedawca S 
56 79 72 

 

933304  

Robotnik  

magazynowy 

120 5,4  

932990  

Pozostali robotnicy 

wykonujący prace 

proste w przemyśle 

78 5,7 

721208 

 Spawacz ręczny  

Łukiem 

 elektrycznym 

47 37 43 
 

243105  

Specjalista analizy  

i rozwoju rynku 

110 5,0  

411090  

Pozostali  

pracownicy  

obsługi biurowej 

54 4,0 

411090  

Pozostali  

Pracownicy 

 obsługi biurowej 

46 . . 
 

722204  

Ślusarz S 
103 4,7  

721204  

Spawacz 
50 3,7 

753303  

Szwaczka 
37 31 35 

 

522301 

Sprzedawca S 
90 4,1  

411003  

Pracownik  

kancelaryjny 

43 3,2 

932990  

Pozostali robotnicy 

przy pracach  

prostych  

w przemyśle 

30 . . 
 

721204  

Spawacz metodą 

MAG 

85 3,9  

931301  

Pomocniczy  

robotnik  

budowlany 

41 3,0 

752205  

Stolarz S 
23 24 10 

 

722308  

Operator 

 Obrabiarek 

 Sterowanych 

 numerycznie 

77 3,5  
722204  

Ślusarz S 
40 2,9 

961302  

Robotnik  

placowy 

22 29 10 
 

411003  

Pracownik  

kancelaryjny 

56 2,5  
432103  

Magazynier 
38 2,8 

243305  

Specjalista  

do spraw sprzedaży 

21 27 6 
 

713201  

Lakiernik S 
50 2,3  

524902  

Doradca klienta 
36 2,6 

931205  

Robotnik  

drogowy 

20 12 17 
 

411090  

Pozostali  

Pracownicy 

 obsługi biurowej 

40 1,8  

932911  

Pomocniczy  

robotnik  

w przemyśle  

przetwórczym 

25 1,8 

741207  

Elektromonter 

(elektryk)  

zakładowy 

20 . . 
 

741103  

Elektryk S 
40 1,8  

911206  

Salowa 
19 1,4 

931301  

Robotnik  

budowlany 

20 12 23 
 

753303 

 Szwaczka 
36 1,6  

961302  

Robotnik  

placowy 

19 1,4 

741103  

Elektryk S 
16 . . 

 

721208  

Spawacz ręczny 

łukiem elektrycz-

30 1,4  

722303  

Operator  

maszyn do obróbki 

15 1,1 

                                                        
64 A. Ustrzycki (red.), Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2016, s. 137. 
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Kod  
i nazwa zawodu 

Powiat  
hajnowski  Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat 
hajnowski 

 
Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
hajnowski 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 
N N N 

 
N %  N % 

nym skrawaniem 

722204  

Ślusarz S 
16 22 7 

 

432103  

Magazynier 
27 1,2  

142004  

Kierownik sklepu / 

supermarketu 

14 1,0 

911206  

Salowa 
15 15 3 

 

332101  

Agent  

ubezpieczeniowy 

16 0,7  512001 Kucharz S 13 1,0 

214490  

Pozostali 

 inżynierowie  

mechanicy 

13 . . 
 

961302  

Robotnik  

placowy 

16 0,7  

941201  

Pomoc 

 kuchenna 

12 0,9 

243105  

Specjalista analizy  

i rozwoju rynku 

13 33 1 
 

911207  

Sprzątaczka  

biurowa 

15 0,7  

332203  

Przedstawiciel 

handlowy 

12 0,9 

541307  

Pracownik ochrony 

fizycznej  

bez licencji 

11 . . 
 

911206  

Salowa 
14 0,6  

911207  

Sprzątaczka  

biurowa 

11 0,8 

723103  

Mechanik pojazdów 

samochodowych S 

11 . . 
 

931301  

Robotnik  

budowlany 

14 0,6  
752205  

Stolarz S 
11 0,8 

722301 

 Frezer 
11 26 52 

 
. . .  . . . 

713207  

Malarz lakiernik 

wyrobów  

metalowych 

11 . . 
 

. . .  . . . 

Pozostałe  

zawody 
382 415 574  

Pozostałe  

zawody 
621 28,2  

Pozostałe  

zawody 
453 66,7 

Ogółem 1236 1192 1154  Ogółem 2202 100  Ogółem 1 362 100,0 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Legenda: 

N – liczba zidentyfikowanych ofert pracy w zawodzie 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

Kod – oznacza kod zawodu zgodnie z KZiS 

 

W powiecie hajnowskim, na przestrzeni lat 2011-2013, 2014 i 2016 najczęściej identyfikowano 

popyt na pracę w zawodach wymagających niższych poziomów wykształcenia: średniego zawo-

dowego (np. przedstawiciel handlowy, pracownik kancelaryjny, pozostali pracownicy ob-

sługi biurowej), zawodowego (np. spawacz ręczny łukiem elektrycznym, szwaczka, frezer, 

malarz lakiernik wyrobów metalowych). W kolejnych latach obserwowano również popyt na 

zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego tj.: sprzedawca, ślusarz, stolarz, elek-

tryk, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz. W odróżnieniu od powiatu bielskiego, na 

hajnowskim rynku pracy nie obserwowano popytu na, kształconego w systemie formalnym, 

technika prac biurowych. Zamiast popytu na przedstawicieli tego zawodu, identyfikowano 

duże zapotrzebowanie na pracowników kancelaryjnych i pozostałych pracowników obsługi 

biurowej 65. Charakterystyczną cechą popytu na rynku pracy powiatu hajnowskiego jest stale 

                                                        
65  Obserwowana sytuacja z jednej strony świadczy o występującym równolegle na obu lokalnych rynkach pracy popycie na 

pracowników obsługi biurowej. Z drugiej, podkreślając zróżnicowanie konkretnych wymagań zawodowych ujawniające 

się w specjalizacji poszczególnych stanowisk pracy, zwraca uwagę na wysokie prawdopodobieństwo występowania błę-

dów klasyfikacyjnych (wysoki popyt na techników prac biurowych, obserwowany na lokalnym rynku pracy powiatu biel-

skiego, prawdopodobnie wynika z błędnego klasyfikowania ofert pracy w tym zawodzie, niezgodnie z opisem zawodu w 

klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego). 
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występujący bardzo wysoki popyt na robotników gospodarczych. We wszystkich analizowa-

nych latach, niezmiennie, robotnicy gospodarczy byli najczęściej poszukiwanymi pracowni-

kami.  

Najwyższe liczby ofert pracy, w analizowanym okresie dotyczyły przede wszystkim zawodów: 

sprzedawca, robotnik gospodarczy. Wymienione zawody posiadają swoją specyfikę kwalifika-

cyjną oraz są zawodami, w których nadzwyczaj często organizowane są przez powiatowe urzę-

dy prracy miejsca przygotowania zawodowego w formie stażu. Wiążące się z tym faktem dofi-

nansowanie miejsc pracy ze środków publicznych zaburza ocenę rzeczywistego rozmiaru popy-

tu na pracę.  

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 

iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.66 

Z kolei robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie jedynie gimnazjalne lub 

równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać na drodze szkolenia praktycznego, przy-

uczenia na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodar-

czy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół 

budynku. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyzna-

czonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest zawodem o charakterze usługowym, 

który może być wykonywany w wielu różnych podmiotach zajmujących się różnym zakresem 

działalności. Możliwość posiadania w zasadzie dowolnego wykształcenia i zdobycia kompeten-

cji w trakcie szkolenia praktycznego prawdopodobnie decyduje o bardzo wysokim poziomie 

popytu w powiecie. Również w przypadku tego zawodu, rozmiar generowanego popytu sugeru-

je jednocześnie możliwość występowania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z 

okresowego zatrudniania pracowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Fun-

duszu Pracy oraz ze słabych warunków pracy. Robotnik gospodarczy jest również jednym z 

najczęściej finansowanych w formie stażu miejsc aktywizacji zawodowej. 

W przypadku powiatu hajnowskiego, obserwowany popyt na pracowników kancelaryjnych 

i pozostałych pracowników obsługi biurowej, każe odnieść się do specyfiki również tych 

dwóch zawodów. Pomijając jednak analizę kwalifikacyjno-kompetencyjną, koniecznym pod-

kreślenia jest fakt, iż również te dwa zawody, są najczęściej dotowanymi miejscami przygoto-

wania zawodowego w formie stażu. 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

                                                        
66  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
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rynku pracy67, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych68. Rozkład oczekiwań praco-

dawców wobec kandydatów do pracy, w ujęciu analizowanych zmiennych i grup wielkich KZiS, 

prezentuje Tabela 22. 

 

Tabela 22.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
hajnowskim69 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 272 69,0 20 7,4 42 15,4 12 4,4 5 1,8 20 7,4 - - 133 48,9 9 3,3 31 11,4 

Wykształcenie 186 47,2 18 9,7 48 25,8 17 9,1 13 7,0 1 0,5 1 0,5 58 31,2 8 4,3 21 11,3 

Kursy i uprawnienia 142 36,0 1 0,7 27 19,0 13 9,2 10 7,0 8 5,6 - - 53 37,3 6 4,2 24 16,9 

Porozumiewanie się w 

językach obcych 
77 19,5 13 16,9 34 44,2 5 6,5 10 13,0 3 3,9 - - 8 10,4 3 3,9 - - 

Cechy osobowe 72 18,3 15 20,8 26 36,1 14 19,4 - - 9 12,5 - - 3 4,2 - - 2 2,8 

Kompetencje  

społeczne  

i obywatelskie 

68 17,3 14 20,6 14 20,6 14 20,6 10 14,7 8 11,8 - - 3 4,4 2 2,9 2 2,9 

Kompetencje  

informatyczne 
51 12,9 9 17,6 17 33,3 9 17,6 7 13,7 3 5,9 - - 2 3,9 3 5,9 - - 

Inicjatywność  

i przedsiębiorczość 
21 5,3 4 19,0 11 52,4 - - - - 3 14,3 - - 2 9,5 1 4,8 - - 

Kompetencje/ 

umiejętność  

uczenia się 

19 4,8 7 36,8 5 26,3 4 21,1 - - 2 10,5 - - - - - - - - 

Kompetencje 

 matematyczno- 

techniczne 

6 1,5 2 33,3 2 33,3 1 16,7 - - - - - - 1 16,7 - - - - 

Porozumiewanie się w 

języku ojczystym 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Świadomość  

i ekspresja kulturalna 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Razem 394 - 22 - 57 - 27 - 26 - 33 - 1 - 175 - 11 - 39 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 151. 

 

                                                        
67  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
68  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
69 Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy 

i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn 

i urządzeń, 9 Pracownicy przy pracach prostych. 



81 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

Tabela 23.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie hajnowskim 

Cechy osobowe 
Powiat hajnowski 

N % ogółem w powiecie 

Chęć do pracy/ entuzjazm 82 16,6 

Dyspozycyjność 64 13,0 

Samoorganizacja 55 11,2 

Kultura osobista 50 10,1 

Sumienność 51 10,3 

Odpowiedzialność 46 9,3 

Uczciwość 31 6,3 

Dążenie do realizacji celów 22 4,5 

Radzenie sobie ze stresem 16 3,2 

Kreatywność 15 3,0 

Elastyczność 10 2,0 

Miła aparycja 10 2,0 

Myślenie analityczne 8 1,6 

Sprawność motoryczna 6 1,2 

Pewność siebie 3 0,6 

Dobry stan zdrowia 3 0,6 

Dociekliwość 1 0,2 

Przedsiębiorczość 2 0,4 

Mobilność 1 0,2 

Inne 17 3,4 

Ogółem 493 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 24.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie hajnowskim  

Wymagania pracodawców 
2016 

Powiat hajnowski  Wymagania pracodawców 
2013 

Powiat hajnowski 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 16 61,5  Komunikatywność 43 63,2 

Podejmowanie decyzji 1 3,8  Umiejętność pracy w zespole 29 42,6 

Motywowanie 2 7,7  
Umiejętność kierowania  

zespołem 
9 13,2 

Planowanie 2 7,7  
Umiejętność nawiązywania  

kontaktów 
6 8,8 
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Rozwiązywanie problemów/ 
konfliktów 

5 19,2  Umiejętności interpersonalne 4 5,9 

- - -  Otwartość 4 5,9 

Ogółem 26 100  Ogółem 68 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 25.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie hajnowskim 

Wymagania pracodawców 
2016 

Powiat hajnowski  Wymagania pracodawców 
2013 

Powiat hajnowski 

N %  N % 

Wózki jezdniowe 82 39  Prawo jazdy kat. B 50 35,2 

Badania  
sanitarno-epidemiologiczne 

37 17,6  Wózki widłowe 47 33,1 

Prawo jazdy kat. B 17 8,1  Uprawnienia elektryczne 28 19,7 

Spawanie 11 5,2  Inne uprawnienia 13 9,2 

Wdrażanie systemów jakości 1 0,5  Prawo jazdy kat. C 3 2,1 

Uprawnienia pedagogiczne 1 0,5  Prawo jazdy kat. C+E 3 2,1 

Prawo jazdy kat. C+E 1 0,5  Przewóz rzeczy 2 1,4 

Inne 60 28,6  Karta kierowcy 1 0,7 

- - -  UDT 1 0,7 

- - -  Uprawnienia budowlane 1 0,7 

Ogółem 210 100  Ogółem 142 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 26.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie hajnowskim  

Obszar kompetencji informatycznych 
Powiat hajnowski 

N % 

Obsługa komputera 26 51,0 

AutoCAD 13 25,5 

MS Office 10 19,6 

Programowanie 9 17,6 

Inne informatyczne 8 15,7 

Umiejętność poruszania się w Internecie 2 3,9 

Pozostałe programy do projektowania 1 2,0 

Ogółem 51 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

  



84 

Tabela 27.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie hajnowskim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Polski - -    

Angielski 32 66,7  70 90,9 

Niemiecki 8 16,7  24 31,2 

Francuski - -  13 16,9 

Rosyjski 5 10,4  7 9,1 

Włoski - -    

Inne 3 6,3  4 5,2 

Ogółem 48 100  77 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

152. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

W powiecie hajnowskim wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do ta-

kich obszarów jak doświadczenie czy cechy osobowe, podobnie jak w powiecie bielskim, poja-

wiają się w około 30% ofert pracy. Nie oznacza to jednak, iż nie są pożądane. Chociaż niearty-

kułowane bezpośrednio w ofertach, mogą być wymagane podczas wykonywania pracy na sta-

nowisku pracy. Podobnie jak w powiecie bielskim, najbardziej cenioną przez pracodawców 

hajnowskich cechą pracowniczą było posiadanie doświadczenia. Około 70% stanowisk pracy, 

spośród zidentyfikowanych pod względem wymogów kompetencyjnych, zawiera to to kryte-

rium. Poszukiwanie osób z doświadczeniem można ocenić, jako przejaw ukierunkowywania się 

firm na pracowników generujących niższe koszty w procesie adaptacji na stanowisku pracy. 

Posiadanie doświadczenia umożliwia szybszą asymilację w środowisku pracy. W przypadku 

niedostosowania kwalifikacyjno-kompetencyjnego zasobów pracy do potrzeb rynku pracy, 

posiadanie doświadczenia może zastąpić kompetencje i umiejętności pożądane przez praco-

dawców, lecz niemożliwe do nabycia w procesie kształcenia formalnego.  

Najszerszego zakresu kompetencji i innych cech pożądają pracodawcy powiatu hajnowskiego 

w odniesieniu do przedstawicieli grup zawodowych o najwyższym poziomie kwalifikacji:  

1 – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 – Specjaliści. Podobny 

zakres oczekiwań formułowany jest w stosunku do przedstawicieli grup zawodowych: 3 – 

Technicy i inny średni personel, 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Najniższego zakre-

su kompetencji oczekiwano od przedstawicieli grup zawodowych: 6 – Rolnicy, ogrodnicy, le-

śnicy i rybacy oraz 9 – Pracownicy przy pracach prostych.  
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5.3 Wnioski  
 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze kwalifika-

cyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (niezre-

alizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr i usług, 

wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 

Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby o 

zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Gospodarka powiatu hajnowskiego opiera się na przemyśle. Sektor rolniczy odgrywa 

dużą rolę w powiecie, jednak niższą, niż w wielu innych powiatach subregionu oraz woje-

wództwa. Udział pracujących w rolnictwie (34%) w ogólnej liczbie pracujących w powiecie 

jest niższy od średniej dla województwa (37%). Oceniając poziom rozwoju gospodarki lo-

kalnej przez pryzmat liczby pracujących według sektorów gospodarki (zgodnie z przyjętą 

metodyką analizy opartej na teorii trzech sektorów, poziom uprzemysłowienia (industria-

lizacji) powiatu jest jednym z najwyższych w regionie (29%, II m-ce). Jednak pozycja za-

równo przemysłu, jak pozostałych sektorów gospodarki nie jest stabilna. Analiza zmian w 

dłuższym szeregu czasowym wskazuje na wzrost znaczenia przemysłu w powiecie (wzrost 

liczby pracujących i udziału pracujących w przemyśle w pracujących ogółem w 2015 roku 
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w stosunku do 2010 roku). Jednak intensywny wzrost w okresie 2008-2011 uległ następ-

nie spowolnieniu.  

Podobnie, intensywny spadek liczby pracujących i udziału pracujących w tym sektorze 

w liczbie pracujących ogółem, w latach 2008-2011, uległ spowolnieniu również w rolnic-

twie. Co więcej, wzrosty liczby pracujących w rolnictwie obserwowane w następnych la-

tach, świadczą o zaburzeniu procesów restrukturyzacyjnych. Występujący jednocześnie 

spadek liczby ludności w usługach utrudnia wnioskowanie o fazie rozwoju gospodarki lo-

kalnej. Ogólnie rzecz ujmując, wahania pomiędzy liczbą pracujących w poszczególnych 

sektorach i udziałami poszczególnych sektorów w pracujących ogółem, obserwowane po 

2011 roku, mogą świadczyć o fluktuacji kadr pomiędzy sektorami, wpływie procesów de-

populacyjnych, bądź problemach z zapewnieniem kadr o odpowiednich kwalifikacjach w 

przemyśle i usługach.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu powinny skła-

niać do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie wzrostu przemysłu. Jed-

nak niska intensywność tego wzrostu zmusza do zastanowienia się nad jej przyczynami. 

Wzrost przemysłu w ujęciu długookresowym, prawdopodobieństwo spadku intensywności 

tego wzrostu z powodu braku odpowiednich zasobów kadrowych, na plan pierwszy wysu-

wają konieczność oddziaływania na zasoby ludzkie w kierunku dostosowywania kadr do 

potrzeb sektora i wspierania przechodzenia do przemysłu pracujących z innych sektorów 

(przede wszystkim rolnictwa, które zgodnie z teorią trzech sektorów powinno coraz bar-

dziej tracić na znaczeniu). Wspieranie rozwoju kadr w sektorze usług powinno odbywać 

się równolegle. Rozwój przemysłu będzie pociągał za sobą wzrost zapotrzebowania na róż-

nego rodzaju usługi, które również wymagają dostosowania profilu kompetencyjno-

kwalifikacyjnego pracowników do aktualnych potrzeb. Ewentualne wspieranie kadr w rol-

nictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-szkoleniowych przyczyniających 

się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora wspierających powstawanie gospodarstw 

wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją towarową lub specjalistycznych. Za-

sadne staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, w kierunku nabycia 

kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA przewiduje ogólny spadek liczby miejsc 

pracy w powiecie w 2022 roku. Intensywny spadek liczby miejsc pracy przewidziany jest 

w rolnictwie, mniejszy w przemyśle. Wzrośnie liczba miejsc pracy jedynie w usługach. 

Struktura lokalnej gospodarki ulegnie dosyć znaczącym przeobrażeniom, wyrażającym się 

w dalszym spadku znaczenia rolnictwa (do 20,9% udziału w liczbie miejsc pracy), wzrostu 

znaczenia sektora przemysłu (do 31,5% udziału w liczbie miejsc pracy) i wzrostu znaczenia 

usług w tworzeniu miejsc pracy w lokalnej gospodarce (do 47,6% udziału w liczbie miejsc 

pracy). Zmianie struktury gospodarczej powiatu będzie towarzyszył spadek liczby miejsc 

pracy o 2 510 miejsc, którego przyczyn można upatrywać w takich czynnikach jak depopu-

lacja powiatu (migracje, ujemny przyrost naturalny), ale również w braku odpowiednio 

kwalifikowanych kadr. Spadek liczby ludności w powiecie prowadząc do trudności w za-

spokojeniu popytu na pracę w przedsiębiorstwach, spotęgowany niską jakością zasobu 

ludzkiego może znacząco utrudniać rozwój przedsiębiorstw. Ograniczenie produkcji i 

usług ze względu na problemy kadrowe, prowadząc do spadku zysku przedsiębiorstw i 

wynagrodzeń może powodować spadek dochodów ludności wpływając na decyzje migra-

cyjne i prokreacyjne zasobów pracy. W efekcie sprzężenia zwrotnego, sytuacja gospodar-

cza powiatu, pomimo korzystnych zmian w strukturze poszczególnych sektorów, nie musi 

oznaczać lokalnego wzrostu (i rozwoju) gospodarczego.  
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3. Powiat hajnowski, podobnie jak pozostałe powiaty subregionu charakteryzuje się wyso-

kim, ujemnym saldem migracji, co przy najniżej w subregionie gęstości zaludnienia (30 

os/km2), najniższym w całym regionie przyroście naturalnym (sięgającym -10 osób na 

1000 ludności) stwarza realne zagrożenie wyludnieniem. Trendy demograficzne w powie-

cie są szczególnie niebezpieczne również z powodu niskiego zasobu ludności ogółem (3,8% 

zasobów województwa), który sprawia, że powiat hajnowski (poza kolneńskim – 3,3% za-

sobów ludności województwa) należy do najbardziej zagrożonych wyludnieniem w subre-

gionie łomżyńskim. Negatywne trendy demograficzne potwierdza prognoza ludności, któ-

ra wskazuje na największy (po mieście Łomża – 2 299 osób) w subregionie, przewidywany 

spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym do 2020 roku (-2 033 osoby w latach 2015-

2020). Jednocześnie liczba osób w wieku poprodukcyjnym nie ulegnie znaczącemu 

zmniejszeniu  

(-78 osób w latach 2015-2020). Negatywne trendy demograficzne wskazują na wyraźne 

starzenie się populacji powiatu. Potrzeba jak najdłuższego utrzymywania aktywności za-

wodowej osób w wieku produkcyjnym, czemu powinno służyć wsparcie o charakterze edu-

kacyjno-szkoleniowym, jest w powiecie konieczna. Niekorzystna i gwałtowna depopulacja 

w grupie osób w wieku produkcyjnym wskazuje na konieczność sięgania po zasoby ludno-

ści w wieku poprodukcyjnym, w celu zapewnienia kapitału ludzkiego niezbędnego do roz-

woju gospodarki. Obserwowane w powiecie wahania w liczbie pracujących w poszczegól-

nych sektorach gospodarki mogą być związane z trudnościami w dostępie do kadr. Dlatego 

zasadne wydaje się jak najszersze wspieranie edukacyjno-szkoleniowe nie tylko osób 

w wieku produkcyjnym (ułatwiające utrzymanie zatrudnienia), lecz również wyrażających 

taką chęć osób w wieku poprodukcyjnym.  

4. Rozwój przemysłu w powiecie hajnowskim, znajduje odzwierciedlenie w liczbie podmio-

tów funkcjonujących w sekcjach PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu 

(sekcja C) i budownictwu (sekcja F). Pomimo obserwowanego spadku liczebności podmio-

tów (w latach 2010-2015 o 90 podmiotów, 17,7%), pod względem ilościowym, przetwór-

stwo przemysłowe w powiecie hajnowskim przewyższa powiat bielski. Niepokojące jest 

jednak tempo spadku liczebności podmiotów w tej sekcji, które może wynikać m.in. z pro-

blemów z zapewnieniem dostępu do odpowiednio wykwalifikowanych kadr. Pozytywnym 

jest jednak wzrost (aczkolwiek niewielki) liczby pracujących w sektorze, który może 

świadczyć o rozwoju silniejszych podmiotów przemysłowych na rynku lokalnym, przyczy-

niającym się do eliminacji słabszych firm (z czego również mogą wynikać obserwowane 

spadki liczebności podmiotów w sekcji C). Sekcje przemysłowe posiadają najwyższe udzia-

ły procentowe w liczbie podmiotów (ogółem) funkcjonujących w powiecie. Liczba firm w 

sektorze, przekraczająca siedemset podmiotów (730) daje miejsca pracy 3 860 osobom, 

podczas gdy niż niemal trzykrotnie wyższa liczba podmiotów gospodarczych funkcjonują-

ca w usługach (2 092) daje miejsca pracy 4 870 osobom. Sektor przemysłu w powiecie 

pomimo spadku liczby podmiotów przyczynił się do niewielkiego, ale wzrostu liczby 

miejsc pracy o 64. W tym samym okresie (2010-2015) liczba podmiotów funkcjonujących 

w usługach wzrosła o 153 podmioty, przy jednoczesnym spadku liczby miejsc pracy o 46. 

W grupie usług największym pracodawcą jest handel. Obok handlu duże znaczenie posia-

dają sekcje: L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność 

profesjonalna, naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; S – po-

została działalność usługowa i T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; go-

spodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. Poza 

sekcją P, w powiecie obserwowana jest identyczna zależność w rozwoju usług, jak 

w powicie bielskim. Również w powiecie hajnowskim, obserwowane zmiany mogą być 
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wynikiem relatywnie wysokiej dochodowej elastyczności popytu70. Rozwój przemysłu w 

powiecie może wpływać na wzrost dochodów mieszkańców, a tym samym, w ujęciu 

generalnym, na wzrost popytu na dobra i usługi wyższego rzędu, wspierające z jednej 

strony działalność firm w sektorze przemysłu (np. obsługa księgowa, prawna, usługi ad-

ministrowania biurami), z drugiej podnoszące standard życia mieszkańców (np. usługi w 

zakresie zdrowia i urody) i wynikające z popytu na pomoc zaspokajaną przy niższych do-

chodach w inny sposób (usługi opiekuńcze)71.  

Rozwój usług skorelowany ze zmianami zachodzącymi w określonych dziedzinach prze-

mysłu prowadzi do wystąpienia swoistego sprzężenia zwrotnego, polegającego na tym, że 

profesjonalizacja usług wymaga dostępu do narzędzi materialnych wspierających ich wy-

konywanie, a tym samym wpływa na wzrost produkcji materialnej w określonych dziedzi-

nach.  

Dokumenty strategiczne powiatu wskazują na sferę bogactwa naturalnego, która sprzyja 

rozwojowi turystyki. Chociaż analiza liczebności firm funkcjonujących w sekcji I – działal-

ność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, wskazuje na dosyć niski 

udział (5,5%) w liczbie podmiotów ogółem, to dynamika wzrostu liczebności podmiotów 

w tej sekcji jest znacząca. Na przestrzeni lat 2010-2015 zwiększyła się o 89,5% (77 podmio-

tów). Brak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala na porównanie obserwowa-

nych zmian w liczbie podmiotów w sekcji I ze zmianami w liczbie miejsc pracy. Dostępne 

dane pozwalają jedynie na wskazanie spadku w liczbie miejsc pracy w grupie sekcji obej-

mującej: handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazyno-

wą; zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację, a więc m. in. główną z sek-

cji obsługujących turystykę o 107 miejsc pracy).  

Poziom rozwoju przemysłu oraz obserwowana sytuacja w zakresie braku stabilności 

w zmianach obserwowanych w tym sektorze, nie przekładają się na szczególną specjaliza-

cję powiatu wyrażającą się dynamicznym rozwojem firm w określonych działach gospo-

darki (działach PKD). Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 

r.), analizowane na poziomie działów PKD, wyróżniają go na tle województwa w zaledwie 

jednej sekcji produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja 

wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania (liczba podmiotów – 236; 18% 

zasobów województwa). Przedstawiciele tego działu gospodarki (FURNEL, OLGA – pro-

                                                        
70  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
71  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
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dukcja tarcicy, materiałów podłogowych, mebli) zaliczani są jednocześnie w dokumentach 

strategicznych powiatu do największych lokalnie pracodawców.  

Istotnie, z punktu widzenia kierunków rozwoju gospodarczego powiatu, wyróżniają go na 

tle województwa dwa działy usługowe: zakwaterowanie (liczba podmiotów – 98; 17% za-

sobów województwa) oraz działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów tu-

rystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z 

nią związane (liczba podmiotów – 98; 17% zasobów województwa).  

Jednocześnie, na terenie powiatu hajnowskiego, podobnie jak bielskiego, występują silne, 

pojedyncze podmioty gospodarcze, zatrudniające duże liczby pracowników, działające 

w obszarach gospodarki, w których powiat nie wyróżnia się na tle innych powiatów 

w województwie liczbą podmiotów funkcjonujących w dziale. Reprezentują one szeroki 

katalog działów gospodarki (np.: PRONAR Sp. z o.o., Zakłady Maszynowe „Hamech” Sp. z 

o.o. – przemysł maszynowy; „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Hajnówce 

– handel; Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Hajnówce – przemysł spożywczy; Fabryki 

Mebli „Forte” S.A. – produkcja mebli; „Euro Postęp” – Krawiectwo (zakład pracy chronio-

nej; Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej w Starym Lewkowie – produkcja ceramiki 

budowlanej). Do ważnych pracodawców w powiecie należą przedstawiciele sektora pu-

blicznego (SPZOZ w Hajnówce – ochrona zdrowia; Białowieski Park Narodowy w Biało-

wieży – Ochrona przyrody, Jednostka Wojskowa; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Hajnówce – gospodarka odpadami). 

5. W przypadku powiatu hajnowskiego, dywersyfikacja sił wytwórczych w powiecie prowadzi 

do zastępowania w strukturze działowej gałęzi praco i ziemio chłonnych przez kolejne, ta-

kie jak przemysł drzewny, maszynowy, budowlany, chemiczny czy produkcja wyrobów 

spożywczych. Również z powiecie hajnowskim, podobnie jak w bielskim, nie obserwuje się 

rozwoju gałęzi uważanych za nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, 

kosmiczny, elektrotechniczny, gałęzie określane mianem „brainpower industries”- bazu-

jące na ponadprzeciętnych pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteligentnych, tele-

komunikacyjnych i teleinformatycznych sieci nowej generacji, softwarem, bio 

i nanotechnologiami, w których postęp techniczny jest szczególnie dynamiczny 

i najbardziej zauważalny. Jednocześnie, lokalne gałęzie przemysłu, a zwłaszcza największe 

przedsiębiorstwa, których produkty (często eksportowe), aby przyczyniały się do rozwoju 

firmy, muszą być konkurencyjne, wysokiej jakości. Należy, więc się spodziewać, 

że wprowadzają innowacyjne, czy oparte na prowadzonych badaniach naukowych rozwią-

zania. Coraz bardziej skomplikowane procesy produkcyjne wymagają coraz lepiej wykwa-

lifikowanych pracowników. Pozycja gałęzi gospodarki, w których istnieje jeszcze możli-

wość wykorzystywania niewykwalifikowanej siły roboczej sukcesywnie maleje. Niska ja-

kość zasobu ludzkiego wyklucza możliwość dynamicznego rozwoju gałęzi. Możliwość taką 

dają powiązane ze sobą zasadą komplementarności zasoby kapitału rzeczowego 

i ludzkiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować 

do wsparcia edukacyjno-szkoleniowego potrzeby zgłaszane przez: 

- działy gospodarki wyróżniające powiat na tle województwa pod względem skupiska 

podmiotów, o ile posiadają znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy w powiecie, 

- potrzeby pracodawców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających 

wprawdzie powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący 

udział w tworzeniu miejsc pracy. 
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Również obserwowany, malejący udział sektora usług w tworzeniu miejsc pracy, nie może 

być traktowany, jako sektor, w którym nie występują potrzeby szkoleniowe. Tylko 

w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, zatrudniane są zwykle osoby bez 

jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. W pozostałych, wymagania stawiane osobom 

pragnącym podjąć pracę rosną, co wynika z chęci podniesienia jakości świadczonych 

usług, które bezpośrednio wiążą się z możliwościami wypracowania większego zysku. Im 

większe powiązanie usług ze sferą materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy te-

leinformatyczne) tym wyższe oczekiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sektor 

usług powinien również zostać objęty wsparciem celem wspierania przejścia gospodarki 

powiatu na wyższe stadium rozwoju. W pierwszej kolejności należałoby objąć wsparciem 

te sekcje usługowe, które już w chwili obecnej wykazują wzrost w zakresie liczby podmio-

tów, czy posiadające znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (częściej niż 

sekcje przemysłowe) opierają się na jednoosobowej działalności gospodarczej lub podmio-

tach zatrudniających niewielkie liczby pracowników, a szkolenia częściej w związku z tym 

będą kierowane do właścicieli przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-
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woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-

nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych72. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników, wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, że go-

spodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie zaso-

bów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse na 

zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy lub 

odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szanse 

na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, z 

uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów. 

                                                        
72  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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6. POWIAT KOLNEŃSKI 

6.1 Charakterystyka lokalnej gospodarki  

 

Powiat Kolneński położony jest w północno-zachodniej części 

województwa podlaskiego, w obszarze, tak zwanych, Zielonych 

Płuc Polski. Graniczy z powiatami: grajewskim od wschodu, 

łomżyńskim od południa, piskim od północy (województwo 

warmińsko-mazurskie), ostrołęckim od zachodu (województwo 

mazowieckie). Powiat kolneński zajmuje powierzchnię 940,1 

km2, która stanowi 4,7% ogólnej powierzchni województwa 

podlaskiego. Siedziba władz powiatowych znajduje się w mie-

ście Kolno. Biorąc pod uwagę usytuowanie fizycznogeograficz-

ne, powiat położony jest pomiędzy równinnymi obszarami Ni-

ziny Podlaskiej i pagórkowatymi terenami Pojezierza Mazur-

skiego i Suwalskiego, na dwóch wysoczyznach – kolneńskiej i 

kurpiowskiej. Pod względem etnograficznym powiat kolneński 

stanowi obszar przejściowy pomiędzy czterema regionami: 

Podlasiem od wschodu, Mazurami od północy, Mazowszem od 

południa i Kurpiowszczyzną od zachodu. Efekty lokalizacji 

wzmacniają międzyregionalne korytarze tranzytowe, przebiega-

jące przez obszar powiatu, wiodąc z centrum i wschodu Polski 

na Pojezierze Mazurskie i na Pojezierze Suwalskie oraz ku pań-

stwom ościennym – Litwie i Rosji (obwód kaliningradzki).73 

Powiat cechuje stosunkowo niska aktywność gospodarcza 

mieszkańców, a statystycznie poziom rozwoju drobnej przed-

siębiorczości należy uznać za słaby. Przewaga rolnictwa oraz 

brak przemysłu zlokalizowanego na terenie powiatu kolneń-

skiego wpływają na ogólnie niską ocenę potencjału gospodar-

czego powiatu. Ze względu na duży odsetek użytków rolnych 

w ogólnej powierzchni (73,43%), powiat wykazuje specyfikę 

obszaru rolniczego. W obszarze dominują gleby niskiej jakości 

oraz niestabilność klimatu. W produkcji przeważają uprawy 

roślin wymagających małego nakładu pracy – kukurydza, trawy 

oraz zboże.  

Warunki panujące w powiecie, stwarzają nieograniczone możliwości rozwoju produkcji żywno-

ści ekologicznej. Podstawą gospodarki powiatu kolneńskiego jest produkcja mleka.74  

Obszar powiatu odznacza się dużym stopniem naturalności szaty roślinnej 

i bioróżnorodnością. Występują tutaj liczne atrakcje przyrodnicze, które warunkują rozwój 

branży turystycznej powiatu kolneńskiego. Ponad 22% obszaru stanowią tereny objęte różnymi 

formami ochrony, do których należą:  

 

                                                        
73  Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Kolneńskiego na lata 2015-2020, Załącznik do Uchwały Nr III/87/16 Rady Powiatu 

Kolneńskiego z dnia 3 marca 2016 r., s. 30-32. 
74  Tamże, s. 59. 
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- rezerwat „Ciemny Kąt” na terenie gminy Turośl;  

- uroczysko „Dzierzbia” na terenie gminy Stawiski. 

Następne dwa rezerwaty są obecnie w fazie projektów: „Dolina rzeki Rybnica” oraz „Jezioro 

Łacha” na terenie gminy Turośl. Znaczny obszar południowo-zachodniej części obszaru powia-

tu kolneńskiego jest terenem chronionego Krajobrazu Równicy Kurpiowskiej i Doliny Dolnej  

Narwi. W powiecie występuje również 35 użytków ekologicznych zajmujących 66,3 ha oraz  

39 pomników przyrody. Usytuowanych jest tutaj wiele zabytków o charakterze antropogenicz-

nym75. Zaliczają się do nich zabytkowe obiekty architektoniczne, zabytkowe założenia prze-

strzenne i układy urbanistyczne miast, obiekty sakralne, zabytki techniki i wybitne osiągniecia 

współczesnej myśli technicznej, zabytki militarne, stanowiska archeologiczne, pomniki upa-

miętniające wydarzenia archeologiczne, elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego, 

tradycje, przekazy ustne, taniec, teatr, imprezy kulturalne, zwyczaje i obrzędy, ale także umie-

jętności związane z przeszłością76. Powiat charakteryzuje niski poziom rozwoju bazy noclego-

wej i gastronomicznej. Dodatkowy problem stanowi bardzo mała liczba, innej infrastruktury 

turystycznej. Stworzenie atrakcyjnej i kompleksowej oferty dla turystów w przypadku powiatu 

kolneńskiego warunkowane jest przede wszystkim działaniami związanymi z doinwestowa-

niem infrastrukturalnego zaplecza turystycznego powiatu oraz jego odpowiednią promocją77. 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejskie: Kolno;  

2. Gminy miejsko-wiejskie: Stawiski; 

3. Gminy wiejskie: Grabowo, Kolno, Mały Płock, Turośl.  

 

Rysunek 13.  Podział administracyjny powiatu kolneńskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/.  

                                                        
75 Zabytki antropogeniczne, są to obiekty materialne ściśle związane z działalnością człowieka i przez niego wytworzone, 

stanowiące przedmiot wartościowy pod względem turystycznym. 
76  Tamże, s. 37. 
77  Tamże, s. 72. 



95 

Potencjalny zasób beneficjentów kształcenia ustawicznego w powiecie wyznacza populacja 

osób w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym do 2020 roku (Wykres 4).  

 

Wykres 4.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie kolneńskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

Do roku 2020 w powiecie kolnieńskim przewidywany jest spadek liczby ludności w wieku pro-

dukcyjnym o 501 osób (2,0%) w stosunku do roku 2015. W przypadku tego powiatu, biorąc 

pod uwagę podobny zasób liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2015 r. (25 052 osób) do 

zasobu powiatu hajnowskiego (26 907 osób), spadek będzie niewielki – 501 osób (2,0%). W 

ujęciu średniorocznym daje to ubytek liczby osób w wieku produkcyjnym na poziomie około 

100 osób (0,5%).  

Spadkowi liczby osób w wieku produkcyjnym będzie towarzyszył niewielki wzrost liczby osób 

w wieku poprodukcyjnym. W 2020 roku wyniesie on 75 osób (1,2%), w stosunku do 2015 r.  

Rolniczy charakter powiatu kolneńskiego znajduje bezpośrednie przełożenie na strukturę pra-

cujących według sektorów gospodarki w powiecie. 

 

Tabela 28.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie kolneńskim na tle województwa w latach 2008-
2015 (%)78 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT KOL-
NEŃSKI 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo  
i rybactwo 

74 72 71 73 72 72 72 71 

Przemysł i budownictwo 5 7 7 7 7 7 7 7 

Usługi 21 21 22 20 21 21 21 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

                                                        
78  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/-1 punkt procentowy powy-

żej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Ponad 70% pracujących w powiecie stanowi ludność utrzymująca się z pracy 

w gospodarstwach rolnych. Udział pracujących w rolnictwie, na przestrzeni analizowanego 

okresu uległ nieznacznemu zmniejszeniu (o 3 pkt. proc). Poziom pracujących w rolnictwie 

w powiecie, jest jednak niemal dwukrotnie wyższy od średniej wojewódzkiej. Wspomniany 

spadek liczby pracujących w rolnictwie, odbywał się kosztem wzrostu liczby pracujących w 

przemyśle i budownictwie  

(o 2 pkt. proc.). Obserwowana zmiana nie wpłynęła jednak istotnie na poziom uprzemysłowie-

nia powiatu, który należy do najniższych w regionie. Podobnym poziomem pracujących w 

przemyśle i budownictwie charakteryzuje się powiat moniecki 7%, najniższym w regionie po-

wiat sejneński 4%. Na stałym poziomie utrzymuje się w powiecie kolneńskim udział pracują-

cych w usługach. 

 

Rysunek 14.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu i 
usług w powiecie kolneńskim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu kolneńskiego do 2022 

roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów 

depopulacyjnych, czy procesów społecznych przekładających się na skłonność do podejmowa-

nia zatrudnienia, mobilność zawodową czy uczestnictwo w kształceniu ustawicznym ludności 

8633

8623

8459 8440 8431 8455 8484 8507 8392
8037

8748

581 812 817 812 855 839 865 892

1005

1244

2405 2509 2574 2354 2415 2463
2489 2506

2508

2370

2645

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
rolnictwo Prognoza ARIMA

Przedział ufności (dolna granica) Przedział ufności (górna granica)

przemysł Prognoza ARIMA

Przedział ufności (dolna granica) Przedział ufności (górna granica)

usługi Prognoza ARIMA

Przedział ufności (dolna granica) Przedział ufności (górna granica)



97 

powiatu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu będzie kształtowała się w nastę-

pujący sposób: 

a) Rolnictwo powiatu, w 2022 roku, będzie dysponowało 8 392 miejscami pracy; z 95% 

prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 8 037 do 8 748 

miejsc;  

b) Przemysł powiatu, w 2022 roku, będzie najprawdopodobniej dysponował 1 124 miejscami 

pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 1 

005 do 1 244 miejsc pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będzie pracowało 2 508 osób; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 2 370 do 2 645 miejsc pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu kolneńskiego, pod względem liczby firm funkcjonujących 

w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 29. 

 

Tabela 29.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie kolneńskim, w latach 
2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elek-

tryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowa-

nie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i deta-
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liczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – 

działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działal-

ność finansowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profe-

sjonalna, naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka 

zdrowotna i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność 

usługowa;  

T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych powiatu kolneńskiego, najwięcej podmiotów gospo-

darczych funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, a udział podmiotów z tej sekcji 

w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, wynosi 27,3%. Sekcje 

reprezentujące przemysł i budownictwo, które w powiecie kolneńskim posiadają bardzo niski 

udział w zatrudnieniu, w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują się wysokim udzia-

łem. Łącznie sekcje C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo, stanowią 24,5% ogółu 

podmiotów. W 2016 roku, 596 podmiotów funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownic-

twa w powiecie, tworzyło łącznie jedynie 892 miejsca pracy. Zgodnie z charakterem lokalnej 

gospodarki, swój udział w strukturze podmiotów gospodarczych, zaznacza rolnictwo (8%). 

Sekcje PKD zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodarczych stanowią aż 67,5% 

podmiotów ogółem (1 636 podmiotów), tworząc jednocześnie miejsca pracy 2 506 osobom. 

(Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki oraz arkusz Podmioty go-

spodarcze według sekcji PKD)  

W sektorze usług powiatu kolneńskiego, podobnie jak w powiecie hajnowskim, dosyć silną 

pozycję posiadają sekcje: S – pozostała działalność usługowa oraz T – gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników (łącznie 6,0% podmiotów ogółem). Sekcja S obejmuje takie rodza-

je działalności jak: działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i artykułów 

użytku osobistego i domowego, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowa-

ną. Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.  

Liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu kolneńskiego, w latach 2010-2016 

wzrosła o 174 podmioty (7,2%). Podmioty funkcjonujące w rolnictwie, chociaż liczebnie za-

chowują silną pozycję w powiecie, to ich grono systematycznie się zmniejsza. W analizowanym 

okresie udział podmiotów z sekcji A – rolnictwo zmniejszył się niemal o 30%. Przełożyło się to 

jednak na spadek udziału pracujących w rolnictwie w ogóle pracujących w powiecie jedynie 

o 1 pkt, proc. Jednocześnie, liczba pracujących w rolnictwie, nieznacznie, ale wzrosła  

(o 48 osób). Lokalnie, silną pozycję w tworzeniu miejsc pracy, zajmują więc indywidualne go-

spodarstwa rolne, stanowiące bazę dla pracujących w tym sektorze gospodarki. Sekcje PKD 

wliczane do sektora przemysłu i budownictwa notowały w latach 2010-2016 wzrost liczby 

podmiotów gospodarczych. O ile w sekcji F – budownictwo, zaobserwowano wzrost na pozio-

mie ponad 26%, o tyle w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe liczba podmiotów wzrosła je-

dynie o 11 podmiotów (7%). Łącznie, w sekcjach PKD kwalifikowanych do sektora przemysłu i 

budownictwa, liczba przedsiębiorstw wzrosła o 100 podmiotów, co przełożyło się jednak na 

niewielki wzrost liczby miejsc pracy, o 75 miejsc. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg 

sektorów gospodarki).  
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Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze usług zwiększyła się łącznie o 

136 podmiotów (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD). 

Najwyższe wzrosty liczby funkcjonujących podmiotów zaobserwowano w sekcji H – transport 

i gospodarka magazynowa; J – Informacja i komunikacja, sekcji N – działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca79; sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc spo-

łeczna, sekcjach: S – pozostała działalność usługowa80; T – gospodarstwa domowe zatrudnia-

jące pracowników. Obserwowany wzrost liczby podmiotów nie przełożył się na wzrost udziału 

sektora usług w zatrudnieniu ogółem w powiecie, a liczba miejsc pracy w usługach zmniejszyła 

się o 68 miejsc. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki). 

Powiat kolneński, na tle województwa wyróżniają dwie branże. Decyduje o tym liczba podmio-

tów gospodarczych, funkcjonujących w jego gospodarce (2016 r.) na poziomie działów PKD:  

- nagrywanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (liczba podmiotów  

– 1; 4% zasobów województwa), 

- wynajem i dzierżawa (liczba podmiotów – 51; 10% zasobów województwa). (Por. Baza 

Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

Analizę liczby pracujących w powiecie kolneńskim, według grup sekcji PKD, prezentuje  

Tabela 30. 

 

Tabela 30.  Pracujący według grup sekcji w powiecie kolneńskim na tle 
województwa w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  
Kolneński 

ogółem osoba 11 850 11 606 11 701 11 757 11 838 11 905 

udział w zasobach 
województwa 

%* 4 3 4 4 3 3 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat  
Kolneński 

rolnictwo, leśnictwo, 
łowiectwo i rybactwo 

osoba 8 459 8 440 8 431 8 455 8 484 8 507 

udział w zasobach 
województwa 

%* 3 3 3 3 2 2 

udział w wojewódz-
kich zasobach rolnic-

twa, leśnictwa  
i łowiectwa 

%** 7 7 7 7 7 7 

PODLASKIE 
przemysł  

i budownictwo 
osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat  
Kolneński 

przemysł  
i budownictwo 

osoba 817 812 855 839 865 892 

udział w wojewódz-
kich zasobach  
budownictwa 

%** 1 1 1 1 1 1 

                                                        
79  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
80  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowe-

go, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
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GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

handel; naprawa  
pojazdów samocho-
dowych; transport  

i gospodarka maga-
zynowa; zakwatero-

wanie i gastronomia; 
informacja  

i komunikacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat  
Kolneński 

handel; naprawa  
pojazdów samocho-
dowych; transport  

i gospodarka maga-
zynowa; zakwatero-

wanie i gastronomia; 
informacja  

i komunikacja 

osoba 478 446 526 583 612 617 

udział w wojewódz-
kich zasobach  

handlu; naprawy  
pojazdów (…) 

%** 1 1 1 1 1 1 

PODLASKIE 

działalność finanso-
wa i ubezpieczenio-
wa; obsługa rynku 

nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat  
Kolneński 

działalność finanso-
wa i ubezpieczenio-
wa; obsługa rynku 

nieruchomości 

osoba 118 118 116 114 116 113 

udział w wojewódz-
kich zasobach  

działalności finanso-
wej i ubezpieczenio-

wej (…) 

%** 1 1 1 1 1 1 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat  
Kolneński 

pozostałe usługi osoba 1 978 1 790 1 773 1 766 1 761 1 776 

udział w wojewódz-
kich zasobach  

pozostałych usług 
%** 2 2 2 2 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

 

W przypadku powiatu kolneńskiego, wzrost liczby miejsc pracy ogółem w gospodarce powiatu, 

na przestrzeni lat 2010-2015, był niewielki (55 miejsc pracy; 0,5%). W ujęciu nominalnym i 

procentowym, najwyższy wzrost liczby miejsc pracy wystąpił w grupie sekcji: handel, naprawa 

pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastrono-

mia; informacja i komunikacja (139 miejsc pracy, 29,1%); a w następnej kolejności w przemy-

śle i budownictwie (75 miejsca; 9,2%) oraz rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (48 

miejsc pracy, 0,6%). Spadek liczby miejsc pracy wystąpił w pozostałych usługach (- 202 miej-

sca; – 10,2%) oraz grupie sekcji obejmujących działalność finansową i ubezpieczeniową; ob-

sługę rynku nieruchomości (- 5 miejsc pracy, – 4,2%). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracują-

cy wg grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 31.  
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Tabela 31.  Najwięksi pracodawcy powiatu kolneńskiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracują-

cych w zakładzie 
pracy/przedział 

1. 
SM „Mlekpol” Zakład Produkcyjny 

„Kurpianka” 

Produkcja serów, twarogów; świeżego płynnego mleka, 
pasteryzowanego, sterylizowanego,  

homogenizowanego 
200-500 

2. ZM Kolno 
Produkcja oprzyrządowania technologicznego  

do obrabiarek 
100-200 

3. Firma Prywatna „Koja" 
Produkcja kabin maszyn rolniczych, podzespołów oraz 

gotowych maszyn i urządzeń według  
dokumentacji własnej i zamawiającego 

100-200 

4. Szpital Ogólny w Kolnie Ochrona zdrowia 100-200 

5. AGROCENTRUM 

Produkcja pełnej gamy mieszanek, koncentratów  
i super koncentratów dla drobiu, bydła i trzody chlew-
nej; doradztwo w zakresie żywienia, genetyki, profilak-

tyki oraz ekonomiki chowu i hodowli 

100-200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 

Kolneńskiego na lata 2015-2020, Załącznik do Uchwały Nr III/87/16 Rady Powiatu Kolneńskiego z dnia 3 marca 

2016 r. 

 

Najwięksi pracodawcy w powiecie reprezentują przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł ma-

szynowy oraz sektor publiczny (zdrowie). Żaden z największych lokalnie pracodawców nie 

wpisuje się w branże, wyróżniające powiat na tle województwa, pod względem liczby funkcjo-

nujących w niej podmiotów. 

 

6.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  

 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu (Tabela 32). 

 

Tabela 32.  Miejsca pracy w powiecie kolneńskim w latach 2013, 2014 i 2016 wg 
działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie  

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

56 Działalność usługowa  
związana z wyżywieniem 

33 
 

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem  
handlu detalicznego 
pojazdami samocho-
dowymi 

47  
93 Działalność spor-

towa, rozrywkowa i 
rekreacyjna 

15 

62 Działalność związana 
z oprogramowaniem  
i doradztwem w zakresie in-
formatyki oraz  
działalność powiązana 

9 
 

41 Roboty budowlane 
związane ze wznosze-
niem budynków 

23  

23 Produkcja wyro-
bów z pozostałych 
mineralnych su-
rowców niemeta-
licznych 

13 

http://www.rot.wrotapodlasia.pl/
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Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie  

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

14 Produkcja odzieży 8 
 

65 Ubezpieczenia,  
reasekuracja oraz 
fundusze  
emerytalne,  
z wyłączeniem  
obowiązkowego  
ubezpieczenia  
społecznego 

20  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem 
handlu  
detalicznego  
pojazdami  
samochodowymi 

11 

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu  
detalicznego pojazdami sa-
mochodowymi 

7 
 

64 Finansowa  
działalność  
usługowa,  
z wyłączeniem  
ubezpieczeń  
i funduszów  
emerytalnych 

10  

41 Roboty budowlane 
związane ze  
wznoszeniem  
budynków 

10 

77 Wynajem i dzierżawa 6 
 

- -  
43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
9 

Pozostałe 1 040 
 

Pozostałe 1 152  Pozostałe 896 

Razem 1 103 
 

Razem 1 252  
R
a
z
e
m 

954 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

 

Dostępność danych, w okresie podlegającym analizie pokazuje, iż w niewielkiej liczbie przy-

padków, sposób formułowania ofert przez pracodawców pozwalał na identyfikację działów 

lokalnej gospodarki poszukujących pracowników. Biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy ogółem, 

w kolejnych latach (2013 r. i 2014 r.81) nastąpił jej wzrost (w 2014 roku o około 13% w stosun-

ku do roku poprzedniego). Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na 

lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. W przypadku powiatu kolneńskiego, uzyskany 

wynik nie pozwala na wnioskowanie o wzroście/spadku liczby ofert pracy w stosunku do lat 

poprzednich.  

W 2013 r. w czołówce działów stwarzających miejsca pracy znalazła się działalność związana 

z wyżywieniem, a także działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie 

informatyki oraz działalność powiązana (łącznie 42 oferty). W 2014 r. i w 2016 r. możliwość 

identyfikacji zapotrzebowania na pracowników występowała w przypadku innych rodzajowo 

działów PKD. W 2014 r. najczęściej poszukiwano pracowników do handlu detalicznego 

(47 ofert) i robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (23 oferty). W 2016 r. 

najwięcej ofert zidentyfikowano w działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej (15 ofert) 

oraz produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (13 ofert). W 

2016 roku, z powiatu kolneńskiego pochodziło 43,5% ofert pracy dla pomocników bibliotecz-

nych zidentyfikowanych w skali całego województwa.82 

 

  

                                                        
81  Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
82  A. Ustrzycki (red.), Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok 2016, s. 108. 
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Tabela 33.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
kolneńskim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat 
 kolneński  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
kolneński 

  
Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat 
kolneński 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
140 135 66 

 

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
157 12,5  

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
148 15,5 

522301  
Sprzedawca S 

79 80 42 
 

522301  
Sprzedawca S 

93 7,4  
522301  

Sprzedawca S 
75 7,9 

411004  
Technik  

prac  
biurowych S 

63 61 46 
 

411004  
Technik  

prac biurowych S 
77 6,2  

411004  
Technik  

prac biurowych S 
48 5,0 

411090 
 Pozostali  

pracownicy  
obsługi biurowej 

58 35 21 
 

411090  
Pozostali  

Pracownicy 
 obsługi biurowej 

51 4,1  

411090  
Pozostali  

pracownicy  
obsługi biurowej 

34 3,6 

334306  
Technik  

administracji S 
35 39 18 

 

911207  
Sprzątaczka  

biurowa 
37 3,0  

411003  
Pracownik  

kancelaryjny 
29 3,0 

513101  
Kelner S 

31 . . 
 

961302  
Robotnik  
placowy 

31 2,5  
911207  

Sprzątaczka  
biurowa 

28 2,9 

931301  
Robotnik  

budowlany 
26 19 27 

 

411003  
Pracownik  

kancelaryjny 
25 2,0  

932909  
Pomocnik  
mleczarski 

20 2,1 

911207  
Sprzątaczka  

biurowa 
26 24 21 

 

524 302  
Konsultant /  

agent sprzedaży  
bezpośredniej 

24 1,9  
334306  
Technik  

administracji S 
19 2,0 

961302  
Robotnik placowy 

21 15 5 
 

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
21 1,7  

931301  
Pomocniczy  

robotnik  
budowlany 

16 1,7 

411003  
Pracownik  

kancelaryjny 
20 36 11 

 

931301  
Robotnik  

budowlany 
21 1,7  

833101  
Kierowca autobusu 

15 1,6 

753303  
Szwaczka 

19 12 16 
 

332101  
Agent  

ubezpieczeniowy 
20 1,6  

941201  
Pomoc kuchenna 

14 1,5 

325905  
Opiekunka 
 dziecięca S 

17 . . 
 

753303  
Szwaczka 

19 1,5  

833203  
Kierowca 

 samochodu  
ciężarowego 

14 1,5 

962201  
Pracownik prac  

dorywczych 
15 . . 

 
412001  

Sekretarka 
18 1,4  

931205  
Pomocniczy  

robotnik drogowy 
13 1,4 

412001  
Sekretarka 

13 . . 
 

334306  
Technik administracji 

S 
17 1,4  

921401 
 Pomocniczy 

 robotnik  
konserwacji  

terenów zieleni 

13 1,4 

432103 
 Magazynier 

12 11 6 
 

832202 
Kierowca samochodu 

dostawczego 
17 1,4  

753105  
Krawiec S 

12 1,3 

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
11 13 14 

 

932909  
Pomocnik 

 mleczarski 
16 1,3  Murarz-tynkarz 11 1,2 

833101  
Kierowca  
autobusu 

10 15 5 
 

513101  
Kelner S 

14 1,1  

962990  
Pozostali  

pracownicy  
wykonujący prace 

proste gdzie  
indziej  

niesklasyfikowani 

11 1,2 

932909  
Pomocnik  
mleczarski 

10 10 - 
 

723103  
Mechanik pojazdów 
samochodowych S 

13 1,0  
512001  

Kucharz S 
10 1,0 

431101  
Asystent do spraw 

 księgowości 
10 17 3  

431101  
Asystent do 

 spraw  
księgowości 

12 1,0  
412001  

Sekretarka 
10 1,0 
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Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat 
 kolneński  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
kolneński 

  
Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat 
kolneński 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

512001  
Kucharz S 

9 . .  
514101  

Fryzjer S 
11 0,9  

441101  
Pomocnik 

 biblioteczny 
10 1,0 

833203  
Kierowca  

Samochodu 
 ciężarowego 

9 12 13 
 

931205  
Robotnik drogowy 

11 0,9  - - - 

941201  
Pomoc kuchenna 

9 . . 
 

941201  
Pomoc kuchenna 

11 0,9  - - - 

Pozostałe zawody 460 353 550 
 

Pozostałe zawody 536 42,8  Pozostałe zawody 404 57,7 

Ogółem 1103 949 875 
 
Ogółem 1 252 100  Ogółem 954 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego  

 

W powiecie kolneńskim, we wszystkich latach analizowanego okresu zauważa się charaktery-

styczną zbieżność pierwszych pięciu najczęściej poszukiwanych zawodów: robotnik gospodar-

czy, sprzedawca, technik prac biurowych, pozostali pracownicy obsługi biurowej. Podobna 

sytuacja nie wystąpiła ani w powiecie bielskim, ani w powiecie hajnowskim. Obserwację cha-

rakterystyczną powiatowi kolneńskiemu można łączyć z wysoką rolą powiatowego urzędu pra-

cy w dystrybucji lokalnych ofert pracy. Niewątpliwie, na obserwowany stan rzeczy wpływa wy-

soki udział ofert stażu w ogólnej liczbie identyfikowanych ofert pracy (w 2016 r. oferty stażu 

stanowiły niemal 60% wszystkich zidentyfikowanych ofert pracy w powiecie). 

W analizowanym okresie, identyfikowany popyt na pracę dotyczył (podobnie jak w powiatach 

bielskim i hajnowskim) pracy w zawodach wymagających niższych poziomów wykształcenia: 

średniego zawodowego (technik prac biurowych, pracownik kancelaryjny, sekretarka, ma-

gazynier), zasadniczego zawodowego (różnego rodzaju kierowcy) lub stanowisk pracy niewy-

magających kwalifikacji (jak np. robotnik drogowy, pomoc kuchenna). W powiecie obserwo-

wano stały popyt na zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego tj.: sprzedawca, 

technik prac biurowych83, technik administracji, kelner, kucharz.  

Największe liczby ofert pracy, w analizowanym okresie dotyczyły przede wszystkim trzech za-

wodów: sprzedawca, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy. 

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 

iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

                                                        
83  Wysoki popyt, obserwowany na lokalnym rynku pracy, prawdopodobnie wynika z błędnego klasyfikowania ofert pracy 

w tym zawodzie, niezgodnie z opisem zawodu w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności. 
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wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.84 

Na wielu lokalnych rynkach pracy obserwowany jest wysoki popyt w zawodzie technik prac 

biurowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na błędy popełniane na etapie klasyfikowania 

ofert pracy. Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego85, kształcenie 

w zawodzie, jest kierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Popyt obserwowany w 

powiecie w zawodzie technik prac biurowych nie oznacza najprawdopodobniej popytu na pra-

cowników z dysfunkcją wzroku wykształconych w zawodzie technik prac biurowych, lecz odno-

si się do potrzeb w zakresie pracowników biura, których należałoby sklasyfikować w inny spo-

sób. Rozmiar generowanego popytu sugeruje jednocześnie możliwość występowania wysokiej 

rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z okresowego zatrudniania pracowników na stano-

wiskach dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy (zwłaszcza traktowanie miejsc pracy 

dla tej kategorii zawodowej, jako miejsc aktywizacji zawodowej w formie stażu oraz ze słabych 

warunków pracy.86  

Z kolei robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie jedynie gimnazjalne lub 

równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać na drodze szkolenia praktycznego, przy-

uczenia na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodar-

czy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół 

budynku. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyzna-

czonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest zawodem o charakterze usługowym, 

który może być wykonywany w wielu różnych podmiotach zajmujących się różnym zakresem 

działalności. Możliwość posiadania w zasadzie dowolnego wykształcenia i zdobycia kompeten-

cji w trakcie szkolenia praktycznego prawdopodobnie decyduje o bardzo wysokim poziomie 

popytu w powiecie. Również w przypadku tego zawodu, rozmiar generowanego popytu sugeru-

je jednocześnie możliwość występowania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z 

okresowego zatrudniania pracowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Fun-

duszu Pracy oraz ze słabych warunków pracy. Również robotnik gospodarczy jest jednym z 

najczęściej finansowanych w formie stażu miejsc aktywizacji zawodowej. 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

rynku pracy87, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych88. Rozkład oczekiwań praco-

                                                        
84  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
85  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
86  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, charakterystyka zawodu technik prac biurowych (411 004). 
87  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
88  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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dawców wobec kandydatów do pracy, w ujęciu analizowanych zmiennych i grup wielkich KZiS, 

prezentuje Tabela 34. 

 

Tabela 34.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
kolneńskim89 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 

1 2 3 4 5 7 8 9 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 70 53,0 4 5,7 5 7,1 5 7,1 - - 33 47,1 11 15,7 1 1,4 11 15,7 

Cechy osobowe 57 43,2 3 5,3 - - 4 7,0 - - 41 71,9 3 5,3 - - 5 8,8 

Kompetencje 
społeczne  

i obywatelskie 
42 31,8 2 4,8 2 4,8 3 7,1 - - 33 78,6 1 2,4 - - 1 2,4 

Kursy  
i uprawnienia 

31 23,5 1 3,2 4 12,9 1 3,2 - - 5 16,1 2 6,5 16 51,6 2 6,5 

Wykształcenie 24 18,2 4 16,7 7 29,2 2 8,3 2 8,3 5 20,8 1 4,2 1 4,2 2 8,3 

Kompetencje  
informatyczne 

18 13,6 2 11,1 9 50,0 - - - - 4 22,2 - - - - 3 16,7 

Inicjatywność  
i przedsiębiorczość 

12 9,1 3 25,0 2 16,7 1 8,3 - - 4 33,3 - - - - 2 16,7 

Porozumiewanie się w 
językach obcych 

6 4,5 1 16,7 4 66,7 - - 1 16,7 - - - - - - - - 

Kompetencje/ 
umiejętność  
uczenia się 

2 1,5 1 50,0 - - 1 50,0 - - - - - - - - - - 

Razem 132 - 4 - 14 - 9 - 2 - 57 - 13 - 16 - 16 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 151. 

 

 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

Tabela 35.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie kolneńskim 

                                                        
89  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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Cechy osobowe 
Powiat kolneński 

N % 

Chęć do pracy/ entuzjazm 3 0,3 

Sumienność 2 0,2 

Radzenie sobie ze stresem 1 0,1 

Dobry stan zdrowia 1 0,1 

Inne 947 99,3 

Ogółem 954 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 36.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie kolneńskim 

Wymagania  
pracodawców 

2016 

Powiat  
kolneński 

 
Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat  
kolneński 

N %  N % 

Rozwiązywanie problemów/ 
konfliktów 

1 100,00  Umiejętność pracy w zespole 25 59,5 

- - -  Komunikatywność 18 42,9 

- - -  
Umiejętność kierowania  

zespołem 
3 7,1 

- - -  Otwartość 3 7,1 

- - -  
Umiejętność nawiązywania  

kontaktów 
2 4,8 

Ogółem 1 100  Ogółem 84 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 37.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie kolneńskim 

Wymagania  

pracodawców 

2016 

Powiat  

kolneński 
 Wymagania  

pracodawców 

2013 

Powiat  

kolneński 

N %  N % 

Prawo jazdy kat. C 10 26,3  Prawo jazdy kat. B 12 38,7 

Przewóz rzeczy 8 21,1  Prawo jazdy kat. D 9 29,0 

Prawo jazdy kat. B 6 15,8  Prawo jazdy kat. C 5 16,1 

Uprawnienia pedagogiczne 4 10,5  Prawo jazdy kat. C+E 5 16,1 

Prawo jazdy kat. C+E 4 10,5  - - - 

Badania psychologiczne (dla 

kierowców) 
3 7,9  - - - 

Inne 3 7,9  - - - 

Ogółem 38 100  Ogółem 31 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 110; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 38.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie kolneńskim 

Obszar kompetencji informatycznych 
Powiat kolneński 

N % 

Obsługa komputera 10 55,6 

Umiejętność poruszania się w Internecie 4 22,2 

Edytory grafiki 4 22,2 

Programowanie 3 16,7 

Pozostałe programy do projektowania 3 16,7 

Programy wspomagające zarządzanie firmą 2 11,1 

MS Office 1 5,6 

Ogółem 18 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 153. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 39.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie kolneńskim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Angielski b.d. b.d.  6 75,0 

Niemiecki b.d. b.d.  2 25,0 

Ogółem b.d. b.d.  8 100,00 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

152. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do takich obszarów jak doświad-

czenie czy cechy osobowe, w powiecie kolneńskim są identyfikowane stosunkowo rzadko. Po-

jawiają się one w niespełna 14% ofert pracy. Najbardziej cenioną przez pracodawców cechą 

pracowniczą było posiadanie doświadczenia. Około 50% stanowisk pracy, spośród zidentyfi-

kowanych pod względem wymogów kompetencyjnych, zawiera to kryterium. Poszukiwanie 

osób z doświadczeniem należy uznać za symptom ukierunkowywania się firm na pracowników 

generujących niższe koszty w procesie adaptacji na stanowisku pracy. Posiadanie doświadcze-

nia umożliwia, bowiem szybszą asymilację w środowisku pracy. W przypadku niedostosowania 

kwalifikacyjno-kompetencyjnego zasobów pracy do potrzeb rynku pracy, doświadczenie może 

stać się synonimem nienabytych w procesie edukacji, kompetencji i umiejętności pożądanych 

przez pracodawców.  

Pełnym zakresem kompetencji i innych cech pożądanych, powinni kwalifikować się, zgodnie 

z oczekiwaniami kolneńskich pracodawców, przedstawiciele grup zawodowych o najwyższym 

poziomie kwalifikacji: 1 – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy. 

Nieco mniejszy zakres wymagań formułowany jest w stosunku przedstawicieli grupy 2 – Spe-

cjaliści i 3 – Technicy i inny średni personel. Najniższego zakresu kompetencji oczekiwano od 

przedstawicieli grup zawodowych: 4 – Pracownicy biurowi, 7 – Robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Ciekawą obserwację stanowi fakt 

formułowania w powiecie kolneńskim szerszego zakresu wymagań wobec pracowników niewy-

kwalifikowanych: grupa 9 – Pracownicy przy pracach prostych, niż wobec przedstawicieli grup 

7 i 8.  

 

6.3 Wnioski  

 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, na popyt wpływa rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej 

strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu 
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zatrudnienia (niezrealizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu 

produkcji dóbr i usług, wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia, pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań, co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 

Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby 

o zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Gospodarka powiatu kolneńskiego opiera się na rolnictwie. Sektor rolniczy odgrywa 

w powiecie ponadprzeciętną rolę, znacznie wyższą, niż w wielu innych powiatach subre-

gionu oraz województwa. Udział pracujących w rolnictwie (71%) w ogólnej liczbie pracują-

cych w powiecie jest niemal dwukrotnie wyższy od średniej dla województwa (37%). Oce-

niając poziom rozwoju gospodarki lokalnej przez pryzmat liczby pracujących według sek-

torów gospodarki (zgodnie z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii trzech sektorów, 

poziom uprzemysłowienia (industrializacji) powiatu jest jednym z najniższych w regionie 

(7%, XV m-ce). Pozycja rolnictwa w powiecie wydaje się być ugruntowana i w najbliższych 

latach raczej nie należałoby się spodziewać zasadniczych zmian w strukturze lokalnej go-

spodarki. Nie rozwija się również przemysł (gwałtowny wzrost liczby pracujących w 2009 

roku w stosunku do roku poprzedniego mógł być wyrazem jednorazowej dużej inwestycji). 

Stabilna sytuacja obserwowana jest również w sektorze usług.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu, powinny skła-

niać do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie pierwszej rozwoju, 

z dominującą rolą sektora pierwotnego (rolnictwa). W związku z obserwowaną sytuacją, 

na plan pierwszy wysuwa się konieczność oddziaływania na zasoby ludzkie w kierunku 
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wspierania rozwoju sektora przemysłu, celem przyspieszenia wzrostu tego sektora. 

Ze wskazanym kierunkiem oddziaływania wiąże się również wspieranie rozwoju przedsię-

biorczości (powstawania nowych podmiotów) o charakterze przemysłowym. Kształcenie 

kadr dla usług, w obecnej fazie rozwoju powinno bardziej przyczyniać się do specjalizacji i 

podnoszenia jakości usług, niż być ukierunkowane na wzrost liczby podmiotów i pracują-

cych w usługach. Jakkolwiek właściwe i zasadne wydaje się kształcenie kadr dla tych z 

usług, których rozwój (pod względem liczby podmiotów i liczby pracujących) wynikałby z 

zaspokajania potrzeb mieszkańców innych powiatów (np. usługi turystyczne) lub przyczy-

niałby się do wspierania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie (usługi okołobiznesowe, 

wspierające powstawanie nowych i przeżywalność młodych podmiotów gospodarczych). 

W powiecie kolneńskim, 21% udział pracujących w usługach występuje przy liczbie ludno-

ści (3,3%), zbliżonej do liczby ludności w powiecie siemiatyckim. Jeżeli chodzi o poziom 

rozwoju usług w powiecie siemiatyckim, 27% udział w liczbie pracujących występuje przy 

liczbie mieszkańców regionu stanowiącej 3,9% zasobów województwa. Obserwowana sy-

tuacja mogłaby sugerować możliwość rozwoju sektora usług w powiecie kolneńskim, w 

oparciu o wzbudzanie potrzeb lokalnych mieszkańców. Prawdziwość tej tezy należałoby 

jednak poprzeć analizą zdolności nabywczej mieszkańców obu powiatów. Ewentualne 

wspieranie kadr w rolnictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-

szkoleniowych przyczyniających się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora, wspie-

rających powstawanie gospodarstw wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją 

towarową lub specjalistycznych. Zasadne staje się również wspieranie kadr pracujących w 

tym sektorze, w kierunku nabycia kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z 

rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na ogólny wzrost liczby miejsc 

pracy w powiecie w 2022 roku (o 119). W ujęciu poszczególnych sektorów spadnie liczba 

miejsc pracy w rolnictwie. Wzrośnie liczba miejsc pracy w przemyśle (o 232) i nieznacznie 

w usługach. Struktura lokalnej gospodarki będzie podlegała dalszym przeobrażeniom, 

jednak wolne dotychczas tempo zmian nie ulegnie zmianie. Udziały poszczególnych sekto-

rów w tworzeniu miejsc pracy w gospodarce ukształtują się na poziomach: rolnictwo 

69,8% (spadek z 71,5% w 2015 roku); przemysł 9,4% (wzrost z 7,5% w 2015 roku); usługi 

20,9% (spadek z 21,0% w 2015 roku). Na przewidywania, co do rozwoju sytuacji 

w przyszłości, może wpływać dosyć dobra sytuacja demograficzna, będąca wypadkową du-

żego udziału liczby osób w wieku produkcyjnym w populacji ogółem. Zasoby pracy uloko-

wane w rolnictwie będą stanowiły bazę dla rozwoju przemysłu pod warunkiem zapewnie-

nia wystarczającego poziomu kwalifikacji kadr. Wzmocnienie potencjału kadrowego po-

wiatu może przyczynić się do zwiększenia tempa zmian i korekty prognoz opierających 

analizy trendów na dotychczas obserwowanych zjawiskach. Wzmocnienie rozwoju przed-

siębiorstw wysokiej jakości zasobami ludzkimi może znacząco wpłynąć na rozwój lokal-

nych firm. Wzrost produkcji, zwiększanie się zysku podmiotów gospodarczych może przy-

czynić się do wzrostu wynagrodzeń, w następstwie dochodów ludności i poprawy jakości 

życia, pozytywnie wpływając na decyzje migracyjne i prokreacyjne zasobów pracy. Sytua-

cja gospodarcza powiatu, ma szanse stopniowo ulegać poprawie, przyczyniając się do ko-

rzystnych zmian w strukturze poszczególnych sektorów, jak i do lokalnego wzrostu (i roz-

woju) gospodarczego.  

3. Powiat kolneński, przy zasobie ludności w wieku produkcyjnym (dane wyjściowe 2015 – 

25 052 osób) niewiele niższym od zasobów powiatu hajnowskiego (dane wyjściowe 2015 – 

26 907 osób), charakteryzują dużo korzystniejsze trendy demograficzne. Spowodują one, 

że w 2020 roku liczba osób w wieku produkcyjnym w powiecie kolneńskim (24 551 osób) 

niemal zrówna się z liczbą osób w wieku produkcyjnym w powiecie hajnowskim (24 874 
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osoby). Podobnie jak pozostałe powiaty subregionu, również powiat kolneński charaktery-

zuje się wysokim, ujemnym saldem migracji (-203 osoby na 1000 ludności). Migracje są 

w pewnym stopniu równoważone dosyć wysokim saldem urodzeń (mieszczącym się w 

przedziale -5 do 0 osób na 1000 ludności). Trendy demograficzne obserwowane w powie-

cie, pomimo łagodnego przebiegu, posiadają niebezpieczny wymiar z powodu niskiego za-

sobu ludności ogółem (3,3% zasobów województwa, najniższy wskaźnik wśród powiatów 

subregionu z powiatem hajnowskim – 3,8% zasobów ludności województwa). Populacja 

ludności powiatu ogółem jest najniższa w subregionie, jednak dobra sytuacja demogra-

ficzna jest wypadkową dużego udziału liczby osób w wieku produkcyjnym w populacji 

ludności ogółem. O ile negatywne trendy demograficzne prognozują niewielki spadek licz-

by ludności w wieku produkcyjnym (-501 osób w latach 2015-2020) oraz niewielki wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym (75 osób w latach 2015-2020) to niepokojące jest, 

rosnące tempo tych zmian.  

Wydaje się, że lokalna gospodarka, posiada obecnie wystarczające pod względem ilościo-

wym, zasoby ludności. Obserwowane utrwalenie się niekorzystnej struktury gospodarczej 

w powiecie uzasadnia inwestycje w kapitał ludzki, celem podniesienia poziomu przedsię-

biorczości i pchnięcia powiatu na drogę przemian gospodarczych.  

4. W powiecie kolneńskim obserwowana jest stagnacja w rozwoju gospodarczym. Niezwykle 

wysoki udział rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy oraz bardzo niski poziom uprzemysło-

wienia hamują przekształcenia strukturalne w lokalnej gospodarce. Liczba podmiotów 

funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem (2 432 w 2016 roku) jest najniższa wśród 

analizowanych podmiotów oraz jedna z najniższych w regionie (XIV miejsce). W sekcjach 

PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu (sekcja C) i budownictwu (sekcja F), 

w latach 2010-2016 obserwowany wzrost liczby podmiotów o 100, wynikał w głównej mie-

rze z rozwoju firm funkcjonujących w budownictwie (89 podmiotów, 26,3%). W sekcji C 

przybyło zaledwie 11 podmiotów. Można, więc stwierdzić, iż kierunki rozwoju inwestycyj-

nego w powiecie wyznacza budownictwo. Niepokojącym jest jednak fakt, iż w 2015 roku, 

509 podmiotów funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownictwa w powiecie, tworzy-

ło łącznie jedynie 892 miejsca pracy, a przyrost liczby podmiotów o 83 wystąpił z jedno-

czesnym wzrostem liczby miejsc pracy o 75. Obserwowana sytuacja z wysokim prawdopo-

dobieństwem świadczy o występowaniu dużych rozmiarów szarej strefy w lokalnej gospo-

darce. Sekcja F – budownictwo, poza sekcją G – handel posiada najwyższy udział w pro-

centowy w liczbie podmiotów gospodarki ogółem. Natomiast sekcja C – przetwórstwo 

przemysłowe (6,9%), pod względem udziału w liczbie podmiotów ogółem przegrywa z rol-

nictwem (8,0%), a podobny udział w liczbie podmiotów ogółem posiada sekcja S i T – po-

została działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (6,0). 

Jeżeli chodzi o usługi, ponad trzykrotnie wyższa liczba podmiotów gospodarczych funk-

cjonująca w usługach (1 663) daje miejsca pracy 2 506 osobom. W grupie usług najwięk-

szym pracodawcą jest handel. Obok handlu duże znaczenie posiadają sekcje: H – trans-

port i gospodarka magazynowa; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Q – 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna; S – pozostała działalność usługowa i T – gospodar-

stwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby. Obserwowany katalog sekcji o charakterze usłu-

gowym, posiadających istotne znaczenie w gospodarce powiatu jest mniej zróżnicowany 

niż w powiatach bielskim i hajnowskim, aczkolwiek opiera się na podobnych zależno-

ściach. Inaczej niż w gospodarkach wymienionych powiatów, w kolneńskim obserwuje się 

rozwój sekcji odpowiadającej transportowi, co odpowiada lokalizacji powiatu, wzmacnia-

nej międzyregionalnymi korytarzami tranzytowymi.  
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5. Pomimo stagnacji w rozwoju gospodarki powiatu, obserwowany układ sekcji znaczących 

w skali powiatu, chociaż w mniejszym zakresie, należy wiązać z relatywnie wysoką docho-

dową elastycznością popytu. Wynika to z charakteru usług, o których mowa90.  

Potrzeby przemysłu kształtujące w pewien sposób dochody mieszkańców w powiecie 

(uwzględniając wysokie prawdopodobieństwo występowania szarej strefy), generują popyt 

na dobra i usługi wyższego rzędu, wspierające z jednej strony działalność firm w sektorze 

przemysłu (np. obsługa księgowa, prawna, usługi administrowania biurami), z drugiej 

podnoszące standard życia mieszkańców (np. usługi w zakresie zdrowia i urody) i wynika-

jące z popytu na pomoc zaspokajaną przy niższych dochodach w inny sposób (usługi opie-

kuńcze)91.  

Należy jednak zwrócić uwagę na rozwój sekcji J – informacja i komunikacja w powiecie. 

Chociaż liczba podmiotów funkcjonujących w tej sekcji nie stanowi istotnego udziału w 

liczbie podmiotów gospodarczych ogółem, to zwraca uwagę jej podwojenie w latach 2010-

2016 (z 14 do 28 podmiotów).  

Pomimo podkreślania w dokumentach strategicznych, walorów turystycznych powiatu,  

liczebność podmiotów funkcjonujących w sekcji I – działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, wykazuje bardzo niski udział liczby 

podmiotów w tej sekcji (2,1%), w liczbie podmiotów ogółem. Dynamika wzrostu liczebno-

ści podmiotów w sekcji również nie jest znacząca. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba 

podmiotów w sekcji zwiększyła się o 10,9% (5 podmiotów). Brak odpowiednich danych 

statystycznych nie pozwala na porównanie obserwowanych zmian w liczbie podmiotów w 

sekcji I ze zmianami w liczbie miejsc pracy. Dostępne dane pozwalają na wskazanie duże-

go wzrostu liczby miejsc pracy w grupie sekcji obejmującej: handel; naprawę pojazdów 

samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; in-

formację i komunikację, a więc m. in. główną z sekcji obsługujących turystykę o 139 miejsc 

pracy).  

Niski poziom rozwoju przemysłu oraz obserwowana sytuacja w zakresie stagnacji jego 

rozwoju, wyrażają się w braku konkretnych specjalizacji powiatu, wyrażających się dyna-

micznym rozwojem firm w określonych działach gospodarki (działach PKD). Dane 

o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane na poziomie 

działów PKD, wyróżniają go na tle województwa w sekcji: wynajem i dzierżawa (liczba 

                                                        
90  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastycznosc-popytu 
91  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
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podmiotów – 51; 10% zasobów województwa). Wskazana sekcja nie posiada swojego re-

prezentanta wśród największych pracodawców powiatu.  

Najwięksi pracodawcy w powiecie są silnie związani z rolniczym charakterem powiatu 

i reprezentują szeroki katalog działów gospodarki (np.: ZM Kolno, Koja – przemysł ma-

szynowy; „SM „Mlekpol” Zakład Produkcyjny „Kurpianka” – przemysł spożywczy; AGRO-

CENTRUM – produkcja pasz). Do ważnych pracodawców w powiecie należy przedstawi-

ciel sektora publicznego (Szpital Ogólny w Kolnie – ochrona zdrowia).  

6. W przypadku powiatu kolneńskiego, dywersyfikacja sił wytwórczych w gospodarce nastę-

puje bardzo wolno. Zastępowanie w strukturze działowej gałęzi praco i ziemio chłonnych 

przez kolejne, takie jak przemysł spożywczy, maszynowy, budowlany następuje w dużym 

powiązaniu z zasobami powiatu uwarunkowanymi silną pozycją rolnictwa. W powiecie nie 

obserwuje się rozwoju gałęzi uważanych za nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, 

elektroniczny, kosmiczny, elektrotechniczny, gałęzie określane mianem „brainpower in-

dustries”- bazujące na ponadprzeciętnych pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteli-

gentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych sieci nowej generacji, softwarem, 

bio i nanotechnologiami, w których postęp techniczny jest szczególnie dynamiczny 

i najbardziej zauważalny. Nie oznacza to, że lokalne gałęzie przemysłu, nie generują po-

trzeb na wysokokwalifikowane kadry. Obserwowana stagnacja w rozwoju przemysłu jesz-

cze bardziej uzasadnia inwestycje w kadry celem zdynamizowania rozwoju. Niski poziom 

przedsiębiorczości wskazuje na pilną konieczność kształtowania kompetencji sprzyjają-

cych podejmowaniu ryzyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Niski poziom 

jakości zasobu ludzkiego wyklucza możliwość dynamicznego rozwoju wszelkich gałęzi. 

Możliwość taką dają powiązane ze sobą zasadą komplementarności zasoby kapitału rze-

czowego i ludzkiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować do 

wsparcia edukacyjno-szkoleniowego, potrzeby zgłaszane: 

- przez przedstawicieli podmiotów sektora przemysłu, a zwłaszcza potrzeby pracodaw-

ców działających w dziedzinach gospodarki nie wyróżniających wprawdzie powiatu 

pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący udział w tworzeniu 

miejsc pracy, 

- w obszarze kształtowania kompetencji sprzyjających wzrostowi poziomu przedsię-

biorczości w powiecie. 

Obserwowana stagnacja również w sektorze usług, każe zwrócić uwagę na konieczność 

wspierania kompetencji i kwalifikacji kadr tej sfery gospodarki. W ujęciu generalnym, tyl-

ko w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, zatrudniane są zwykle osoby 

bez jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. W pozostałych, wymagania stawiane oso-

bom pragnącym podjąć pracę rosną, co wynika z chęci podniesienia jakości świadczonych 

usług, które bezpośrednio wiążą się z możliwościami wypracowania większego zysku. Im 

większe powiązanie usług ze sferą materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy te-

leinformatyczne) tym wyższe oczekiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sektor 

usług powinien również zostać objęty wsparciem, celem wspierania przejścia gospodarki 

powiatu na wyższe stadium rozwoju. Niski poziom przedsiębiorczości w powiecie zwraca 

uwagę na konieczność dostarczania usług okołobiznesowych, które dla skuteczności w 

procesie wspierania przedsiębiorczości potrzebują wysokiej jakości doradców, konsultan-

tów i innych pracowników branżowych. W pierwszej kolejności należałoby objąć wspar-
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ciem te sekcje usługowe, które już w chwili obecnej wykazują wzrost w zakresie liczby 

podmiotów, czy posiadające znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (czę-

ściej niż sekcje przemysłowe) będą opierały się na jednoosobowej działalności gospodar-

czej lub podmiotach zatrudniających niewielkie liczby pracowników, a szkolenia częściej w 

związku z tym będą kierowane do właścicieli przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw, warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju  

lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bardzo ważnym aspektem staje się 

kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycznych i porozumiewania się w języ-

kach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie z globalnych zasobów informa-
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cyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych społeczeństw i gospodarek za-

chodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w zakresie rozwoju przedsiębiorczo-

ści, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przedsiębiorczości oraz wspierających 

je kompetencji społecznych92. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, że go-

spodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie zaso-

bów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse na 

zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy lub 

odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szanse 

na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, z 

uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  

 

  

                                                        
92  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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7. POWIAT ŁOMŻYŃSKI I MIASTO ŁOMŻA  

7.1 Charakterystyka lokalnej gospodarki  
 

Powiat łomżyński, położony jest w 

zachodniej części województwa podla-

skiego, zajmuje powierzchnię 1 355 

km², którą w 2015 roku zamieszkiwało 

51 439 tys. osób. Użytki rolne zajmują 

około 70% powierzchni powiatu.  

Potencjał gospodarczy powiatu stano-

wi w zasadzie rolnictwo indywidualne. 

Ze względu na swój rolniczy charakter, 

powiat łomżyński należy do obszarów 

słabo rozwiniętych pod względem go-

spodarczym. Poszczególne gminy po-

wiatu łomżyńskiego posiadają zróżni-

cowany poziom rozwoju gospodarcze-

go, wynikający między innymi z poło-

żenia geograficznego, nierównomier-

nie rozwiniętej infrastruktury tech-

nicznej i rynku usług.93  

Bogactwo ekologicznego zaplecza su-

rowcowego sprawia, że potencjał 

przemysłowy powiatu zdominowany 

jest głównie przez przetwórstwo rolno-

spożywcze, reprezentowane przez za-

kłady zajmujące się przetwarzaniem 

miejscowej produkcji rolnej. Wśród 

rodzimych zakładów przetwórstwa 

rolno-spożywczego dominują zakłady 

małe i średniej wielkości. Najwyższą 

dynamikę rozwoju wykazuje przemysł mleczarski. W branży tej obserwuje się przyspieszone 

procesy dostosowawcze do wymogów rynku.94 

Teren powiatu łomżyńskiego jest obszarem cennym przyrodniczo, charakteryzującym się ma-

lowniczymi krajobrazami, dużą powierzchnią lasów, bogatą florą i fauną. Tereny prawnie 

chronione stanowią 35148,5 ha (w tym parki narodowe 351 ha, rezerwaty przyrody 540,7 ha). 

Lesistość na terenie powiatu wynosi 22,7%. Walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz historia 

i kultura północnego Mazowsza tworzą warunki dla rozwoju turystyki. Generalnie atrakcyjność 

turystyczną powiatu można określić czterema słowami „Biebrza – Narew – Łomża – Kur-

piowszczyzna”. Atrakcyjność turystyczną powiatu podkreślają przede wszystkim: Biebrzański 

Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi, obszar chronionego krajobrazu 

                                                        
93  Program Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024, dostępny 

w Internecie: http://www.powiatlomzynski.pl/, s. 14. 
94  Program Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024, dostępny 

w Internecie: http://www.powiatlomzynski.pl/, s. 16. 
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Równiny Kurpiowskiej i Doliny Dolnej Narwi, Lasy Pniewskie, Lasy Czerwonego Boru, rzeki 

Biebrza,  

Narew i Pisa stanowiące z dopływami szlaki turystyki wodnej i miejsca rekreacji, średnio-

wieczne grodziska w: Samborach, Wiźnie, Pieńkach, Grodzisku, oraz zabytki jak kompleks 

carskich fortów.95 

Powiat łomżyński jest ważnym węzłem komunikacyjnym i transportowym północno-

wschodniej Polski. Położenie powiatu sprzyja szybkiemu przemieszczaniu się osób oraz towa-

rów i usług pomiędzy powiatem a Warszawą za pomocą sieci drogowej. Z kolei rynek aglome-

racji warszawskiej jest jednym z dwóch (obok śląskiego) najbardziej atrakcyjnym i chłonnym w 

Polsce. Łatwy dostęp do rynku mazowieckiego stwarza szanse rozwojowe dla lokalnych przed-

siębiorców, przede wszystkim ze względu na bliskość położenia, co znacząco obniżającą koszty 

transportu. Stworzenie atrakcyjnej oferty dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej może 

prowadzić do znaczącego napływu środków finansowych do powiatu.96 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejsko wiejskie: Jedwabne, Nowogród, 

2. Gminy wiejskie: Łomża, Miastkowo, Piątnica, Przytuły, Śniadowo, Wizna i Zbójna. 

Odrębną jednostkę administracyjną tworzy miasto Łomża (powiat grodzki). Trzecie pod 

względem liczby ludności miasto w regionie. Większą liczbę mieszkańców posiadają: Białystok 

(295 281 mieszkańców) i Suwałki (69 268 mieszkańców).  

Na koniec grudnia 2015 roku liczba ludności miasta wynosiła 62 737 osób. Łomża położona 

jest w odległości zaledwie 140 km od Warszawy i 75 km od Białegostoku, 138 km od przejścia 

granicznego w Kuźnicy i 146 km od przejścia granicznego w Ogrodnikach. Położona jest na 

wysokiej skarpie doliny rzeki Narew pomiędzy Wysoczyzną Kolneńską, Równiną Kurpiowską i 

Kotliną Biebrzańską, w obszarze funkcjonalnym „Zielone Płuca Polski”, uznanym za obszar o 

wysokich walorach ekologicznych zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Wraz 

z otaczającą ją Ziemią Łomżyńską, miasto to stanowi teren atrakcyjny turystycznie 

i przyrodniczo.97 

 
  

                                                        
95  Program Ochrony Środowiska Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 – 2020 z perspektywą na lata 2021-2024, dostępny 

w Internecie: http://www.powiatlomzynski.pl/, s. 16-17. 
5  Program Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku. Projekt, Załącznik do Uchwały Nr 6/85/2015 Zarządu Powiatu 

Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015, s. 9. 
97  Strategia Zrównoważonego Rozwoju miasta Łomża do 2020 roku, Rada Miejska w Łomży i Prezydent Miasta Łomża, 

Łomża 2007, s. 12; dane GUS BDL. 



119 

Rysunek 15.  Podział administracyjny powiatu łomżyńskiego z wyodrębnioną 
jednostką administracyjną miasta Łomża 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/ oraz Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020, Załącznik do Uchwały Nr 

26/85/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 października 2015, s. 8. 

 

Sytuację demograficzną powiatu, w zakresie potencjalnych zasobów kształcenia ustawicznego 

wyznaczają przewidywania co do liczby ludności w wieku produkcyjnym do 2020 roku.  

 

 

Wykres 5.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym w m. Łomża i powiecie 
łomżyńskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  
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Według prognozy GUS, w roku 2020 w powiecie łomżyńskim nastąpi niewielkie zwiększenie 

populacji osób w wieku produkcyjnym, o 303 osoby (0,9%) w stosunku do roku 2015. Nato-

miast zupełnie odwrotnie ukształtuje się sytuacja w mieście Łomża, gdzie przewidywany jest 

spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. Depopulacja w powiecie grodzkim, w tej kate-

gorii ekonomicznych grup wieku, będzie znacząca. Szacowany spadek liczby ludności w wieku 

produkcyjnym wyniesie 2 299 osób (5,5%). Tylko w latach 2018-2020, średniorocznie popula-

cja osób w wieku produkcyjnym, będzie zmniejszała się w mieście Łomża, odpowiednio o: 401, 

514 i 535 osób, w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Wykres 6.  Prognoza ludności w wieku poprodukcyjnym w m. Łomża i 
powiecie łomżyńskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  
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łomżyńskiego przewidywane jest utrzymanie się liczebności populacji osób w wieku poproduk-

cyjnym do 2020 roku. W mieście Łomża, spadek liczebności populacji w wieku produkcyjnym 

przełoży się natomiast na bardzo wysoki wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym, o 

1656 osób (16,1%). 

Struktura pracujących według sektorów gospodarki zarówno w mieście jak i powiecie ziem-
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Tabela 40.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem (%)98 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

M. ŁOMŻA 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

4 4 8 8 8 8 8 8 

Przemysł i budownictwo 20 22 20 20 21 20 20 21 

Usługi 76 74 72 72 71 73 72 72 

ŁOMŻYŃSKI 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

78 77 75 74 74 72 72 72 

Przemysł i budownictwo 9 9 10 11 11 12 13 12 

Usługi 12 13 15 15 15 15 15 16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Powiat łomżyński, zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami gospodarczymi charakteryzuje się 

bardzo wysokim udziałem pracujących w rolnictwie. Udział pracujących w rolnictwie, w ogóle 

pracujących w powiecie wprawdzie spada, lecz bardzo wolno. Na przestrzeni siedmiu lat 

(2008-2015) spadł jedynie o 6 pkt. proc., a w 2015 roku był niemal dwukrotnie wyższy niż 

średnio w województwie. Tak wysoki udział pracujących w rolnictwie decyduje o niskim po-

ziomie zatrudnienia w przemyśle i usługach. Odwrotną sytuację obserwuje się natomiast 

w mieście Łomża, w którym ponad siedemdziesięcioprocentowy udział pracujących notowany 

jest w usługach. Jest on wyższy o 29 pkt. proc. od średniej w regionie. Pracujący w przemyśle, 

w powiecie grodzkim, stanowią odsetek zbliżony do średniej w województwie. 

  

                                                        
98  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy po-

wyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 



122 

Rysunek 16.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu i 
usług w powiecie łomżyńskim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu łomżyńskiego do 2022 

roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów 

depopulacyjnych, czy procesów społecznych przekładających się na skłonność 

do podejmowania zatrudnienia, mobilność zawodową, uczestnictwo w kształceniu ustawicz-

nym ludności powiatu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu będzie kształtowa-

ła się w następujący sposób: 

a) Rolnictwo, w 2022 roku, będzie prawdopodobnie dysponowało 10 252 miejscami pracy; 

z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy w sektorze zamknie się w przedziale: od 

9 744 do 10 760 miejsc;  

b) Przemysł powiatu, w 2022 roku, będzie dysponował 2 477 miejscami pracy; z 95% praw-

dopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 2 342 do 2 612 miejsc 

pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będą pracowały 2 934 osoby; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 2 715 do 3 154 miejsc pracy.  
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Rysunek 17.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu 
i usług w mieście Łomża w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Liczby miejsc pracy w sektorach gospodarki miasta Łomża będą kształtowały się zgodnie 

z prognozą w następujący sposób: 

a) W rolnictwie miasta, w 2022 roku, będzie funkcjonowała liczba 1 854 miejsc pracy; z 95% 

prawdopodobieństwem zamknie się w przedziale: od 1 500 do 2 208 miejsc;  

b) W przemyśle miasta, w 2022 roku, będzie pracowało 3 317 osób; z 95% prawdopodobień-

stwem liczba miejsc pracy w tym sektorze gospodarki zamknie się w przedziale: od 3 199 

do 3 435 miejsc pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będzie pracowało 11 255 osób; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 10 505 do 12 005 miejsc pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu, pod względem liczby firm funkcjonujących w poszczególnych 

sekcjach PKD, prezentuje Tabela 41. 
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Tabela 41. Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie łomżyńskim 
i m. Łomża w latach 2010-2016 (wg sekcji PKD) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, są to dane o podmiotach 

zajmujących się specjalną produkcją rolną, liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidualnych); B- 

górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie ście-

kami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 



125 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R – działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T 

– gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych powiatu łomżyńskiego i miasta Łomża, najwięcej 

podmiotów gospodarczych funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, a udział 

podmiotów z tej sekcji w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, 

wynosi odpowiednio: 25,9% oraz 26,3%.  

Sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo, które w powiecie łomżyńskim posiadają dosyć 

niski udział w zatrudnieniu (tabela 40), w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują 

się wysokim udziałem w ogólnej liczbie podmiotów. Łącznie sekcje C – przetwórstwo przemy-

słowe i F – budownictwo, stanowią 29,2% ogółu podmiotów i tworzyły w 2015 r. 1867 miejsc 

pracy. Zgodnie z charakterem lokalnej gospodarki, swój udział w strukturze podmiotów go-

spodarczych, zaznaczają podmioty funkcjonujące w sekcji A – rolnictwo (6,4%). Sekcje PKD 

zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodarczych stanowią 64,5% podmiotów ogó-

łem (1 938 podmiotów), tworząc jednocześnie miejsca pracy 2 435 osobom. (Por. Baza Danych 

nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki oraz arkusz Podmioty gospodarcze według 

sekcji PKD).  

W sektorze usług powiatu łomżyńskiego, podobnie jak w powiecie hajnowskim i kolneńskim, 

dosyć silną pozycję posiadają sekcje: S – pozostała działalność usługowa oraz T – gospodar-

stwa domowe zatrudniające pracowników (łącznie 6,9% podmiotów ogółem). Sekcja S obejmu-

je takie rodzaje działalności jak: działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i 

artykułów użytku osobistego i domowego, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie-

sklasyfikowaną. Sekcja T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników oraz gospodar-

stwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby.  

W strukturze gospodarki, sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo w mieście Łomża 

posiadają niższy udział w liczbie podmiotów ogółem (20,3%), niż ma to miejsce w powiecie 

łomżyńskim (29,2%). Jednocześnie posiadają wyższy udział w worzeniu miejsc pracy (21%) niż 

ma to miejsce w powiecie łomżyńskim (12%).  

Łącznie sekcje C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo, tworzyły w 2015 r. 3 235 

miejsc pracy. W mieście Łomża, w strukturze podmiotów gospodarczych, rolnictwo posiada 

nic nieznaczący udział (0,7%) i jednocześnie nieporównywalnie wyższy udział w tworzeniu 

miejsc pracy (8%). Sekcje PKD zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodarczych 

miasta Łomża posiadają 78,5% udział (4 962 podmioty), tworząc jednocześnie miejsca pracy 11 

141 osobom. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki oraz arkusz 

Podmioty gospodarcze według sekcji PKD).  

W sektorze usług miasta Łomża, silną pozycję posiadają sekcje: H – transport i gospodarka 

magazynowa (8% udział w liczbie powiatów ogółem), M – działalność profesjonalna, naukowa 



126 

i techniczna (9,4% udział w liczbie powiatów ogółem), Q – opieka zdrowotna i pomoc społecz-

na (7,1%) oraz sekcje: S – pozostała działalność usługowa oraz T – gospodarstwa domowe za-

trudniające pracowników (łącznie 7,1% podmiotów ogółem)99.  

W mieście Łomża funkcjonuje ponad dwa razy więcej podmiotów gospodarczych niż 

w powiecie łomżyńskim, jednak to powiat ziemski charakteryzował się wyższym wzrostem 

liczby podmiotów gospodarczych w latach 2010-2016. W poszczególnych sekcjach, najwyższe 

wzrosty liczby podmiotów w powiecie łomżyńskim zaobserwowano w sekcjach: E – dostawa 

wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (10 

podmiotów, 166,7%); N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspiera-

jąca100 (42 podmioty, 105%); L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (11 

podmiotów, 61,1%);  

Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna (35 podmiotów, 44,3%); I -działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (19 podmiotów, 28,4%); S – pozostała dzia-

łalność usługowa101 i T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa 

domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (49 podmiotów, 31,0%). 

Z kolei w mieście Łomża, na przestrzeni lat 2010-2016, najwięcej podmiotów przybyło w sekcji 

L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (85 podmiotów, 98,8%), J -

informacja i komunikacja (48 podmiotów, 49,5%); P – edukacja (83 podmioty, 47,4%); M – 

działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (65 podmiotów, 12,3%). 

Najwyższe spadki liczby podmiotów funkcjonujących w danej sekcji zaobserwowano 

w przypadku sekcji A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, zarówno w powiecie łomżyń-

skim  

(-58 podmiotów, -23,2%) jak i mieście Łomża (-34 podmioty, -43%). Istotna zmiana liczby 

podmiotów in minus wystąpiła również w mieście Łomża, w przypadku sekcji G – handel hur-

towy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (- 100 podmiotów,  

-10,8%). 

Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane na niższym 

poziomie (działów PKD), pozwalają na określenie branż, które rozwijając się w powiecie, wy-

różniają go na tle województwa102. W przypadku miasta Łomża, podobnie jak w przypadku 

miasta Białegostoku i Suwałk, wiele działów PKD charakteryzuje się liczebnością podmiotów, 

znacząco wyróżniającą się na tle pozostałych powiatów, należą do nich:  

- produkcja artykułów spożywczych (liczba podmiotów – 75; 9% zasobów województwa), 

- produkcja wyrobów tekstylnych (liczba podmiotów – 18; 10% zasobów województwa), 

                                                        
99  Sekcja S obejmuje takie rodzaje działalności jak: działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i artykułów 

użytku osobistego i domowego, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Sekcja T – gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne po-

trzeby. 
100  W zakres usług administrowania i działalności wspierającej wchodzą działalności związane z wynajmem pojazdów i ma-

szyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochroniarskich, 

usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
101  Sekcja obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, 

działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
102  Do określenia ponadprzeciętnej liczebności, w stosunku do ogólnej liczby podmiotów w województwie, przyjęto dane 

o wartościach wyższych od trzeciego kwartyla (Q3). W ten sposób wyznaczono ustalono, w których działach PKD, liczba 

podmiotów funkcjonujących w powiecie należy do grupy 25% wartości wyższych od trzeciego kwartyla. 

Kwartyle dzielą obserwacje na cztery (teoretycznie) równe, co do ilości obserwacji, grupy. Kwartyl trzeci (Q3) dzieli ob-

serwacje w stosunku 75% – 25%, co oznacza, że 75% obserwacji jest niższa bądź równa wartości III-ego kwartyla, a 25% 

obserwacji jest równa bądź większa niż wartość III-ego kwartyla. Kwartyle określają wartości podziału badanej grupy 

w założonych proporcjach, dzieląc zbiorowość na 4 części: do 25% przypadków, do 50%, do 75% i do 100%. Kwartyle 

dają pogląd, w którym miejscu zbiorowości znajduje się dany wynik.  
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- produkcja odzieży (liczba podmiotów – 27; 5% zasobów województwa), 

- poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (liczba podmiotów – 17; 6% za-

sobów województwa), 

- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (liczba podmiotów – 4; 5% zasobów wo-

jewództwa), 

- produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (liczba pod-

miotów – 40; 7% zasobów województwa), 

- produkcja mebli (liczba podmiotów 97; 10% zasobów województwa),  

- pozostała produkcja wyrobów103 (liczba podmiotów 48; 8% zasobów województwa), 

- roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (liczba podmiotów 33;  

5% zasobów województwa), 

- roboty budowlane specjalistyczne (liczba podmiotów 587; 7% zasobów województwa), 

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodo-

wych (liczba podmiotów 217; 6% zasobów województwa), 

- handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (liczba podmiotów 

399; 7% zasobów województwa), 

- handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (liczba 

podmiotów 1044; 7% zasobów województwa), 

- transport lądowy oraz transport rurociągowy (liczba podmiotów 473; 7% zasobów woje-

wództwa), 

- transport lotniczy (liczba podmiotów 1, 20% zasobów województwa), 

- działalność pocztowa i kurierska (liczba podmiotów 6,5% zasobów województwa), 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem (liczba podmiotów 139, 8% zasobów woje-

wództwa), 

- działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań 

dźwiękowych i muzycznych (liczba podmiotów 22, 9% zasobów województwa), 

- nagrywanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych (liczba podmiotów 2, 8% 

zasobów województwa), 

- działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia-

łalność powiązana (liczba podmiotów 80, 5% zasobów województwa), 

- działalność usługowa w zakresie informacji (liczba podmiotów 25, 8% zasobów wojewódz-

twa), 

- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (liczba podmiotów 5, 25% zasobów województwa), 

- działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 

(liczba podmiotów 213, 9% zasobów województwa), 

                                                        
103  Pozostała produkcja wyrobów obejmuje działalność związaną z produkcją wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych 

wyrobów; instrumentów muzycznych; sprzętu sportowego; gier i zabawek; urządzeń, instrumentów oraz wyrobów me-

dycznych, włączając dentystyczne; wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną (miotły, szczotki, pędzle, wyroby ochronne, 

pióra, długopisy, wkłady, datowniki, globusy, parasole, guziki, zapalniczki, art. użytku osobistego jak: fajki, grzebienie, 

spinki do włosów; trumny, kosze kwiatowe, bukiety, wieńce). 
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- działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (liczba podmiotów 

149, 7% zasobów województwa), 

- działalność firm centralnych (HEAD OFFICES), doradztwo związane z zarządzaniem 

(liczba podmiotów 54, 6% zasobów województwa), 

- działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne (liczba pod-

miotów 181, 9% zasobów województwa), 

- badania naukowe i prace rozwojowe (liczba podmiotów 7, 11% zasobów województwa), 

- działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała 

działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane (liczba pod-

miotów 24, 9% zasobów województwa), 

- działalność detektywistyczna i ochroniarska (liczba podmiotów 13, 10% zasobów woje-

wództwa), 

- działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach 

i zagospodarowaniem terenów zieleni (liczba podmiotów 65, 8% zasobów województwa), 

- działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagają-

ca prowadzenie działalności gospodarczej (liczba podmiotów 36, 7% zasobów wojewódz-

twa), 

- opieka zdrowotna (liczba podmiotów 433, 7% zasobów województwa), 

- działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna (liczba podmiotów 84, 7% zasobów woje-

wództwa), 

- działalność organizacji członkowskich (liczba podmiotów 218, 6% zasobów województwa), 

- naprawa i konserwacja komputerów oraz artykułów użytku osobistego i domowego (liczba 

podmiotów 48, 6% zasobów województwa), 

- pozostała, indywidualna działalność usługowa; gospodarstwa domowe zatrudniające pra-

cowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne po-

trzeby (liczba podmiotów 183, 6% zasobów województwa). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: 

Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

Z kolei powiat łomżyński wyróżnia się na tle województwa jedynie w trzech obszarach działal-

ności gospodarczej: 

- działalności związanej z rekultywacją oraz pozostałej działalności usługowej związanej 

z gospodarką odpadami (liczba podmiotów – 2; 18% zasobów województwa), 

- wynajmie i dzierżawie (liczba podmiotów – 33; 7% zasobów województwa), 

- działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą 

(liczba podmiotów – 11; 8% zasobów województwa). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: 

Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

 

Analizę liczby pracujących w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża, według grup sekcji PKD, 

prezentuje Tabela 42. 
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Tabela 42.  Pracujący według grup sekcji w powiecie łomżyńskim i mieście 
Łomża na tle województwa w latach 2010-2016 

Grupa sekcji 
  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pracujący 
ogółem 

PODLASKIE osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  
Łomżyński 

osoba 14 804 14 983 15 138 15 403 15 486 15 446 

%* 4 4 5 5 5 5 

Powiat m. 
 Łomża 

osoba 14 875 15 076 14 902 15 701 15 687 15 544 

%* 4 5 4 5 5 5 

Rolnictwo,  
leśnictwo,  
łowiectwo 
 i rybactwo 

PODLASKIE osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat 
 Łomżyński 

osoba 11 124 11 129 11 131 11 157 11 186 11 144 

%* 3 3 3 3 3 3 

%** 9 9 9 9 9 9 

Powiat  
m. Łomża 

osoba 1 162 1 171 1 174 1 178 1 181 1 168 

%* 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,34 

%** 1 1 1 1 1 1 

Przemysł  
i budownictwo 

PODLASKIE osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat 
Łomżyński 

osoba 1 535 1 629 1 696 1 884 1 957 1 867 

%** 2 2 3 3 3 3 

Powiat  
m. Łomża 

osoba 2 980 3 050 3 159 3 098 3 160 3 235 

%** 5 5 5 5 5 5 

Handel; naprawa  
pojazdów samocho-
dowych; transport  

i gospodarka maga-
zynowa; zakwatero-

wanie i gastronomia; 
informacja 

 i komunikacja 

PODLASKIE osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat  
Łomżyński 

osoba 547 620 684 739 742 866 

%** 1 1 1 1 1 2 

Powiat  
m. Łomża 

osoba 3 821 3 730 3 570 3 826 3 900 3 809 

%** 8 8 7 8 8 8 

Działalność  
finansowa  

i ubezpieczeniowa; 
obsługa rynku  
nieruchomości 

PODLASKIE osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat  
Łomżyński 

osoba 123 130 133 132 129 130 

%** 1 2 2 2 2 2 

Powiat  
m. Łomża 

osoba 605 612 589 641 622 542 

%** 7 7 7 8 8 7 

Pozostałe  
usługi 

PODLASKIE osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat  
Łomżyński 

osoba 1 475 1 475 1 494 1 491 1 472 1 439 

%** 2 2 2 2 2 2 

Powiat  
m. Łomża 

osoba 6 307 6 513 6 410 6 958 6 824 6 790 

%** 7 8 8 8 8 8 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 
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Liczba miejsc pracy ogółem (liczba pracujących), na przestrzeni lat 2010-2015 wzrosła 

w powiecie łomżyńskim o 642 miejsca (4,3%). Obserwowany wzrost, niemal w równych pro-

porcjach rozłożył się pomiędzy przemysł i budownictwo (332 miejsca) oraz grupę sekcji obej-

mujących: handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; 

zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację (319 miejsc). Niewielki spadek liczby 

miejsc pracy, w przypadku powiatu łomżyńskiego zaobserwowano w przypadku pozostałych 

usług  

(- 36 miejsc). Uwarunkowania wynikające z potencjału endogenicznego powiatu znajdują swo-

iste odzwierciedlenie w strukturze podmiotów gospodarczych. Zasób miejsc pracy w powiecie 

stanowi 5% zasobów województwa ogółem, z tego 3% miejsc pracy (11 144 miejsca spośród 

15 446) stanowią miejsca pracy w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Jedynie 4 302 

miejsca pracy w powiecie łomżyńskim rozkładają się pomiędzy pozostałe sekcje PKD. 

Podobną wielkość zasobów, jeżeli chodzi o liczbę miejsc pracy w gospodarce narodowej, posia-

da miasto Łomża (5% zasobów województwa ogółem). Różnice pomiędzy powiatami łomżyń-

skim i miastem Łomża, widoczne są jednak w strukturze miejsc pracy. O ile w powiecie łom-

żyńskim zdecydowana większość miejsc pracy znajduje się w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie 

i rybactwie, o tyle w mieście Łomża, porównywalna liczba (11 141 miejsc) znajduje się w usłu-

gach, z czego 6 790 miejsc pracy w pozostałych usługach. Wzrost liczby miejsc pracy, w mieście 

Łomża, na przestrzeni lat 2010-2015 obserwowano w przemyśle i budownictwie (255 miejsc, 

8,6%) oraz pozostałych usługach (483 miejsca, 7,7%). W pozostałych grupach sekcji o charak-

terze usługowym notowano spadek liczby miejsc pracy. W handlu; naprawie pojazdów samo-

chodowych; transporcie i gospodarce magazynowej; zakwaterowaniu i gastronomii; informacji 

i komunikacji liczba miejsc pracy spadła o 12 miejsc, w działalności finansowej i ubezpiecze-

niowej; obsłudze rynku nieruchomości o 63 miejsca pracy. 

Największych lokalnie pracodawców, prezentują Tabela 43 i Tabela 44.  

Tabela 44. 

Tabela 43.  Najwięksi pracodawcy powiatu łomżyńskiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących  
w zakładzie pracy/ 

przedział 

1. 
Okręgowa Spółdzielnia  
Mleczarska w Piątnicy 

Produkcja wyrobów mleczarskich. 200-500 

2. 
Przedsiębiorstwo Produkcji 

 Betonów PREFBET Sp. z o.o. 
w Śniadowie 

Produkcja wyrobów z betonu komórkowego; budow-
nictwo jednorodzinne, inwestycje wiejskie przy realiza-
cji obiektów inwentarskich; sprzedaż betonu towaro-

wego usługą szalowania; usługi transportowe 

100-200 

3. 
AXO Daniel Bałdyga”  

w Jeziorku (gm. Piątnica) 
Logistyka b.d. 

4. 
Scandic Food Sp. z o.o. 

 (Chojny Stare) 
Produkcja mrożonek z owoców i warzyw b.d. 

5. 
Ubojnia Zwierząt Robert Rytel 

(Podgórze) 
Skup trzody, ubój i sprzedaż b.d. 

6. 
Zakłady mięsne PODGÓRZE 

(Podgórze) 
Produkcja wędlin 80 

7. 
Zakład Masarniczy M. Kuzia 

(Nowe Kupiski) 
Przetwórstwo mięsa b.d. 

8. 
SONAROL Sp. J. Najda  

(Jedwabne) 
Produkcja i dystrybucja stolarki PVC,  

aluminium i styropianu. 
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Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących  
w zakładzie pracy/ 

przedział 

9. „Agro-Rolnik” (Śniadowo) Dystrybucja maszyn i urządzeń rolniczych 45 

10. „Home-Pine” Kupiski 
Produkcja mebli 

 
b.d. 

11. Ustaszewscy K.J. (Miastkowo) Tartak. Transport, spedycja b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021 – 2024, dostępny w Internecie: 

http://www.powiatlomzynski.pl/, s. 15-16. 

 

Wśród największych pracodawców powiatu łomżyńskiego znajduje się jeden pracodawca sek-

tora publicznego (Zakład Karny w Czerwonym Borze). Pozostali reprezentują sektor prywatny 

i branże przetwórstwa roślinnego i zwierzęcego. Stosunkowo silną pozycję w powiecie zajmują 

również przedstawiciele przemysłu drzewnego, produkcji mebli i materiałów budowlanych. 

Swoją obecność zaznacza w powiecie również logistyka. 

 

Tabela 44.  Najwięksi pracodawcy miasta Łomża  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących 

w zakładzie pra-
cy/przedział 

1. 
Agencja Restrukturyzacji  

i Modernizacji Rolnictwa, Podlaski 
Oddział Regionalny 

Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów  
wiejskich 

500-1000 

2. 
Szpital Wojewódzki im. Kardynała  

Stefana Wyszyńskiego w Łomży 
Ochrona zdrowia 500-1000 

3. P.H KONRAD Krzysztof Przeździecki Genetyka 200-500 

4. 
Piekarnia KRASKA A. i J. Karwowscy, 

K. Karwowska-Dołęga sp. j. 
Produkcja pieczywa, wyrobów ciastkarskich  

i ciastek 
200-500 

5. 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożyw-

czego "PEPEES" S.A  
w Łomży 

Przetwórstwo ziemniaków 395 

6. 
Państwowa Wyższa Szkoła Informaty-

ki i Przedsiębiorczości  
w Łomży 

Edukacja 200-500 

7. Urząd Miejski w Łomży Administracja publiczna 200-500 

8. Van Pur Sp. z o. o. 
Produkcja piwa oraz bezalkoholowych  

napojów słodowych 
100-200 

9. COSMETICS RDT Sp. z o. o. Handel artykułami przemysłowymi 100-200 

10. DANTEX T. RAFAŁOWSKI Dystrybutor wędlin, mięsa i drobiu świeżego 100-200 

11. Domel Sp. z o.o. 
Produkcja energooszczędnych okien i drzwi  

z PVC i aluminium oraz akcesoriów  
okiennych i drzwiowych 

100-200 

12. 
Farbex K. Tarkowski i Wspólnicy 

Spółka jawna 
Dystrybucja farb, lakierów, glazury, terakoty 

oraz materiałów budowlanych 
100-200 

13. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o. o. 
Produkcja, przesyłanie i dystrybucja energii 

cieplnej 
100-200 

14. 
NEGRESKO Hurtownia Lodów Mro-

żonek i Artykułów Spożywczych  
Magazynowanie i składowanie towarów  

w chłodniach 
100-200 

http://www.rot.wrotapodlasia.pl/
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Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących 

w zakładzie pra-
cy/przedział 

Sp. z o.o. w Warszawie Oddział  
w Łomży 

15. 
Polska Grupa Farmaceutyczna  

Sp. z o.o. 
Dystrybucja wyrobów farmaceutycznych 100-200 

16. Prokuratura Okręgowa Ściganie przestępstw 100-200 

17. Sąd Rejonowy w Łomży Wymiar sprawiedliwości 100-200 

18. TMT Sp. z o.o. Produkcja i konfekcjonowanie serów 100-200 

19. 
Wyższa Szkoła Agrobiznesu  

w Łomży 
Edukacja 100-200 

20. 
Woj. Stacja Pogotowia Ratunkowego 

SPZOZ w Łomży 
Ratownictwo i opieka medyczne oraz transport 

sanitarny 
100-200 

21. 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład 

Budżetowy 
Gospodarka odpadami 100-200 

22. 
Miejskie Przedsiębiorstwo  
Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. w Łomży 
Gospodarka wodno-ściekowa 100-200 

23. 
Przedsiębiorstwo Komunikacji  

Samochodowej w Łomży 
Sp. z o.o. 

Usługi transportowe i serwisowo-remontowe 
dla autobusów i samochodów ciężarowych 

100-200 

24. 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

w Łomży 
Kultura fizyczna i turystyka 100-200 

25. 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łomży 
Opieka społeczna 100-200 

26. 
Przedsiębiorstwo zaopatrzenia Aptek 

MULTI PHARME S.A. 
Hurtownia farmaceutyczna 182 

27. FARGOTEX Handel 84 

28. Grupa AGROCENTRUM Przetwórstwo rolno-spożywcze 50 

29. PIANPOL Styła Przetwórstwo piani poliuretanowej b.d. 

30. DOMCZAR Moduły łazienkowe do obiektów masowych b.d. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Program Ochrony Środowiska Powiatu 

Łomżyńskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, dostępny w Internecie: 

http://www.powiatlomzynski.pl/, s. 15-16. 

 

Również wśród największych pracodawców miasta Łomża występują przedstawiciele sektora 

publicznego. Najwięksi reprezentują administracje publiczną, edukację, ochronę zdrowia, wy-

miar sprawiedliwości, gospodarkę komunalną, usługi społeczne oraz doradztwo rolnicze. War-

tym podkreślenia jest fakt, iż pracodawcy sektora publicznego stanowią niemal połowę (14 

podmiotów) grupy największych pracodawców w mieście Łomża. Rynek największych praco-

dawców sektora prywatnego tworzą podmioty, których profil działalności związany jest z sek-

torem rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego, budownictwem oraz branżą farmaceu-

tyczną.  
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7.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  

 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu. Najwyższe zapotrzebowanie na pracowników identyfikowane w poszczególnych dzia-

łach gospodarki w powiecie łomżyńskim i mieście Łomża prezentują Tabela 45 i 46. 

. 

Tabela 45.  Miejsca pracy w powiecie łomżyńskim w latach 2013, 2014 i 2016 
wg działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie  

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2014 

o ustalonym kodzie  
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 Oferty pracy 2016 
o ustalonym kodzie  

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy   

10 Produkcja artykułów 
spożywczych 

18 
 

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

49  
93 Działalność sportowa, 

rozrywkowa i rekreacyj-
na 

15 

41 Roboty budowlane 
związane ze wznosze-
niem budynków 

17 
 

41 Roboty budowlane zwią-
zane ze wznoszeniem 
budynków 

46  

23 Produkcja wyrobów 
z pozostałych mineral-
nych surowców nieme-
talicznych 

13 

31 Produkcja mebli 15 
 

43 Roboty budowlane  
specjalistyczne 

42  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

11 

22 Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw 
sztucznych 

13 
 

01 Uprawy rolne, chów 
i hodowla zwierząt,  
łowiectwo, włączając 
działalność usługową 

34  
41 Roboty budowlane 

związane ze wznosze-
niem budynków 

10 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

13 
 

65 Ubezpieczenia, reaseku-
racja oraz fundusze 
emerytalne, z wyłącze-
niem obowiązkowego 
ubezpieczenia społecz-
nego 

32  
43 Roboty budowlane  

specjalistyczne 
9 

- - 
 

61 Telekomunikacja 30  85 Edukacja 4 

- - 
 

97 Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowni-
ków 

27  

42 Roboty związane  
z budową obiektów  
inżynierii lądowej  
i wodnej 

3 

- - 
 

56 Działalność usługowa 
związana z wyżywieniem 

22  
49 Transport lądowy oraz 

transport rurociągowy 
2 

- - 
 

10 Produkcja artykułów 
spożywczych 

21  - - 

- - 
 

31 Produkcja mebli 19  - - 

- - 
 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

18  - - 

- -  

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń i fun-
duszów emerytalnych 

18  - - 

- -  
22 Produkcja wyrobów  

z gumy i tworzyw 
sztucznych 

17  - - 

Pozostałe 617  Pozostałe 1 356  Pozostałe 708 

R
a
z
e
m 

693  R
a
z
e
m 

1 731  Razem 775 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
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Biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy ogółem zidentyfikowanych na rynku pracy powiatu łom-

żyńskiego, w kolejnych latach (2013 r. i 2014 r.) nastąpił niemal trzykrotny jej wzrost. W 2013 

roku oraz w 2016 roku niewiele spośród zidentyfikowanych ofert udało się przypisać do działu 

PKD, a tym samym określić sfery gospodarki zgłaszające popyt na pracę. Dane za 2016 rok 

prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień, 

co utrudnia wnioskowanie w zakresie wzrostu/spadu rozmiarów popytu w powiatowej gospo-

darce. Analiza liczby ofert pracy zidentyfikowanych w powiecie łomżyńskim w 2016 roku, po-

zwala jedynie na stwierdzenie, że liczba ofert w 2016 roku była wyższa od liczby ofert zidenty-

fikowanych w 2013 roku (jeżeli w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfiko-

wanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie całego 2013 roku, należy domnie-

mywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy).  

W 2013 r. w grupie działów generujących i artykułujących popyt na pracowników, znalazły się 

działy produkcyjne (artykułów spożywczych, mebli oraz produktów z gumy i tworzyw sztucz-

nych); roboty budowlane (wznoszenie budynków) oraz handel hurtowy (z wyłączeniem pojaz-

dów samochodowych). W 2016 roku identyfikowano popyt na pracę w niewiele większej liczbie 

działów PKD, w tym jedynie w jednym dziale występującym w 2013 roku (roboty budowlane 

związane ze wznoszeniem budynków handlu detalicznym z w wyłączeniem handlu detaliczne-

go pojazdami samochodowymi). W pozostałym zakresie, identyfikowane zapotrzebowanie na 

pracowników dotyczyło różnego rodzaju robót budowlanych (specjalistycznych i związanych z 

budową obiektów inżynierii lądowej); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surow-

ców niemetalicznych oraz usług: działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej; edukacji; 

transportu lądowego i rurociągowego oraz handlu detalicznego. 

Stosunkowo wysoki, w stosunku do lat: 2013 i 2016, poziom identyfikacji działów gospodarki 

zgłaszających popyt na pracowników, wystąpił w 2014 roku. Jednocześnie liczba i struktura 

działów charakteryzowała się wysokim zróżnicowaniem w stosunku do lat pozostałych. Zapo-

trzebowanie na pracowników zgłaszało 5 działów produkcyjno-budowlanych (produkcja mebli, 

wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, artykułów spożywczych; budownictwo specjalistyczne 

oraz związane ze wznoszeniem budynków), 7 działów usługowych (handel, ubezpieczenia, tele-

komunikacja, gospodarstwa domowe, działalność związana z wyżywieniem, działalność finan-

sowa) oraz sektor rolny.  

W przypadku powiatu łomżyńskiego zauważalny jest wysoki poziom zróżnicowania działów, 

w których, w kolejnych latach identyfikowano popyt na pracę. Może on wynikać ze zmian me-

todyki monitorowania popytu na pracę w kolejnych latach analiz, ale może również być wyra-

zem okresowych wzrostów popytu, wynikających z nowych inwestycji na terenie powiatu.  
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Tabela 46.  Miejsca pracy w mieście Łomża w latach 2013, 2014 i 2016 wg 
działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy  

Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 Oferty pracy 2016 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

N  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

286  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

185  
43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
76 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami  
samochodowymi 

190  

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń  
i funduszów emerytal-
nych 

126  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
60 

10 Produkcja artykułów 
spożywczych 

172  

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

82  

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samocho-
dowymi 

52 

31 Produkcja mebli 145  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywieniem 
65  

45 Handel hurtowy  
i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodo-
wych 

51 

56 Działalność usługowa 
związana z wyżywie-
niem 

70  
45 Handel hurtowy i deta-

liczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych 

54  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywie-
niem 

38 

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń 
i funduszów emerytal-
nych 

69  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
50  

49 Transport lądowy oraz 
transport rurociągowy 

28 

66 Działalność wspomaga-
jąca usługi finansowe 
oraz ubezpieczenia 
i fundusze emerytalne 

63  61 Telekomunikacja 44  
73 Reklama, badanie 

rynku i opinii  
publicznej 

27 

96 Pozostała indywidualna 
działalność usługowa 

54  
97 Gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowni-
ków 

44  

41 Roboty budowlane 
związane ze  
wznoszeniem  
budynków 

25 

22 Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw 
sztucznych 

52  
49 Transport lądowy oraz 

transport rurociągowy 
38  85 Edukacja 23 

41 Roboty budowlane 
związane ze wznosze-
niem budynków 

52  - -  

81 Działalność usługowa 
związana z utrzyma-
niem porządku  
w budynkach  
i zagospodarowaniem 
terenów zieleni 

19 

78 Działalność związana 
z zatrudnieniem 

48  - -  61 Telekomunikacja 18 

68 Działalność związana z 
obsługą rynku nieru-
chomości 

47  - -  

35 Wytwarzanie i zaopa-
trywanie w energię 
elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę 
i powietrze do  
układów  
klimatyzacyjnych 

18 

74 Pozostała działalność 
profesjonalna, naukowa 
i techniczna 

45 
 

- -  
80 Działalność detektywi-

styczna i ochroniarska 
16 

43 Roboty budowlane  
specjalistyczne 

41 
 

- -  

52 Magazynowanie  
i działalność usługowa 
wspomagająca  
transport 

16 

45 Handel hurtowy i deta-
liczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych 

41  - -  - - 

Pozostałe 2 376  Pozostałe 3 201  Pozostałe 1 750 

R
a
z
e
m 

3 751  R
a
z
e
m 

3 889  R
a
z
e
m 

2 217 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku 
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W mieście Łomża, w analizowanym okresie, obserwowana była dokładnie odwrotna sytuacja, 

w stosunku do powiatu łomżyńskiego. W 2013 roku oraz w 2016 roku, do działu PKD, udało się 

przypisać znacząco wyższe liczby ofert pracy niż w 2014 roku. W ujęciu generalnym, w mieście 

Łomża, w stosunku do pozostałych powiatów, bardzo często możliwe było zakwalifikowanie 

danych oferty pracy do działu PKD. W 2013 roku – 37% ofert, w 2014 roku – 18% i w 2016 

roku  

– 21% zidentyfikowanych lokalnie ofert pracy. 

Biorąc pod uwagę liczbę ofert pracy ogółem, zidentyfikowanych na rynku pracy miasta Łomża, 

w kolejnych latach (2013 r. i 2014 r.) nastąpił niewielki jej wzrost, o 3,7%. Dane za 2016 rok 

prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku pracy w miesiącach styczeń-

sierpień, co utrudnia wnioskowanie w zakresie wzrostu/spadu rozmiarów popytu 

w powiatowej gospodarce i uniemożliwia ocenę stanu lokalnej gospodarki w odniesieniu do lat 

poprzednich.  

W 2013 r. w grupie działów generujących i artykułujących popyt na pracowników, znalazły się 

działy produkcyjne (artykułów spożywczych, mebli oraz produktów z gumy i tworzyw sztucz-

nych) i roboty budowlane (specjalistyczne). W pozostałym zakresie, popyt na pracę był gene-

rowany w sektorze usług, w tym w nietypowych działach gospodarki, jak działalność związana 

z zatrudnieniem. W 2014 roku, największy popyt generowały już (poza jednym wyjątkiem – 

produkcja artykułów spożywczych) działy należące do usług. Również w 2016 roku, w genero-

waniu popytu na pracowników dominował sektor usług, w tym również działów nietypowych, 

jak: reklama, badanie rynku i opinii publicznej czy wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych. 

W mieście Łomża kolejne lata również charakteryzowały pewnym poziomem dywersyfikacji 

działów gospodarki poszukujących największej liczby pracowników. W odróżnieniu od powiatu 

łomżyńskiego, w mieście Łomża, identyfikowano kilka branż, które w kolejnych latach, nie-

zmiennie potrzebowały pracowników: handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego 

pojazdami samochodowymi; handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodo-

wymi; produkcja artykułów spożywczych; działalność usługowa związana z wyżywieniem.  

W przypadku miasta Łomża, zmiana metodyki monitorowania popytu na pracę w kolejnych 

latach nie spowodowała znaczących odstępstw w zakresie struktury działów generujących po-

pyt. Obserwowane zróżnicowane, chociaż wystąpiło, nie odznaczało się tak wysoką zmienno-

ścią, jaka obserwowana była w przypadku powiatu łomżyńskiego.  

 

Tabela 47.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
łomżyńskim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
łomżyński  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
łomżyński 

 Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat 
łomżyński 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
78 122 102  

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
131 7,6  

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
67 8,6 

524902  
Doradca klienta 

44 . .  
522301 

 Sprzedawca S 
65 3,8  

522301  
Sprzedawca S 

66 8,5 

522301  
Sprzedawca S 

39 31 21  
332203 

 Przedstawiciel 
handlowy 

87 5,0  
Pozostali pracownicy 
wykonujący doryw-

cze prace proste 
35 4,5 
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Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat  
łomżyński  Kod  

i nazwa  
zawodu 

Powiat  
łomżyński 

 Kod  
i nazwa  
zawodu 

Powiat 
łomżyński 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

411004  
Technik prac  
biurowych S 

25 18 11  
524902  

Doradca klienta 
27 1,6  

Pomocniczy  
robotnik budowlany 

35 4,5 

512001  
Kucharz S 

23 7 9  
931301  

Robotnik 
 budowlany 

46 2,7  
411004  
Technik 

 prac biurowych S 
32 4,1 

833203 
 Kierowca samo-

chodu ciężarowego 
22 10 12  

411004  
Technik prac 
 biurowych S 

33 1,9  
712501  

Monter / składacz 
okien 

22 2,8 

411090  
Pozostali pracowni-
cy obsługi biurowej 

22 20 16  

833203  
Kierowca  

Samochodu 
 ciężarowego 

25 1,4  
523002  

Kasjer handlowy 
20 2,6 

332203  
Przedstawiciel 

handlowy 
17 20 28  

332101  
Agent 

 ubezpieczeniowy 
43 2,5  

751204  
Piekarz S 

18 2,3 

931301  
Robotnik budowla-

ny 
16 23 15  

512001  
Kucharz S 

20 1,2  
432103  

Magazynier 
16 2,1 

962990  
Pozostali pracowni-

cy przy pracach 
prostych gdzie 

indziej niesklasyfi-
kowani 

14 . .  
524404  

Telemarketer 
36 2,1  

751106  
Ubojowy 

15 1,9 

711202  
Murarz S 

12 14 19  
752205 

 Stolarz S 
24 1,4  

754902  
Monter żaluzji 

15 1,9 

752205  
Stolarz S 

11 . .  

411090  
Pozostali 

 pracownicy  
obsługi biurowej 

11 0,6  
512001  

Kucharz S 
14 1,8 

334390  
Pozostali pracowni-
cy administracyjni i 

sekretarze biura 
zarządu 

11 . .  
334306  
Technik  

administracji S 
22 1,3  

752208  
Stolarz meblowy 

14 1,8 

712303 
 Tynkarz 

10 . .  
711202  

Murarz S 
16 0,9  

814204  
Operator maszyn  

i urządzeń  
do produkcji okien 
 z tworzyw sztucz-

nych 

13 1,7 

941201  
Pomoc kuchenna 

9 6 4  
751204  

Piekarz S 
19 1,1  

334306  
Technik  

administracji S 
11 1,4 

422602  
Recepcjonista 

8 . .  
513101  

Kelner S 
21 1,2  

941201  
Pomoc kuchenna 

11 1,4 

751204  
Piekarz S 

8 8 6  

962990  
Pozostali pracowni-

cy przy pracach 
prostych gdzie 

indziej niesklasyfi-
kowani 

10 0,6  
833203  

Kierowca samochodu 
ciężarowego 

11 1,4 

325905  
Opiekunka dziecię-

ca S 
8 . .  

711601  
Brukarz 

20 1,2  
832202  

Kierowca samochodu 
dostawczego 

11 1,4 

243106  
Specjalista  
do spraw  

marketingu  
i handlu 

7 . .  

723103  
Mechanik  
pojazdów  

samochodowych S 

16 0,9  
752290  

Pozostali stolarze 
meblowi i pokrewni 

10 1,3 

911207  
Sprzątaczka biuro-

wa 
7 8 3  

832202  
Kierowca samo-

chodu dostawczego 
16 0,9  

311917  
Technik organizacji 

produkcji 
10 1,3 

432103  
Magazynier 

7 . .  . . .  . . . 

Pozostałe zawody 295 258 385  Pozostałe zawody 1043 60,3  Pozostałe zawody 329 42,5 

Ogółem 693 635 670  Ogółem 1731 100  Ogółem 775 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
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Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

Tabela 48.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w mieście 
Łomża (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa 
 zawodu 

Miasto Łomża 
 Kod  

i nazwa  
zawodu 

Miasto 
Łomża 

 Kod  
i nazwa 
 zawodu 

Miasto Łomża 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

522301  
Sprzedawca S 

319 164 116  
522301  

Sprzedawca S 
277 7,1  

522301  
Sprzedawca S 

206 9,3 

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
163 120 167  

814204  
Operator maszyn 
i urządzeń do pro-
dukcji okien z two-

rzyw sztucznych 

204 5,2  
411004  
Technik 

 prac biurowych S 
165 7,4 

932911  
Robotnik  

pomocniczy  
w przemyśle  

przetwórczym 

146 142 125  
332203  

Przedstawiciel  
handlowy 

151 3,9  
432103  

Magazynier 
141 6,4 

524902  
Doradca klienta 

101 80 61  
411004  

Technik prac biuro-
wych S 

121 3,1  
332203 

 Przedstawiciel  
handlowy 

64 2,9 

411004  
Technik prac  
biurowych S 

90 66 49 
 

515303 
 Robotnik gospodar-

czy 
113 2,9  

515303  
Robotnik gospodar-

czy 
55 2,5 

931301  
Robotnik budowla-

ny 
86 . .  

432103  
Magazynier 

100 2,6  
524902 

 Doradca klienta 
53 2,4 

432103  
Magazynier 

82 31 51  
833203 

 Kierowca samocho-
du ciężarowego 

93 2,4  
911207  

Sprzątaczka biurowa 
46 2,1 

515303  
Robotnik  

gospodarczy 
72 76 76  

524902  
Doradca klienta 

92 2,4  
931301 

Pomocniczy robotnik 
budowlany 

45 2,0 

833203  
Kierowca samocho-

du ciężarowego 
62 . .  

532290  
Pozostali pracowni-
cy domowej opieki 

osobistej 

70 1,8  
711502  

Cieśla szalunkowy 
41 1,8 

911290  
Pozostałe pomoce  

i sprzątaczki  
biurowe,  

hotelowe i podobne 

60 . .  
524404  

Telemarketer 
60 1,5  

334306  
Technik 

 administracji S 
40 1,8 

541307  
Pracownik ochrony 

fizycznej  
bez licencji 

58 . .  
911207  

Sprzątaczka  
biurowa 

55 1,4  
941201  

Pomoc kuchenna 
33 1,5 

121303  
Naczelnik / kierow-

nik wydziału 
56 . .  

541307  
Pracownik ochrony 
fizycznej bez licencji 

51 1,3  
711402  

Betoniarz-zbrojarz S 
32 1,4 

411090  
Pozostali pracowni-
cy obsługi biurowej 

55 55 27  

422201  
Pracownik centrum 
obsługi telefonicznej 

(pracownik call 
center) 

50 1,3  

932911 
 Robotnik pomocni-

czy w przemyśle 
przetwórczym 

31 1,4 

941201  
Pomoc kuchenna 

53 27 15  
941201 

Pomoc kuchenna 
46 1,2  

512001  
Kucharz S 

30 1,4 

513101  
Kelner S 

51 26 31  
752205  

Stolarz S 
42 1,1  

Pracownik przygoto-
wujący posiłki typu 

fast food 
30 1,4 

512001  
Kucharz S 

47 . .  
332101  
Agent  

ubezpieczeniowy 
36 0,9  

752205  
Stolarz S 

29 1,3 

422201  
Pracownik centrum 
obsługi telefonicz-
nej (pracownik call 

center) 

46 27 13  
334306  
Technik 

 administracji S 
36 0,9  

514101  
Fryzjer S 

26 1,2 

523002  
Kasjer handlowy 

46 . .  
514101  

Fryzjer S 
36 0,9  

833203  
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
23 1,0 
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Kod  
i nazwa 
 zawodu 

Miasto Łomża 
 Kod  

i nazwa  
zawodu 

Miasto 
Łomża 

 Kod  
i nazwa 
 zawodu 

Miasto Łomża 

2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

244101  
Pośrednik w obrocie 
nieruchomościami 

45 . .  
411090  

Pozostali pracowni-
cy obsługi biurowej 

35 0,9  

422201  
Pracownik centrum 
obsługi telefonicznej 

(pracownik  
call center) 

22 1,0 

334306  
Technik admini-

stracji S 
35 . .  

241202  
Doradca finansowy 

34 0,9  
933304  

Robotnik  
magazynowy 

22 1,0 

. . . .  

932911  
Robotnik pomocni-

czy w przemyśle 
przetwórczym 

34 0,9  . . . 

. . . .  
933304  

Robotnik  
magazynowy 

34 0,9  . . . 

Pozostałe zawody 2078 1267 1833 
 

Pozostałe zawody 2119 54,5  Pozostałe zawody 1 083 51,2 

Ogółem 3751 2425 2737 
 

Ogółem 3889 100  Ogółem 2 217 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

 

 

W powicie łomżyńskim, we wszystkich latach poddanych analizie, najczęściej poszukiwanym 

zawodem był robotnik gospodarczy. W czołówce poszukiwanych zawodów znajdowały się rów-

nież: sprzedawca i technik prac biurowych. Stałym popytem na pracę cieszyli się przedstawi-

ciele zawodów kształconych w systemie kształcenia zawodowego: kucharz, piekarz, stolarz. Na 

lokalnym rynku pracy poszukiwani też byli kierowcy. W zakresie pozostałych zawodów obser-

wowane było zróżnicowanie popytu, jednak charakterystyczną cechą rynku pracy w powiecie, 

podobnie jak w innych analizowanych powiatach, było występowanie popytu przede wszystkim 

na pracowników legitymujących się niższymi poziomami wykształcenia. Jedynie w 2013 roku, 

w grupie najczęściej poszukiwanych pracowników znaleźli się specjaliści do spraw marketingu 

i handlu – zawodu, od którego przedstawicieli wymaga się wyższego wykształcenia.  

W mieście Łomża, w każdym z analizowanych lat, na pierwszym miejscu znalazł się natomiast 

sprzedawca. Stałym popytem (chociaż występującym w różnym natężeniu) cieszyli się również 

technicy prac biurowych, przedstawiciele handlowi, doradcy klienta, magazynierzy, robotnicy 

gospodarczy. Wśród najczęściej poszukiwanych zawodów, rzadko występowały zawody wyma-

gające wyższego wykształcenia (naczelnik / kierownik wydziału, pośrednik w obrocie nieru-

chomościami w 2013 roku; doradca finansowy w 2014 roku). 

Wysokim popytem na pracę, podobnie jak we wszystkich innych analizowanych powiatach, 

cieszyły się zawody w dużej mierze dotowane przez lokalne urzędy pracy jako miejsca aktywi-

zacji zawodowej w formie stażu: sprzedawca, technik prac biurowych, robotnik gospodarczy. 

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 
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iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.104 

Na wielu lokalnych rynkach pracy obserwowany jest wysoki popyt w zawodzie technik prac 

biurowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na błędy popełniane na etapie klasyfikowania 

ofert pracy. Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego105, kształcenie 

w zawodzie, jest kierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Popyt obserwowany w 

powiecie, w zawodzie technik prac biurowych, nie oznacza najprawdopodobniej popytu na 

pracowników z dysfunkcją wzroku wykształconych w zawodzie technik prac biurowych, lecz 

odnosi się do potrzeb w zakresie pracowników biura, których należałoby sklasyfikować w inny 

sposób. Rozmiar generowanego popytu sugeruje jednocześnie możliwość występowania wyso-

kiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z okresowego zatrudniania pracowników na 

stanowiskach dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy (zwłaszcza traktowanie miejsc 

pracy dla tej kategorii zawodowej, jako miejsc aktywizacji zawodowej w formie stażu·) oraz ze 

słabych warunków pracy.106  

Z kolei robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie jedynie gimnazjalne lub 

równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać w drodze szkolenia praktycznego, przyu-

czenia na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodar-

czy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół 

budynku. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyzna-

czonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest zawodem o charakterze usługowym, 

który może być wykonywany w wielu różnych podmiotach zajmujących się różnym zakresem 

działalności. Możliwość posiadania w zasadzie dowolnego wykształcenia i zdobycia kompeten-

cji w trakcie szkolenia praktycznego prawdopodobnie decyduje o bardzo wysokim poziomie 

popytu w powiecie. Również w przypadku tego zawodu, rozmiar generowanego popytu sugeru-

je jednocześnie możliwość występowania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z 

okresowego zatrudniania pracowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Fun-

duszu Pracy oraz ze słabych warunków pracy. Również robotnik gospodarczy jest jednym z 

najczęściej finansowanych w formie stażu miejsc aktywizacji zawodowej. 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

rynku pracy107, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych108. Rozkład oczekiwań praco-

                                                        
104  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
105  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
106  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, charakterystyka zawodu technik prac biurowych (411 004). 
107  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876). 
108  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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dawców wobec kandydatów do pracy, w ujęciu analizowanych zmiennych i grup wielkich KZiS, 

prezentują Tabela 49 i Tabela 50. 

 

Tabela 49.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
łomżyńskim109 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 149 77,6 6 4,0 6 4,0 16 10,7 12 8,1 31 20,8 1 0,7 35 23,5 17 11,4 17 11,4 

Cechy osobowe 43 22,4 1 2,3 1 2,3 4 9,3 8 18,6 6 14,0 - - - - - - 19 44,2 

Kursy  
i uprawnienia 

43 22,4 - - 3 7,0 6 14,0 5 11,6 2 4,7 2 4,7 3 7,0 19 44,2 3 7,0 

Porozumiewanie 
się w językach 
obcych 

42 21,9 2 4,8 4 9,5 5 11,9 10 23,8 4 9,5 - - 1 2,4 - - 12 28,6 

Kompetencje 
społeczne  
i obywatelskie 

40 20,8 - - 1 2,5 4 10,0 8 20,0 7 17,5 - - - - - - 12 30,0 

Wykształcenie 39 20,3 5 12,8 9 23,1 10 25,6 5 12,8 6 15,4 2 5,1 2 5,1 - - - - 

Kompetencje  
informatyczne 

13 6,8 2 15,4 2 15,4 6 46,2 3 23,1 - - - - - - - - - - 

Inicjatywność  
i przedsiębior-
czość 

4 2,1 - - 1 25,0 1 25,0 - - 2 50,0 - - - - - - - - 

Kompetencje/ 
umiejętność 
uczenia się 

2 1,0 - - - - - - - - 1 50,0 - - 1 50,0 - - - - 

Razem 192 - 7 - 16 - 19 - 20 - 33 - 2 - 37 - 27 - 23 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 270. 

 

  

                                                        
109  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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Tabela 50.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w mieście 
Łomża110 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 1217 70,9 154 12,7 140 11,5 98 8,1 53 4,4 342 28,1 3 0,2 172 14,1 58 4,8 194 15,9 

Cechy osobowe 627 36,5 119 19,0 117 18,7 71 11,3 42 6,7 202 32,2 - - 30 4,8 7 1,1 37 5,9 

Wykształcenie 421 24,5 79 18,8 99 23,5 59 14,0 42 10,0 91 21,6 - - 25 5,9 9 2,1 14 3,3 

Kompetencje społeczne i 
obywatelskie 

419 24,4 85 20,3 85 20,3 62 14,8 38 9,1 137 32,7 - - 2 0,5 - - 8 1,9 

Kursy i uprawnienia 396 23,1 34 8,6 73 18,4 55 13,9 52 13,1 53 13,4 - - 17 4,3 83 21,0 29 7,3 

Inicjatywność i przedsię-
biorczość 

309 18,0 92 29,8 84 27,2 40 12,9 21 6,8 63 20,4 - - - - 1 0,3 7 2,3 

Kompetencje informa-
tyczne 

283 16,5 48 17,0 76 26,9 28 9,9 40 14,1 73 25,8 - - 11 3,9 2 0,7 4 1,4 

Porozumiewanie się w 
językach obcych 

236 13,7 62 26,3 80 33,9 27 11,4 21 8,9 41 17,4 - - 3 1,3 2 0,8 - - 

Kompetencje/umiejętność 
uczenia się 

207 12,1 50 24,2 60 29,0 18 8,7 15 7,2 60 29,0 - - 2 1,0 1 0,5 1 0,5 

Kompetencje matema-
tyczno-techniczne 

32 1,9 13 40,6 4 12,5 2 6,3 11 34,4 1 3,1 - - - - - - - - 

Świadomość i ekspresja 
kulturalna 

6 0,3 - - 2 33,3 2 33,3 - - 1 16,7 - - 1 16,7 - - - - 

Razem 1 717 - 173 - 228 - 178 - 130 - 459 - 3 - 196 - 103 - 241 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 245. 

 

 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

  

                                                        
110  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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Tabela 51.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie łomżyńskim i mieście 
Łomża 

Cechy osobowe 
Powiat łomżyński  

Cechy osobowe 
Miasto Łomża 

N %  N % 

Dyspozycyjność 9 16,4  Chęć do pracy/ entuzjazm 82 17,9 

Samoorganizacja 8 14,5  Dążenie do realizacji celów 62 13,5 

Chęć do pracy/ entuzjazm 8 14,5  Sumienność 60 13,1 

Sumienność 8 14,5  Dyspozycyjność 47 10,3 

Odpowiedzialność 7 12,7  Samoorganizacja 46 10 

Dążenie do realizacji celów 3 5,5  Sprawność motoryczna 22 4,8 

Kreatywność 3 5,5  Kultura osobista 18 3,9 

Brak nałogów 2 3,6  Kreatywność 17 3,7 

Kultura osobista 1 1,8  Odpowiedzialność 16 3,5 

Uczciwość 1 1,8  Miła aparycja 16 3,5 

Elastyczność 1 1,8  Elastyczność 11 2,4 

Sprawność motoryczna 1 1,8  Mobilność 10 2,2 

- - -  Myślenie analityczne 8 1,7 

- - -  Uczciwość 8 1,7 

- - -  Radzenie sobie ze stresem 6 1,3 

- - -  Przedsiębiorczość 4 0,9 

- - -  Brak nałogów 4 0,9 

- - -  Pewność siebie 2 0,4 

- - -  Cierpliwość 1 0,2 

- - -  Dobry stan zdrowia 1 0,2 

Inne 3 5,5  Inne 17 3,7 

Ogółem 55 100,0  Ogółem 458 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 164 i 179. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 52.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie łomżyńskim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat łomżyński  Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat łomżyński 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 2 40  Umiejętność pracy w zespole 30 75,0 

Planowanie 3 60  
Umiejętność nawiązywania  

kontaktów 
6 15,0 

- - -  Komunikatywność 3 7,5 

- - -  Umiejętności interpersonalne 3 7,5 

Ogółem 5 100  Ogółem 40 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 180; Podlaska Mapa Zawodów 

i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. 

cit. s. 272. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 
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Tabela 53.  Kompetencje społeczne poszukiwane w mieście Łomża 

Wymagania pracodawców 

2016 

Miasto Łomża  Wymagania pracodawców 

2013 

Miasto Łomża 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 7 36,8  Komunikatywność 257 61,3 

Podejmowanie decyzji 4 21,1  Umiejętności interpersonalne 109 26,0 

Planowanie 2 10,5  
Umiejętność nawiązywania  

kontaktów 
90 21,5 

Rozwiązywanie problemów/ konflik-
tów 

5 26,3  Umiejętność pracy w zespole 75 17,9 

- - -  
Umiejętność kierowania  

zespołem 
69 16,5 

- - -  Otwartość 65 15,5 

Inne 1 5,3  
Umiejętność rozwiązywania proble-

mów 
7 1,7 

Ogółem 19 100  Ogółem 419 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 165; Podlaska Mapa Zawodów 

i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. 

cit. s. 247. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 54. Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane względem 
pracowników w powiecie łomżyńskim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat łomżyński  Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat łomżyński 

N %  N % 

Badania sanitarno- 
epidemiologiczne 

61 41,2%  Prawo jazdy kat. CE 15 34,9 

Wózki jezdniowe 38 25,7  Prawo jazdy kat. B 12 27,9 

Prawo jazdy kat. B 23 15,5  Przewóz rzeczy 9 20,9 

Karta kierowcy 7 4,7  Karta kierowcy 6 14,0 

Przewóz rzeczy 7 4,7  Inne uprawnienia 5 11,6 

Prawo jazdy kat. C 6 4,1  Prawo jazdy kat. C 5 11,6 

Prawo jazdy kat. C+E 4 2,7  Wózki widłowe 3 7,0 

Inne 2 1,4  Uprawnienia pedagogiczne 3 7,0 

- - -  Prawo jazdy kat. D 2 4,7 

Suma 148 100  Ogółem 43 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 180; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 273. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 
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Tabela 55.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w mieście Łomża  

Wymagania pracodawców 

2016 

Miasto Łomża  Wymagania pracodawców 

2013 

Miasto Łomża 

N %  N % 

Prawo jazdy kat. B 77 35,6  Prawo jazdy kat. B 250 63,1 

Wózki jezdniowe 34 15,7  Wózki widłowe 52 13,1 

Badania sanitarno-

epidemiologiczne 
30 13,9  Prawo jazdy kat. C 28 7,1 

Prawo jazdy kat. C 14 6,5  Uprawnienia elektryczne 28 7,1 

Prawo jazdy kat. C+E 14 6,5  Inne uprawnienia 21 5,3 

Przewóz rzeczy 11 5,1  Prawo jazdy kat. C+E 17 4,3 

Karta kierowcy 8 3,7  Przewóz rzeczy 17 4,3 

Prawo jazdy kat. D 6 2,8  Uprawnienia budowlane 5 1,3 

Spawanie 3 1,4  Karta kierowcy 3 0,8 

Badania psychologiczne (dla 

kierowców) 
3 1,4  UDT 2 0,5 

Przewóz osób 3 1,4  Uprawnienia pedagogiczne 1 0,3 

Inne 13 6  - - - 

Ogółem 216 100  Ogółem 396 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 165; Podlaska Mapa Zawodów 

i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. 

cit. s. 248. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 

 

Tabela 56.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie łomżyńskim 
i mieście Łomża 

Obszar kompetencji  

informatycznych 

Powiat łomżyński  Obszar kompetencji  

informatycznych 

Miasto Łomża 

N %  N % 

Ms Office 8 61,5  Obsługa komputera 134 47,3 

Obsługa komputera 5 38,5  Ms Office 91 32,2 

Inne informatyczne 2 15,4  Programowanie 82 29,0 

- - -  Bazy danych 43 15,2 

- - -  
Znajomość systemów  

operacyjnych 
8 2,8 

- - -  Autocad 8 2,8 

- - -  Edytory grafiki 7 2,5 

- - -  Inne informatyczne 5 1,8 

- - -  
Umiejętność poruszania się w 

Internecie 
3 1,1 

Ogółem 13 100,0  Ogółem 283 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 246 i 272. 

 

Legenda:  

N – liczba wskazań 
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Tabela 57.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie łomżyńskim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Angielski 2 100  35 83,3 

Niemiecki - -  30 71,4 

Francuski - -  5 11,9 

Włoski - -  2 4,8 

Rosyjski - -  1 2,4 

Ogółem 2 100  42 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 179; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

271. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

Tabela 58.  Kompetencje językowe poszukiwane w mieście Łomża 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Polski 5 8,3  - - 

Angielski 33 55  199 84,3 

Niemiecki 13 21,7  22 9,3 

Francuski 2 3,3  17 7,2 

Rosyjski 5 8,3  36 15,3 

Włoski 2 3,3  1 0,4 

Iny język - -  6 2,5 

Ogółem 60 100  236 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 165; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 
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N – liczba wskazań 

 

 

Wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do takich obszarów jak doświad-

czenie czy cechy osobowe, w powiecie łomżyńskim były artykułowane w około 30% ofert. W 

mieście Łomża pojawiały się znacznie częściej, gdyż dotyczyły około 50% ofert. Najbardziej 

cenioną przez pracodawców cechą pracowniczą było posiadanie doświadczenia. Poszukiwanie 

osób z doświadczeniem, podobnie jak w przypadku pozostałych analizowanych powiatów, na-

leży uznać za symptom ukierunkowywania się firm na pracowników generujących niższe kosz-

ty w procesie adaptacji na stanowisku pracy. W przypadku niedostosowania kwalifikacyjno-

kompetencyjnego zasobów pracy do potrzeb rynku pracy, doświadczenie może stać się syno-

nimem nienabytych w procesie edukacji, kompetencji i umiejętności pożądanych przez praco-

dawców.  

Najszerszego zakresu kompetencji i innych cech, w powiecie łomżyńskim oczekiwano 

w stosunku do przedstawicieli grup zawodowych 2-5: specjalistów, techników i innego śred-

niego personelu, pracowników biurowych, pracowników usług i sprzedawców. Jednak poza 
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doświadczeniem zawodowym, wskazania w odniesieniu do pozostałych grup wymagań poja-

wiały się w stosunkowo niewielkich liczbach ofert pracy. 

W przypadku miasta Łomża, wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne stanowiły przedmiot 

częstego i szerokiego spectrum żądań stawianych przedstawicielom wszystkich grup zawodo-

wych poza rolnikami. Szczególnie szeroki katalog wymagań stawiano przedstawicielom grup  

1-5: przedstawicielom władz publicznych, wyższym urzędnikom i kierownikom, specjalistom, 

technikom i innemu średniemu personelowi, pracownikom biurowym, pracownikom usług 

i sprzedawcom. 

 

7.3 Wnioski  
 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze kwalifika-

cyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (niezre-

alizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr i usług, 

wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 

Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowieka 

jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby o 
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zindywidualizo-wanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Gospodarka powiatu łomżyńskiego opiera się na rolnictwie. Sektor rolniczy odgrywa 

w powiecie ponadprzeciętną rolę, znacznie wyższą niż w wielu innych powiatach subre-

gionu oraz województwa. Udział pracujących w rolnictwie (72%) w ogólnej liczbie pracują-

cych w powiecie jest niemal dwukrotnie wyższy od średniej dla województwa (37%). Oce-

niając poziom rozwoju gospodarki lokalnej przez pryzmat liczby pracujących według sek-

torów gospodarki (zgodnie z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii trzech sektorów, 

poziom uprzemysłowienia (industrializacji) powiatu jest jednym z niższych w regionie 

(12%,  

XV m-ce). Pozycja rolnictwa w powiecie stopniowo osłabia się, jakkolwiek zasadnicze 

zmiany w strukturze pracujących w powiecie, raczej nie nastąpią w ciągu najbliższych kil-

ku lat. Pozytywnym jest jednak fakt, iż w powiecie (w odróżnieniu na przykład do powiatu 

kolneńskiego) nie obserwuje się stagnacji. Zmiany, chociaż powolne, postępują w kolej-

nych latach i prowadzą do utraty pozycji sektora rolniczego na rzecz sektora usług 

i przemysłu.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu skłaniać po-

winny do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie pierwszej rozwoju, 

z dominującą rolą sektora pierwotnego (rolnictwa). W gospodarce powiatu zachodzą jed-

nak, chociaż nie dynamiczne, to systematyczne zmiany, w kierunku ugruntowywania się 

fazy rozwoju przemysłu. W związku z obserwowaną sytuacją, na plan pierwszy wysuwa się 

konieczność oddziaływania na zasoby ludzkie w kierunku wspierania rozwoju sektora 

przemysłu, celem przyspieszenia jego wzrostu. Ze wskazanym kierunkiem oddziaływania 

wiąże się również wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (powstawania nowych podmio-

tów) o charakterze przemysłowym. Kształcenie kadr dla usług, w obecnej fazie rozwoju 

powinno bardziej przyczyniać się do specjalizacji i podnoszenia jakości usług, niż być ukie-

runkowane na wzrost liczby podmiotów i pracujących w usługach. Jakkolwiek właściwe i 

zasadne wydaje się kształcenie kadr dla tych z usług, których rozwój (pod względem liczby 

podmiotów i liczby pracujących) wynikałby z zaspokajania potrzeb mieszkańców innych 

powiatów (np. usługi turystyczne) lub przyczyniałby się do wspierania rozwoju przedsię-

biorczości w powiecie (usługi okołobiznesowe, wspierające powstawanie nowych i przeży-

walność młodych podmiotów gospodarczych). Ewentualne wspieranie kadr w rolnictwie, 

powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-szkoleniowych przyczyniających się do re-

strukturyzacji i profesjonalizacji sektora, wspierających powstawanie gospodarstw wiel-

kopowierzchniowych, zajmujących się produkcją towarową lub specjalistycznych. Zasadne 

staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, w kierunku nabycia kwali-

fikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na ogólny wzrost liczby miejsc 

pracy w powiecie w 2022 roku (o 217). W ujęciu poszczególnych sektorów spadnie liczba 

miejsc pracy w rolnictwie. Wzrośnie liczba miejsc pracy w przemyśle (o 610) i usługach 

(0 499). Struktura lokalnej gospodarki będzie podlegała dalszym przeobrażeniom, jednak 

przy zachowaniu dotychczasowego tempa zmian. Udziały poszczególnych sektorów 

w tworzeniu miejsc pracy w gospodarce ukształtują się na poziomach: rolnictwo 65,5% 

(spadek z 72,1% w 2015 roku); przemysł 15,8% (wzrost z 12,1% w 2015 roku); usługi 18,7% 

(wzrost z 15,8% w 2015 roku). Podobnie jak w przypadku powiatu kolneńskiego, na prze-

widywania, co do rozwoju sytuacji w przyszłości, może wpływać dosyć dobra sytuacja de-
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mograficzna, będąca wypadkową dużego udziału liczby osób w wieku produkcyjnym 

w populacji ogółem w powiecie. Zasoby pracy ulokowane w rolnictwie będą stanowiły bazę 

dla rozwoju przemysłu i usług pod warunkiem zapewnienia wystarczającego poziomu 

kwalifikacji kadr. Wzmocnienie potencjału kadrowego powiatu może przyczynić się do 

zwiększenia tempa zmian i korekty prognoz opierających analizy trendów na dotychczas 

obserwowanych zjawiskach. Wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw wysokiej jakości zaso-

bami ludzkimi może znacząco wpłynąć na rozwój lokalnych firm. Wzrost produkcji, zwięk-

szanie się zysku podmiotów gospodarczych może przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń, 

w następstwie dochodów ludności i poprawy jakości życia, pozytywnie wpływając na decy-

zje migracyjne i prokreacyjne zasobów pracy. Sytuacja gospodarcza powiatu, ma szanse 

stopniowo ulegać poprawie, przyczyniając się do korzystnych zmian w strukturze poszcze-

gólnych sektorów, jak i do lokalnego wzrostu (i rozwoju) gospodarczego.  

Zupełnie odmienna sytuacja występuje w mieście Łomża, w którym struktura pracujących 

w trzech sektorach gospodarki skłania do uznania gospodarki za znajdująca się w trzeciej 

fazie rozwoju, charakteryzującej się relatywnie wysokim udziałem sektora usługowego, 

umiarkowanym udziałem sektora przemysłowego i niskim udziałem rolnictwa 

w strukturze zatrudnienia. W mieście obserwuje się jednak niekorzystna tendencję „odbu-

dowywania” swojej pozycji przez rolnictwo. Gwałtowny (dwukrotny) wzrost liczby pracu-

jących w rolnictwie i udziału tego sektora w liczbie pracujących ogółem, w 2010 roku, przy 

jednoczesnej utracie roli pozostałych sektorów, skłania do zastanowienia się nad przyczy-

nami tego zjawiska. Tym bardziej, że nagły wzrost udziału rolnictwa w tworzeniu miejsc 

pracy z 4% do 8% został w kolejnych latach ugruntowany, a zmiany w strukturze zatrud-

nienia polegają na drobnych przesunięciach w liczbie miejsc pracy pomiędzy sektorem 

przemysłu i sektorem usług.  

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na ogólny wzrost liczby miejsc 

pracy w mieście Łomża w 2022 roku (o 882). Niepokojącym jest jednak fakt, iż nastąpi to 

dzięki przyrostowi miejsc pracy w rolnictwie (o 686 miejsc). W ujęciu pozostałych sekto-

rów, wzrośnie liczba miejsc pracy w przemyśle (o 82) i usługach (0 114). Pojawia się pyta-

nie, czy struktura lokalnej gospodarki będzie ulegała pozytywnemu wzmocnieniu 

i przekształceniom w kierunku gospodarki opartej na wiedzy przy jednoczesnym wzroście 

potencjału rolnictwa (ponownej agraryzacji)? Czy też przewidywane zmiany będą prowa-

dziły do utrwalania się niekorzystnych zmian w pozycji pierwszego sektora (rolnictwa)? 

Wzmocnienie rolnictwa w gospodarce miasta może być wyrazem narastania problemu 

bezrobocia ukrytego, będącego przejawem ukrywania się w rolnictwie zasobów pracy, o 

utrudnionej z różnych powodów alokacji w innych sektorach (w tym z powodu niedosto-

sowania kwalifikacji do potrzeb gospodarki). Udziały poszczególnych sektorów w tworze-

niu miejsc pracy w gospodarce ukształtują się na poziomach: rolnictwo 11,3% (wzrost z 

7,5% w 2015 roku); przemysł 20,2% (spadek z 20,8% w 2015 roku); usługi 68,5% (spadek 

z 71,7% w 2015 roku). Podobnie jak w przypadku powiatu kolneńskiego i łomżyńskiego, na 

przewidywania, co do rozwoju sytuacji w przyszłości, może wpływać dosyć dobra sytuacja 

demograficzna miasta, będąca wypadkową dużego udziału liczby osób w wieku produkcyj-

nym w populacji ogółem w mieście. Odwróceniu niekorzystnych trendów może służyć 

wzmocnienie potencjału ludzkiego miasta przyczyniające się do wzrostu przedsiębiorczo-

ści i wspierającego rozwój przemysłu i usług. Inwestycje w kadry wydają się konieczne dla 

uzyskania efektu korekty prognoz opierających się na trendach w dotychczas obserwowa-

nych zjawiskach. Wzmocnienie rozwoju przedsiębiorstw wysokiej, jakości zasobami ludz-

kimi może znacząco wpłynąć na rozwój lokalnych firm i stopniowe zwiększanie poziomu 

przedsiębiorczości. Wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów gospodarczych może 
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przyczynić się do powrotu na ścieżkę zmian ku utrwalaniu się w mieście kolejnego sta-

dium gospodarki, opartego na wiedzy. 

W związku z obserwowaną sytuacją, wydaje się konieczne wspieranie przede wszystkim 

potrzeb kwalifikacyjnych sektora przemysłu, celem wzmocnienia jego pozycji kosztem rol-

nictwa. Ze wskazanym kierunkiem oddziaływania wiąże się również wspieranie rozwoju 

przedsiębiorczości (powstawania nowych podmiotów) o charakterze przemysłowym. 

Kształcenie kadr dla usług, również powinno prowadzić do ugruntowania się pozycji tego 

sektora zarówno poprzez specjalizację i podnoszenie jakości usług, jak i wzrost liczby 

podmiotów oraz pracujących w usługach. Ewentualne wspieranie kadr w rolnictwie, po-

winno ograniczyć się do działań edukacyjno-szkoleniowych przyczyniających się do re-

strukturyzacji i profesjonalizacji sektora, wspierających powstawanie gospodarstw wiel-

kopowierzchniowych, zajmujących się produkcją towarową lub specjalistycznych. Zasadne 

staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, w kierunku nabycia kwali-

fikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

3. Powiat łomżyński (4,3% ludności w województwie) i miasto Łomża (5,3% ludności 

w województwie) znajdują się grupie powiatów o najlepszej w subregionie sytuacji 

w zakresie posiadanych zasobów ludzkich i zasobów osób w wieku produkcyjnym (dane 

wyjściowe 2015: powiat łomżyński – 32 873 osoby, miasto Łomża – 41 663 osoby). Miasto 

Łomża charakteryzują niekorzystne trendy demograficzne prowadzące do najwyższego 

w subregionie spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym (- 2 299 osób do 2020 roku) 

przy jednoczesnym prognozowanym wysokim wzroście liczby osób w wieku poprodukcyj-

nym (1 656 do 2020 roku). Podobne przewidywania w stosunku do powiatu łomżyńskiego 

wskazują na przewidywany wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym w powiecie (303 

osoby do 2020 roku) i utrzymanie się liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Obser-

wowana sytuacja może częściowo wynikać z występujących w województwie podlaskim 

zmian miejsca stałego zamieszkania poprzez przenoszenie się mieszkańców miast do 

podmiejskich miejscowości, przy zachowaniu miejsc pracy w miastach („sypialnie miast”). 

Częściowo, gdyż oba powiaty charakteryzuje ujemne saldo migracji (- 211 osób powiat 

łomżyński, – 126 miasto Łomża) przy dodatnim przyroście naturalnym w mieście Łomża i 

niewielkim ujemnym przyroście naturalnym w powiecie łomżyńskim (w przedziale -5 do 0 

osób na 1000 ludności).  

Lokalna gospodarka powiatu łomżyńskiego wydaje się posiadać w chwili obecnej wystar-

czające pod względem ilościowym, zasoby ludności. Obserwowane w jej przypadku powol-

ne zmiany w strukturze gospodarczej uzasadniają inwestycje w kapitał ludzki, celem pod-

niesienia poziomu jego kapitału i poziomu lokalnej przedsiębiorczości, służących zdyna-

mizowaniu zmian w strukturze gospodarczej.  

Odmiennie należy ocenić sytuację w mieście Łomża, gdzie trendy demograficzne, które 

przy uwzględnieniu pewnej korekty, wynikającej z pełnienia przez powiat łomżyński funk-

cji „sypialni” miasta Łomża, ewidentnie prowadzą do starzenia się populacji. Wynika stąd 

potrzeba jak najdłuższego utrzymywania aktywności zawodowej osób w wieku produkcyj-

nym, czemu powinno służyć wsparcie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Nieko-

rzystna depopulacja w grupie osób w wieku produkcyjnym może jeszcze nie wskazywać 

na konieczność sięgania w celach edukacyjno-szkoleniowych po zasoby ludności w wieku 

poprodukcyjnym, ze względu na stosunkowo wysoką (w odniesieniu do innych powiatów 

subregionu) liczebność osób w wieku produkcyjnym. Niemniej jednak, dynamika zmian 

każe poważnie myśleć o wskazanym rozwiązaniu. Zasadne wydaje się jak najszersze 

wspieranie edukacyjno-szkoleniowe osób w wieku produkcyjnym (ułatwiające utrzymanie 
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zatrudnienia, rozwój zawodowy) jak i zachęcanie do aktywności zawodowej poprzez do-

stosowywanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb lokalnej gospodarki, również osób w 

wieku poprodukcyjnym.  

4. W powiecie łomżyńskim obserwowane są wprawdzie powolne zmiany restrukturyzacyjne 

w lokalnej gospodarce, jednak niezwykle wysoki udział rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy 

oraz niestabilność zmian w obszarze lokalnego przemysłu (wzrosty i spadki udziału w ko-

lejnych latach, w tworzeniu miejsc pracy) hamują tempo przekształceń. Liczba podmiotów 

funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem (3 011 w 2016 roku) jest jedną z niższych 

w województwie (XI miejsce). Zupełnie odwrotna sytuacja występuje w samym mieście 

Łomża. Zakwalifikowanie miejskiej gospodarki do trzeciego stadium rozwoju mogłoby 

prowadzić do wniosków o jej gotowości do rozwoju w kierunku gospodarki opartej na wie-

dzy. Niepokojące jest jednak utrzymywanie się wysokiego jak na to stadium rozwoju, po-

ziomu pracujących w rolnictwie. Dla ugruntowania pożądanych przemian wskazane jest 

przejście zasobów ludzkich z rolnictwa do przemysłu. Miasto Łomża, pod względem liczby 

podmiotów gospodarczych (6 303, IV miejsce) nie zajmuje oczekiwanej, czołowej pozycji 

w województwie, wraz z pozostałymi miastami na prawach powiatu (Białystok i Suwałki). 

Ustępuje pod tym względem miejsca powiatowi białostockiemu. Widoczne różnice wska-

zują na niezagospodarowane pokłady kapitału ludzkiego ukryte w rolnictwie, który mógłby 

zasilić rozwój przemysłu. Z przyczyn niemożliwych do zdefiniowania na podstawie analiz 

statystycznych, tak się jednak nie dzieje.  

W powiecie łomżyńskim, w sekcjach PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu 

(sekcja C) i budownictwu (sekcja F), w latach 2010-2016 obserwowany wzrost liczby pod-

miotów o 118, wynikał w głównej mierze z rozwoju firm funkcjonujących w budownictwie 

(95 podmiotów, 19%). W sekcji C przybyły 23 podmioty. Podobnie jak w powiecie kolneń-

skim, kierunki rozwoju inwestycyjnego powiatu wyznacza budownictwo. W 2015 roku, 

875 podmiotów funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownictwa w powiecie, tworzy-

ło łącznie jedynie 1 867 miejsc pracy. Sytuacja obserwowana w tym zakresie jest lepsza niż 

w powiecie kolneńskim (579 podmiotów, 892 miejsca pracy), jednak i w tym przypadku 

niewiele ponad dwa miejsca pracy na jedno zidentyfikowane przedsiębiorstwo o charakte-

rze przemysłowym, każą podejrzewać istnienie dużych rozmiarów szarej strefy. Sekcja F  

– budownictwo (19,8%), poza sekcją G – handel (25,9%) posiada najwyższy udział w pro-

centowy w liczbie podmiotów gospodarki ogółem. Natomiast sekcja C – przetwórstwo 

przemysłowe (9,3%) plasuje się na trzecim miejscu.  

Jeżeli chodzi o usługi, 1 938 podmiotów, tworzy 2 435 miejsc pracy. Również niewiele,  

1,3 miejsca pracy na podmiot. W grupie usług największym pracodawcą jest handel. Obok 

handlu duże znaczenie posiada sekcja: H – transport i gospodarka magazynowa (4,8%). 

Wysoki udział w liczbie podmiotów ogółem posiada sekcja S i T – pozostała działalność 

usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (6,9%). W zakresie pozo-

stałych sekcji usługowych nie obserwuje się sytuacji, w której sekcja wyróżniałaby się na 

tle pozostałych, liczbą podmiotów gospodarczych. W niektórych jednak, obserwowane 

na przestrzeni lat 2010-2016 przyrosty w liczbie podmiotów wskazują na rozwój pewnych 

obszarów lokalnej gospodarki (L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, 

M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług ad-

ministrowania i działalność wspierająca, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna). 

Obserwowany katalog sekcji o charakterze usługowym, posiadających istotne znaczenie 

w gospodarce powiatu jest mniej zróżnicowany niż w powiatach bielskim i hajnowskim, 

w większym stopniu wykazuje podobieństwo do sytuacji obserwowanej w powiecie kol-
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neńskim (znaczenie sekcji transportowej). Jednak również i w tym przypadku obserwo-

wany układ sekcji znaczących w skali powiatu należy wiązać z relatywnie wysoką docho-

dową elastycznością popytu. Wynika to z charakteru wskazanych sekcji usługowych111. Po-

trzeby przemysłu kształtujące w pewien sposób dochody mieszkańców w powiecie 

(uwzględniając wysokie prawdopodobieństwo występowania szarej strefy), generują popyt 

na dobra i usługi wyższego rzędu, wspierające z jednej strony działalność firm w sektorze 

przemysłu (np. obsługa księgowa, prawna, usługi administrowania biurami), z drugiej 

podnoszące standard życia mieszkańców (np. usługi w zakresie zdrowia i urody) i wynika-

jące z popytu na pomoc zaspokajaną przy niższych dochodach, z reguły,w inny sposób 

(usługi opiekuńcze).112.  

Pomimo podkreślania w dokumentach strategicznych, walorów turystycznych powiatu,  

liczebność podmiotów funkcjonujących w sekcji I – działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, wykazuje bardzo niski udział (2,9%) 

w liczbie podmiotów ogółem. Dynamika wzrostu liczebności podmiotów w sekcji jest jed-

nak wyższa od obserwowanej w powiecie kolneńskim. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba 

podmiotów w sekcji zwiększyła się o 28,4% (19 podmiotów). Brak odpowiednich danych 

statystycznych nie pozwala na porównanie obserwowanych zmian w liczbie podmiotów w 

sekcji I ze zmianami w liczbie miejsc pracy. Dostępne dane pozwalają na wskazanie duże-

go wzrostu liczby miejsc pracy w grupie sekcji obejmującej: handel; naprawę pojazdów 

samochodowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; in-

formację i komunikację, a więc m. in. główną z sekcji obsługujących turystykę o 319 miejsc 

pracy).  

W mieście Łomża, w sekcjach PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu (sek-

cja C) i budownictwu (sekcja F), w latach 2010-2016 obserwowano niewielki wzrost liczby 

podmiotów o 21, a wynikał on z rozwoju firm funkcjonujących w budownictwie (22 pod-

mioty, 2,9%). W 2015 roku, 1 273 podmioty funkcjonujące w sektorze przemysłu 

i budownictwa w powiecie, tworzyły 3 235 miejsc pracy. Sekcja F – budownictwo (12,3%), 

poza sekcją G – handel (26,3%) posiadała najwyższy udział w procentowy w liczbie pod-

miotów gospodarki ogółem. Natomiast sekcja C – przetwórstwo przemysłowe (8,0%) po-

siadała identyczny udział w liczbie podmiotów gospodarki powiatu, co sekcja H – trans-

port i gospodarka magazynowa (8,0%), mniej niż sekcja M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna (9,4%), niewiele więcej niż sekcja S i T – pozostała działalność usłu-

gowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (7,1%). W mieście Łomża wy-

                                                        
111  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
112  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
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raźnie widoczne są, więc zjawiska obserwowane w ostatniej fazie rozwoju gospodarki in-

dustrialnej, kiedy to występuje rosnąca przewaga sektora usług. Chociaż sekcja J – infor-

macja i komunikacja posiada 2,3% udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w 

powiecie, uwagę zwraca dynamiczny wzrost liczby firm funkcjonujących w tym obszarze 

gospodarki powiatu (48 podmiotów, 49,5%). Dynamiczny przyrost liczby podmiotów go-

spodarczych, na przestrzeni lat 2010-2016, obserwuje się również w sekcji: L – działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości, P – edukacja. W mieście Łomża, 4 972 podmio-

ty, tworzą 11 141 miejsc pracy. Również niewiele, 1,3 miejsca pracy na podmiot. Obserwo-

wany katalog sekcji o charakterze usługowym, posiadających istotne znaczenie w gospo-

darce powiatu oraz tych, w których obserwowany jest dynamiczny wzrost liczby funkcjo-

nujących podmiotów, jest szerszy niż w pozostałych powiatach, lecz podobny pod wzglę-

dem charakteru rozwijających się usług, co wiąże się z relatywnie wysoką dochodową ela-

stycznością popytu.  

Sekcja I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, 

w mieście Łomża, podobnie jak w powiecie łomżyńskim wykazuje niski udział (2,5%) 

w liczbie podmiotów ogółem. Dynamika wzrostu liczebności podmiotów w sekcji jest nie-

wielka. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba podmiotów w sekcji zwiększyła się o 4% 

(6 podmiotów). Brak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala na porównanie ob-

serwowanych zmian w liczbie podmiotów w sekcji I ze zmianami w liczbie miejsc pracy. 

Dostępne dane pozwalają na wskazanie spadku liczby miejsc pracy w grupie sekcji obej-

mującej: handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę magazyno-

wą; zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację, a więc m. in. główną z sek-

cji obsługujących turystykę o 12 miejsc pracy).  

5. Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane na po-

ziomie działów PKD, wyróżniają powiat łomżyński na tle województwa w sekcji: wynajem 

i dzierżawa (liczba podmiotów – 33; 7% zasobów województwa); działalność bibliotek,  

archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą (liczba podmiotów – 11; 

8% zasobów województwa) oraz działalność związana z rekultywacją i gospodarką odpa-

dami (liczba podmiotów – 2; 18% zasobów województwa). Wskazane sekcje nie posiadają 

swoich reprezentantów wśród największych pracodawców powiatu.  

Większość największych pracodawców powiatu łomżyńskiego jest silnie związana z jego 

rolniczym charakterem: OSM Piątnica, Scandic Food Sp. z o.o., Zakłady mięsne PODGÓ-

RZE, Zakład Masarniczy M. Kuzia, Ubojnia Zwierząt Robert Rytel – przemysł rolno-

spożywczy. Wśród przedstawicieli największych pracodawców wyróżniają się również 

przedstawiciele innych działów, np.: Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET Sp. z 

o.o.;  

AXO – logistyka; SONAROL Sp. J. – produkcja i dystrybucja stolarki PCV. 

W przypadku miasta Łomża, dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu 

(2016 r.), analizowane na niższym poziomie (działów PKD), wyróżniają ten powiat 

w 36 działach, które rozwijając się w powiecie, wyróżniają go na tle województwa. Obser-

wowana sytuacja jest charakterystyczna dla wszystkich miast powiatowych województwa 

podlaskiego i wynika z faktu posiadania przez te miasta najsilniejszych lokalnie i regional-

nie gospodarek. Jednocześnie, ze względu na występowanie na terenie miasta dużego sku-

piska ludności, konieczność dostarczania odpowiedniej ilości usług publicznych sprawia, 

iż wśród największych pracodawców występuję duża liczba podmiotów publicznych.  

W przypadku powiatu łomżyńskiego, dywersyfikacja sił wytwórczych w gospodarce nastę-

puje wolno. Zastępowanie w strukturze działowej gałęzi praco i ziemio chłonnych przez 
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kolejne, takie jak przemysł spożywczy, maszynowy, budowlany następuje w dużym powią-

zaniu z zasobami powiatu warunkującymi silną pozycję rolnictwa. W mieście Łomża pro-

ces zmian następuje zdecydowanie szybciej, a skala sekcji gospodarki wykazujących ak-

tywność w procesie zmian jest nieporównywalnie szersza. Ponadto gospodarkę miasta wy-

różniają sekcje wymagające od pracowników większych pokładów wiedzy jak: działalność 

związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, działalność usługowa 

w zakresie informacji, czy badania naukowe i prace rozwojowe. Stadium rozwoju gospo-

darki powiatu ziemskiego nie pozwala oczekiwać rozwoju gałęzi uważanych za nośniki 

nowoczesności. Jednak gospodarka miasta Łomża, której układ strukturalny wskazuje na 

najwyższe stadium rozwoju tercjarnego, również nie wyróżnia się rozwojem gałęzi uważa-

nych za nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, kosmiczny, elektro-

techniczny, gałęzie określane mianem „brainpower industries”- bazujących na ponad-

przeciętnych pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteligentnych, telekomunikacyj-

nych i teleinformatycznych sieci nowej generacji, softwarem, bio i nanotechnologiami, w 

których postęp techniczny jest szczególnie dynamiczny i najbardziej zauważalny.  

Każda z obu gospodarek generuje potrzeby w zakresie wykwalifikowanych kadr, adekwat-

nie do stopnia rozwoju i możliwości jego zdynamizowania. W powiecie łomżyńskim, niski 

poziom przedsiębiorczości wskazuje na konieczność kształtowania kompetencji sprzyjają-

cych podejmowaniu ryzyka prowadzenia własnej działalności gospodarczej.  

Niska jakość zasobów ludzkich wyklucza możliwość dynamicznego rozwoju wszelkich ga-

łęzi. Możliwość taką dają powiązane ze sobą zasadą komplementarności zasoby kapitału 

rzeczowego i ludzkiego. Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyza-

cji wsparcia ze względu na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należa-

łoby kwalifikować do wsparcia edukacyjno-szkoleniowego: 

a) W powiecie łomżyńskim potrzeby zgłaszane: 

- przez przedstawicieli podmiotów sektora przemysłu, a zwłaszcza potrzeby praco-

dawców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających wprawdzie 

powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący udział w 

tworzeniu miejsc pracy; 

- w obszarze kształtowania kompetencji sprzyjających wzrostowi poziomu przed-

siębiorczości w powiecie; 

b) W mieście Łomża potrzeby zgłaszane: 

- przez przedstawicieli działów gospodarki wyróżniających miasto na tle gospodar-

ki regionu; 

- przez pracodawców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających 

wprawdzie powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący 

udział w tworzeniu miejsc pracy, 

- przez pracodawców prowadzących działalność w dziedzinach gospodarki niewy-

różniających wprawdzie powiatu na tle województwa pod względem liczby pod-

miotów, lecz należących do brainpower industries. 

W powiecie łomżyńskim, obserwowana stagnacja w sektorze usług, również każe zwrócić 

uwagę na konieczność wspierania kompetencji i kwalifikacji kadr tej sfery gospodarki 

w stopniu odpowiadający lokalnym uwarunkowaniom gospodarczym. W mieście Łomża, 

potrzeby kwalifikacyjno-kompetencyjne w sektorze usług będą wymagały wyższego po-

ziomu kwalifikacji kadr związanego z wyższymi oczekiwaniami lokalnej społeczności, wy-
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nikającymi z wyższego poziomu rozwoju gospodarki miejskiej. W przypadku usług, tylko 

w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, zatrudniane są zwykle osoby bez 

jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. W pozostałych, wymagania stawiane osobom 

pragnącym podjąć pracę rosną, co wynika z chęci podniesienia jakości świadczonych 

usług, które bezpośrednio wiążą się z możliwościami wypracowania większego zysku. Im 

większe powiązanie usług ze sferą materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy te-

leinformatyczne) tym wyższe oczekiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sektor 

usług powinien również zostać objęty wsparciem celem wspierania przejścia gospodarek 

obu powiatów do wyższych stadiów rozwoju. Niski poziom przedsiębiorczości w powiecie 

łomżyńskim zwraca uwagę na konieczność dostarczania usług okołobiznesowych, które 

dla skuteczności w procesie wspierania przedsiębiorczości potrzebują wysokiej jakości do-

radców, konsultantów i innych pracowników branżowych.  

6. Oceniając potrzeby lokalnych gospodarek od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 
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sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-

nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych113. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, 

że gospodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie 

zasobów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse 

na zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy 

lub odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szan-

se na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, 

z uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  

 

                                                        
113  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 



158 

8. POWIAT SIEMIATYCKI  

8.1 Charakterystyka lokalnej gospodarki  

 

Powiat Siemiatycki położony jest w południowej części woje-

wództwa podlaskiego na Obszarze Funkcjonalnym Zielone Płu-

ca Polski. Usytuowany w dolinie rzeki Bugu, zwanym „podla-

skim przełomem Bugu” rozciągającym się od Niemirowa do 

Drohiczyna. Od strony północnej powiat sąsiaduje z powiatami 

hajnowskim, bielskopodlaskim i wysokomazowieckim. 

Od zachodu i południa graniczy z powiatami województwa ma-

zowieckiego: sokołowskim, siedleckim i łosickim oraz bialsko-

podlaskim z województwa lubelskiego. Granica wschodnia po-

wiatu przebiega wzdłuż granicy z Republiką Białoruś. Granicę 

powiatu od strony południowej (z województwami lubelskim i 

mazowieckim) wyznacza rzeka Bug. Pod względem fizyczno-

geograficznym powiat usytuowany jest na obszarze Wysoczy-

zny Drohiczyńskiej, rozciągającej się między rzekami Bug i Nu-

rzec na obszarze Niziny Północnopodlaskiej. Powiat zajmuję 

powierzchnię równą 1 459,58 km2 (145 958 ha), stanowi to 

7,23% powierzchni województwa. Siedzibą władz powiatowych 

jest miasto Siemiatycze.114  

Gospodarka powiatu siemiatyckiego opiera się głównie na 

przemyśle rolno-spożywczym, drzewnym, budowlanym, ma-

szynowym oraz turystycznym. Stopień uprzemysłowienia po-

wiatu jest bardzo niski. Dominuje przemysł przetwórstwa rol-

no-spożywczego oparty na miejscowej produkcji rolnej. Drugą 

ważną gałęzią gospodarki, w której funkcjonuje wiele podmio-

tów jest przemysł drzewny, na co wpływ mają bogate zasoby 

leśne. Dzięki temu w powiecie rozwijają się zakłady przetwór-

stwa drzewnego, produkcji parkietów, mebli, stolarki okiennej 

i drzwiowej. Ważną rolę w rozwoju powiatu siemiatyckiego 

pełnią także przemysł budowlany i maszynowy. Czyste środo-

wisko naturalne, walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne 

sprzyjają rozwojowi branży turystycznej.115 

Środowisko naturalne powiatu siemiatyckiego charakteryzuje 

różnorodność flory i fauny oraz niskie zanieczyszczenie powietrza i gleb. Część powiatu poło-

żona jest w Dolinie Bugu (prawy brzeg) – wieloprzestrzennym elemencie Krajowego i Europej-

skiego Systemu Obszarów Chronionych. Jednocześnie powiat usytuowany jest w południowej 

części obszaru funkcjonalnego Zielone Płuca Polski. Część powierzchni powiatu objęta jest 

programem Natura 2000, w której skład wchodzą trzy kompleksy ochronne: Dolina Dolnego 

Bugu (Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków (dyrektywa ptasia); Ostoja Nadbużańska (Specjalny 

                                                        
114  Przedsiębiorczy i przyjazny powiat siemiatycki. Strategia Rozwoju do 2020 roku, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji 

sp. z o.o., Siemiatycze, sierpień 2013, s. 21. 
115  Tamże, s. 70-71. 
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Obszar Ochrony Siedlisk (dyrektywa siedliskowa); Schrony Brzeskiego Rejonu Umocnionego 

(Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk (dyrektywa siedliskowa). O bogactwie środowiska przy-

rodniczego powiatu siemiatyckiego świadczą duże kompleksy leśne, niezniszczone działalno-

ścią człowieka. Grunty zalesione stanowią około 33,8% powierzchni powiatu. Obszary prawnie 

chronione stanowią 21,5% ogólnej powierzchni powiatu.116  

Poza walorami przyrodniczymi powiat siemiatycki charakteryzuje się również bogactwem wa-

lorów kulturowych, wynikających z różnorodności kulturowej, religijnej i narodowościowej. 

Walory te są jednak bardzo słabo promowane na zewnątrz. Brakuje ukierunkowania działań na 

rozwój określonych rodzajów turystyki, skierowanej do konkretnych grup odbiorców, i przy 

wykorzystaniu konkretnych kanałów dystrybucji. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania 

w powiecie siemiatyckim systematycznie wzrasta, podobnie liczba miejsc noclegowych i udzie-

lonych noclegów. Najszybsze tempo rozwoju turystyki obserwowane jest na obszarach boga-

tych w duże zbiorniki wodne i posiadających wieloletnią renomę. Działalność turystyczna kon-

centruje się w gminach Mielnik, Drohiczyn, Siemiatycze oraz mieście Siemiatycze. Miejscami 

chętnie odwiedzanymi są również m.in. Święta Góra Grabarka oraz „Ziołowy Zakątek”.117 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejskie: Siemiatycze;  

2. Gminy miejsko-wiejskie: Drohiczyn; 

3. Gminy wiejskie: Dziadkowice, Grodzisk, Mielnik, Milejczyce, Nurzec Stacja, Perlejewo, 

Siemiatycze. 

Rysunek 18.  Podział administracyjny powiatu siemiatyckiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/.  

 

Potencjalne zasoby kształcenia ustawicznego, których zbiór wyznaczają w powiecie siemiatyc-

kim przewidywania co do liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym do 2020 

roku, prezentuje Wykres 7.  

                                                        
116  Tamże, s. 24-30. 
117 Tamże, s. 59. 
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Wykres 7.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie siemiatyckim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

Według prognozy GUS, do roku 2020 w powiecie siemiatyckim przewidywane jest znaczące 

zmniejszenie populacji osób w wieku produkcyjnym, o 1023 osoby (3,6%) w stosunku do roku 

2015. Dynamika spadku liczby ludności w populacji osób w wieku produkcyjnym będzie wyno-

siła od 0,5% do 0,9%, co po przełożeniu na liczbę osób, daje średnioroczny ubytek na poziomie 

od około 150 osób do około 260 osób (w zależności od roku). W przypadku powiatu siemiatyc-

kiego, obserwowanym zjawiskiem będzie sukcesywny wzrost dynamiki spadku, owocujący 

zwiększającym się z roku na rok ubytkiem liczby ludności w wieku produkcyjnym. Począwszy 

od 2017 roku, w kolejnych latach spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, w stosunku 

do roku poprzedniego, będzie wynosił odpowiednio: 176 osób (w 2017 roku), 180 osób (w 2018 

roku), 251 osób (w 2019 roku), 262 osoby (w 2020 roku). 

Zmniejszy się również liczba osób w wieku poprodukcyjny, przy czym spadek w tej kategorii 

osób nie będzie znaczący. W 2020 roku wyniesie 114 osób (1,1%), w stosunku do 2015 roku.  

Poziom uprzemysłowienia powiatu siemiatyckiego, diagnozowany w lokalnych dokumentach 

strategicznych, znajduje odzwierciedlenie w strukturze pracujących według sektorów gospo-

darki w powiecie (Tabela 59). 
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Tabela 59.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie siemiatyckim na tle województwa w latach 
2008-2015 (%)118 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT  
SIEMIATYCKI 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

66 66 58 58 59 58 59 59 

Przemysł i budownictwo 11 10 15 13 14 13 13 13 

Usługi 23 24 27 28 27 28 28 27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Niemal 60% pracujących w powiecie stanowi ludność utrzymująca się z pracy w rolnictwie. 

Udział pracujących w rolnictwie, na przestrzeni analizowanego okresu uległ zmniejszeniu 

o 7 pkt. proc., co świadczy o pewnych przekształceniach w strukturze gospodarczej powiatu, 

gdyż spadek liczby pracujących w rolnictwie przełożył się na wzrost liczby pracujących 

w przemyśle i budownictwie (o 2 pkt. proc.) i usługach (o 4 pkt. proc.). Pomimo obserwowa-

nych zmian, liczba pracujących w rolnictwie, w powiecie jest jednak znacząco wyższa od śred-

niej wojewódzkiej (o 22 pkt. proc.).  

Rysunek 19.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa przemysłu i 
usług w powiecie siemiatyckim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

                                                        
118 Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy powy-

żej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu siemiatyckiego do 2022 

roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów 

depopulacyjnych, czy procesów społecznych przekładających się na skłonność do podejmowa-

nia zatrudnienia, mobilność zawodową, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym ludności po-

wiatu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu będzie kształtowała się w następu-

jący sposób: 

a) Rolnictwo powiatu, w 2022 roku, będzie najprawdopodobniej dysponowało 4 084 miej-

scami pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: 

od 2 251 do 5 916 miejsc;  

b) W przemyśle powiatu, w 2022 roku, będzie pracowało 1 779 osób; z 95% prawdopodo-

bieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 1 301 do 2 256 miejsc pracy;  

c) Przewidywana liczba miejsc pracy w usługach, w 2022 roku, wyniesie 3 462 miejsca; 

z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 3 333 do 3 

592 miejsc pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu siemiatyckiego, pod względem liczby firm funkcjonujących 

w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 60. 

 

Tabela 60.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie siemiatyckim, 
w latach 2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 
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Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-

ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

Również w strukturze podmiotów gospodarczych powiatu siemiatyckiego, najwięcej podmio-

tów gospodarczych funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, a udział podmiotów z 

tej sekcji w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, wynosi 19,7%. 

Sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo (sekcje: C – przetwórstwo przemysłowe i F – 

budownictwo), które w powiecie siemiatyckim posiadają 13% udział w tworzeniu miejsc pracy  

(Tabela 59), w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują się wysokim udziałem w 

ogólnej liczbie podmiotów (27,7%). W 2015 roku, 759 podmiotów funkcjonujących w sektorze 

przemysłu i budownictwa w powiecie, tworzyło łącznie 1 682 miejsca pracy. Podmioty funk-

cjonujące w rolnictwie stanowią jedynie 5,5% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych, jednak 

ten sektor gospodarki tworzy niemal 60% (7 535) miejsc pracy. Sekcje PKD zaliczane do usług, 

w strukturze podmiotów gospodarczych stanowią aż 66,8% podmiotów ogółem (1 854 podmio-

ty), tworząc jednocześnie miejsca pracy 3 490 osobom. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracu-

jący wg sektorów gospodarki oraz arkusz Podmioty gospodarcze według sekcji PKD)  

W sektorze usług powiatu siemiatyckiego, podobnie jak w powiecie hajnowskim i kolneńskim 

oraz łomżyńskim, dosyć silną pozycję posiadają sekcje: S – pozostała działalność usługowa 

oraz T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (łącznie 10,0% podmiotów ogó-

łem)119 oraz sekcja Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna.  

Liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu siemiatyckiego, w latach 2010-2016 

wzrosła o 212 podmiotów (8,3%). Podmioty funkcjonujące w rolnictwie zmniejszają swoją  

liczebność stosunkowo wolno. W analizowanym okresie udział podmiotów z sekcji A – rolnic-

two zmniejszył się o 10,6%, w liczbach bezwzględnych stanowiło to jedynie 18 podmiotów. Ob-

serwowana sytuacja przełożyła się jednak nie na spadek udziału pracujących w rolnictwie w 

ogóle pracujących w powiecie, ale na wzrost o 2 pkt, proc. Jednocześnie, liczba pracujących w 

rolnictwie, nieznacznie, ale wzrosła (o 29 osób). Lokalnie, silną pozycję w tworzeniu miejsc 

pracy, zajmują, więc indywidualne gospodarstwa rolne, stanowiące bazę dla pracujących w tym 

sektorze gospodarki. Sekcje PKD wliczane do sektora przemysłu i budownictwa notowały 

                                                        
119  Sekcja S obejmuje takie rodzaje działalności jak: działalność organizacji członkowskich, naprawa komputerów i artykułów 

użytku osobistego i domowego, działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowaną. Sekcja T – gospodarstwa 

domowe zatrudniające pracowników oraz gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne po-

trzeby. 
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w latach 2010-2016 wzrost liczby podmiotów gospodarczych. O ile w sekcji F – budownictwo, 

zaobserwowano wzrost na poziomie ponad 33,6%, o tyle w sekcji C – przetwórstwo przemy-

słowe obserwowano, niewielki, jednak spadek o 9 podmiotów (- 3,2%). Łącznie, w sekcjach 

PKD kwalifikowanych do sektora przemysłu i budownictwa, liczba przedsiębiorstw wzrosła o 

116 podmiotów, co nie przełożyło się jednak na wzrost liczby miejsc pracy w przemyśle. Liczba 

pracujących w tym sektorze gospodarki zmalała o 273 osoby. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: 

Pracujący wg sektorów gospodarki).  

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze usług zmniejszyła się 

o 86 podmiotów (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD). 

Najwyższe wzrosty liczby funkcjonujących podmiotów zaobserwowano w sekcji J – Informacja 

i komunikacja, sekcji L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, sekcji N – dzia-

łalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca120; sekcji P – edukacja, 

sekcji Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sekcjach: S – pozostała działalność usługo-

wa121; T – gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: 

Pracujący wg sektorów gospodarki). 

Powiat siemiatycki, na tle województwa wyróżniają cztery branże. Decyduje o tym liczba pod-

miotów gospodarczych, funkcjonujących w jego gospodarce (2016 r.) na poziomie działów 

PKD:  

- produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (liczba podmiotów – 6; 9% zasobów wo-

jewództwa), 

- produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana (liczba podmiotów – 4; 10% 

zasobów województwa)122, 

- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (liczba podmiotów – 3; 15% zasobów województwa), 

- działalność związana z zatrudnieniem (liczba podmiotów – 4; 6% zasobów województwa). 

(Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

 

Analizę liczby pracujących w powiecie siemiatyckim, według grup sekcji PKD, prezentuje  

Tabela 61.  

                                                        
120  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
121  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego 

i domowego, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
122  Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowana obejmuje szeroki zakres działalności, m. in. w obszarach: 

produkcji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych; produkcji sprzętu 

i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego; produkcji pozostałych pomp i sprężarek; produkcji pozosta-

łych kurków i zaworów; produkcji łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych; produkcji pieców, 

palenisk i palników piecowych; produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków; produkcji maszyn i sprzętu biurowego, 

z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; produkcji narzędzi ręcznych mechanicznych; produkcji przemysło-

wych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; produkcji pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie-

sklasyfikowanych; produkcji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa; produkcji maszyn do obróbki metalu; produkcji pozosta-

łych maszyn specjalnego przeznaczenia; produkcji maszyn dla metalurgii; produkcji maszyn dla górnictwa i do wydoby-

wania oraz budownictwa; produkcji maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów; produk-

cji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego; produkcji maszyn dla przemysłu papierniczego; produk-

cji maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów. 
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Tabela 61.  Pracujący według grup sekcji w powiecie siemiatyckim na tle 
województwa w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  

Siemiatycki 

ogółem osoba 13 037 12 892 12 846 12 889 12 881 12 707 

udział  

w zasobach  

województwa 

%* 4 4 4 4 4 4 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo,  

łowiectwo i rybactwo 
osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat 

 Siemiatycki 

rolnictwo, leśnictwo,  

łowiectwo i rybactwo 
osoba 7 506 7 532 7 528 7 539 7 546 7 535 

udział w zasobach  

województwa 
%* 2 2 2 2 2 2 

udział w wojewódzkich  

zasobach rolnictwa,  

leśnictwa i łowiectwa 

%** 6 6 6 6 6 6 

PODLASKIE przemysł i budownictwo osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat 

 Siemiatycki 

przemysł i budownictwo osoba 1 955 1 733 1 816 1 695 1 713 1 682 

udział w wojewódzkich  

zasobach budownictwa 
%** 3 3 3 3 3 3 

PODLASKIE 

handel; naprawa pojazdów 

samochodowych; transport 

i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastrono-

mia; informacja  

i komunikacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat  

Siemiatycki 

handel; naprawa pojazdów 

samochodowych; transport 

i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie i gastrono-

mia; informacja  

i komunikacja 

osoba 1 267 1 359 1 298 1 299 1 262 1 214 

udział w wojewódzkich  

zasobach handlu; naprawy 

pojazdów (…) 

%** 3 3 3 3 2 2 

PODLASKIE 

działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa; obsługa 

rynku nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat  

Siemiatycki 

działalność finansowa  

i ubezpieczeniowa; obsługa 

rynku nieruchomości 

osoba 149 144 131 143 142 121 

udział w wojewódzkich  

zasobach działalności  

finansowej  

i ubezpieczeniowej (…) 

%** 2 2 2 2 2 2 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat  

Siemiatycki 

pozostałe usługi osoba 2 160 2 124 2 073 2 213 2 218 2 155 

udział w wojewódzkich  

zasobach pozostałych usług 
%** 3 3 2 3 2 2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

W powiecie siemiatyckim, na przestrzeni lat 2010-2015, wystąpił ubytek w ogólnej liczbie 

miejsc pracy w gospodarce powiatu (- 330 miejsc pracy; – 2,5%). Charakterystyczną cechą 

zaobserwowaną w powiecie był wysoki spadek liczby miejsc pracy grupie sekcji przemysł 
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i budownictwo  

(- 273 miejsca; – 14,0%). Odpowiadał on za 82,7% ogólnego spadku miejsc pracy w powiecie. 

Liczba miejsc pracy zmniejszyła się również we wszystkich grupach sekcji o charakterze usłu-

gowym: handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja (- 53 miejsca pracy, – 4,2%); dzia-

łalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości (- 28 miejsc pracy, – 

18,8%); pozostałe usługi (- 5 miejsc; – 0,2%). Jedyny, zaobserwowany wzrost liczby miejsc 

pracy wystąpił w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (29 miejsc pracy; 0,2%). (Por. 

Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 62. 

 

Tabela 62.  Najwięksi pracodawcy powiatu siemiatyckiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących 
w zakładzie pracy/ 

przedział) 

1. POLSER Sp. z o.o. 
Produkcja i sprzedaż mleka w proszku  

i komponentów mlecznych 
200-500 

2. Oerlemans Foods Sp. z o.o. 
Produkcja świeżo mrożonych warzyw  

i owoców 
200-500 

3. POLKO-TECH Sp. z o.o. 
Producent elementów wyposażenia wnętrz  

samochodowych 
200-500 

4. SPZOZ w Siemiatyczach Ochrona zdrowia 200-500 

5. 
PRONAR Sp.z o.o. Zakład Produkcji  

Maszyn Komunalnych 

Produkcja i sprzedaż maszyn i urządzeń  
dla rolnictwa; usługi komunalne oraz transporto-

we; produkcja kół do maszyn rolniczych  
i komunalnych, elementów pneumatyki  

i hydrauliki siłowej, osi do przyczep,  
a także profili stalowych  

i elementów z tworzyw sztucznych 

100-200 

6. 
RONDO Sp. j. Wiesław Gumieniak,  

Janusz Marciniak, Mieczysław Swajda 
Handel masowy towarami ogólnospożywczymi, ze 

szczególnym uwzględnieniem nabiału 
100-200 

7. 
Podlaska Komuniacja Samochodowa 

NOVA S.A. 

Usługi transportowe; naprawa maszyn  
rolniczych, samochodów ciężarowych; reklama na 

autobusach; myjnia TIR i samochodów  
osobowych; napełnianie i odgrzybianie  

klimatyzacji; stacja paliw i okręgowa stacja  
kontroli pojazdów 

100-200 

8. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. 

Uzdatnianie i dostawa wody; oczyszczanie  
ścieków komunalnych i przemysłowych;  
produkcja i dystrybucja energii cieplnej;  

zarządzanie składowiskiem odpadów stałych 

100-200 

9. 
PATER FIRMA Zakład Produkcji  

Kostki Brukowej 
Producent kostki brukowej oraz eleganckich 

bloczków betonowych 
100-200 

10. RAUCH Polska Sp. z o. o. Przetwórstwo owocowo-warzywne ok. 60 

11. PHU „KOMIREX” Skup, przetwórstwo i export grzybów ok. 20 

12. „Dary Natury” Skup i przetwórstwo ziół ok. 46 

13. 
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe 

„Maksbud” Sp. z o. o. 
Budowa dróg i mostów ok. 90 

14. DZT Tymińscy Sp. j. – 
Producent elementów wyposażenia  

do pojazdów samochodowych 
ok. 10 

15. 
OMP Sp. z o. o. w Krakowie Mielnickie 

Zakłady Kredowe 
Wydobycie złóż kredy ok. 50 

16. 
Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągu 

Naftowego „Przyjaźń” S. A.  
– Stacja Pomp nr 1 w Adamowie 

Przesyła ropy naftowej na potrzeby  
kraju i zagranicy 

b.d. 

17. UNIPASZ Sp.j. 
Produkcja pasz dla drobiu, trzody, bydła, koni, 

królików, drobiu ozdobnego oraz karpi. 
ok. 50 osób 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Przedsiębiorczy i przyjazny powiat sie-

miatycki. Strategia Rozwoju do 2020 roku, Instytut Transferu Wiedzy i Innowacji sp. z o.o., Siemiatycze, sierpień 

2013.  

Najwięksi pracodawcy powiatu reprezentują zróżnicowany katalog podmiotów, zarówno pu-

blicznych jak i prywatnych oraz szerokie spectrum działalności. Należą do nich reprezentanci 

przemysłu rolno-spożywczego, drzewnego, budowlanego, maszynowego. Innymi gałęziami 

gospodarki, w której funkcjonuje wiele podmiotów na terenie powiatu siemiatyckiego są: 

przemysł budowlany i maszynowy, których reprezentanci również znajdują się wśród najwięk-

szych pracodawców powiatu.  

 

8.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  
 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 
powiatu (Tabela 63). 

 

Tabela 63.  Miejsca pracy w powiecie siemiatyckim w latach 2013, 2014 i 2016 
wg działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym  

kodzie działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2014 

o ustalonym  
kodzie działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 Oferty pracy 2016 
o ustalonym  

kodzie działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy   

46 Handel hurtowy, 
z wyłączeniem  
handlu pojazdami  
samochodowymi 

8  

65 Ubezpieczenia,  
reasekuracja oraz  
fundusze emerytalne, 
z wyłączeniem  
obowiązkowego  
ubezpieczenia  
społecznego 

10  

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu de-
talicznego pojazdami sa-
mochodowymi 

54 

10 Produkcja artyku-
łów spożywczych 

7  - -  

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłączeniem 
ubezpieczeń  
i funduszów  
emerytalnych 

10 

80 Działalność  
detektywistyczna  
i ochroniarska 

6  - -  
10 Produkcja artykułów  

spożywczych 
10 

- -  - -  85 Edukacja 7 

- -  - -  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywieniem 
5 

- -  - -  

65 Ubezpieczenia,  
reasekuracja oraz  
fundusze emerytalne,  
z wyłączeniem  
obowiązkowego  
ubezpieczenia  
społecznego 

5 

- -  - -  
78 Działalność związana 

z zatrudnieniem 
5 

- -  - -  
80 Działalność detektywi-

styczna i ochroniarska 
5 

- -  - -  
53 Działalność pocztowa 

i kurierska 
4 

Pozostałe 523  Pozostałe 804  Pozostałe 661 

Razem 614 
 

Razem 814  Razem 766 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Analiza popytu na pracę w powiecie siemiatyckim, według działów PKD przedstawia zróżnico-

wanie w zapotrzebowaniu na pracowników w latach 2013, 2014 i 2016. Analizy prowadzone 

w latach 2013 – 2014, w niewielkim zakresie pozwoliły na identyfikację konkretnych obszarów 

gospodarki zgłaszających popyt na pracowników. Oferty pracy identyfikowane na lokalnym 

rynku w 2016 r.123, znacząco częściej pozwoliły a dokonywanie tego typu analiz. W 2014 roku, 

w porównaniu do roku poprzedniego, wyniki analiz wskazały jedynie na potrzeby w branży 

ubezpieczeń (10 ofert), rok wcześniej, identyfikacja dotyczyła trzech branż: handlu, produkcji 

artykułów spożywczych i działalności detektywistycznej i ochroniarskiej. Obserwowana sytua-

cja nie musi wynikać z niskiej aktywności przedsiębiorców w konkretnych działach gospodarki. 

Jej przyczyną jest sposób formułowania treści ofert pracy. Ogólny poziom informacji zawiera-

nych przez pracodawcę w ofercie nie pozwala w jednoznaczny sposób na zidentyfikowanie ob-

szaru gospodarki zgłaszającego popyt na pracę. W odróżnieniu od lat 2013-2014, rok 2016 po-

zwolił na bardziej dogłębną analizę potrzeb lokalnej gospodarki. W czołówce działów tworzą-

cych miejsca pracy lub uzupełniających wakaty, znalazły się: handel detaliczny, z wyłączeniem 

handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (54 oferty), finansowa działalność usługowa, 

z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (10 ofert) oraz produkcja artykułów 

spożywczych (10 ofert). Pojawił się zauważalny popyt na pracowników w edukacji, działalności 

usługowej związanej z wyżywieniem oraz działalności pocztowej i kurierskiej. Powtórzyło się 

zapotrzebowanie na pracę identyfikowane w latach poprzednich w ubezpieczeniach oraz dzia-

łalności detektywistycznej i ochroniarskiej. 

 

Tabela 64.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
siemiatyckim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod i nazwa  

zawodu 

Powiat  

siemiatycki  Kod i nazwa 

 zawodu 

Powiat 

 siemia-

tycki 

  

Kod i nazwa  

zawodu 

Powiat  

siemia-

tycki 2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

411004  

Technik prac  

biurowych S 

108 108 38  

411004  

Technik prac  

biurowych S 

88 10,8  

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

81 10,6 

515303  

Robotnik gospodarczy 
61 60 38  

522301  

Sprzedawca S 
67 8,2  

522301  

Sprzedawca S 
73 9,5 

522301 

 Sprzedawca S 
37 46 69  

721204  

Spawacz metodą 

MAG 

58 7,1  

411004  

Technik prac  

biurowych S 

58 7,6 

911207  

Sprzątaczka biurowa 
17 18 13  

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

45 5,5  
932101  

Pakowacz 
20 2,6 

325905  

Opiekunka dziecięca S 
16 19 9  

931301  

Robotnik budowlany 
25 3,1  

512001  

Kucharz S 
18 2,3 

932911 

 Robotnik pomocniczy 

w przemyśle przetwór-

czym 

13 7 4  
911207  

Sprzątaczka biurowa 
21 2,6  

524902  

Doradca klienta 
18 2,3 

941201 

 Pomoc kuchenna 
13 18 5  

513101  

Kelner S 
19 2,3  

911207  

Sprzątaczka biurowa 
17 2,2 

                                                        
123 Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
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Kod i nazwa  

zawodu 

Powiat  

siemiatycki  Kod i nazwa 

 zawodu 

Powiat 

 siemia-

tycki 

  

Kod i nazwa  

zawodu 

Powiat  

siemia-

tycki 2013 2012 2011 
 

2014  2016 

N N N 
 

N %  N % 

932101  

Pakowacz 
10 14 13  

932911  

Robotnik pomocniczy 

w przemyśle prze-

twórczym 

19 2,3  
941201  

Pomoc kuchenna 
17 2,2 

532904  

Sanitariusz szpitalny 
10 8 5  

325905  

Opiekunka  

dziecięca S 

16 2,0  

932911  

Robotnik pomocniczy 

w przemyśle  

przetwórczym 

16 2,1 

722204  

Ślusarz S 
9 . .  

931205  

Robotnik drogowy 
15 1,8  

432103  

Magazynier 
15 2,0 

432103  

Magazynier 
8 6 7  

932101 

 Pakowacz 
14 1,7  

931301  

Pomocniczy robotnik 

budowlany 

13 1,7 

422603  

Rejestratorka medyczna 
8 . .  

432103  

Magazynier 
13 1,6  

332203  

Przedstawiciel  

handlowy 

13 1,7 

541390  

Pozostali pracownicy 

ochrony osób i mienia 

8 . .  

332203  

Przedstawiciel han-

dlowy 

12 1,5  

321301  

Technik farmaceu-

tyczny 

13 1,7 

931205  

Robotnik drogowy 
7 . .  

752205  

Stolarz S 
12 1,5  

531103  

Opiekunka dzieci  

w drodze do szkoły 

10 1,3 

752205 

 Stolarz S 
7 . .  

941201  

Pomoc kuchenna 
12 1,5  

531202  

Asystent nauczyciela 

przedszkola 

10 1,3 

541308  

Pracownik ochrony  

fizycznej I stopnia 

7 . .  
524902  

Doradca klienta 
11 1,4  

531202  

Pozostali pracownicy 

administracyjni  

i sekretarze  

biura zarządu 

10 1,3 

931301  

Robotnik budowlany 
7 11 9  

532904  

Sanitariusz szpitalny 
11 1,4  

228203  

Farmaceuta 
10 1,3 

513202  

Barman 
7 . .  

834401  

Kierowca operator 

wózków jezdniowych 

11 1,4  
142005 

 Kierownik apteki 
10 1,3 

343901  

Animator kultury S 
7 . .  

522305  

Technik handlowiec S 
10 1,2  

541307  

Pracownik ochrony 

fizycznej 

9 1,2 

228301  

Fizjoterapeuta 
7 . .  

723103 

 Mechanik pojazdów 

samochodowych S 

10 1,2  

751490  

Pozostali robotnicy 

przetwórstwa surow-

ców roślinnych 

9 1,2 

522305  

Technik handlowiec S 
6 . .  

833202  

Kierowca ciągnika 

siodłowego 

10 1,2  . . . 

751402  

Przetwórca owoców  

i warzyw 

6 12 6  

833203  

Kierowca samochodu 

ciężarowego 

10 1,2  . . . 

723103  

Mechanik pojazdów  

samochodowych S 

6 12 4  . . .  . . . 

524902 

 Doradca klienta 
6 . .  . . .  . . . 

Pozostałe zawody 223 204 301  Pozostałe zawody 305 37,5  Pozostałe zawody 326 57,4 

Ogółem 614 601 558 
 

Ogółem 814 100  Ogółem 766 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 
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Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

W powiecie siemiatyckim, popyt na konkretne kwalifikacje i kompetencje w latach 2013-2014 

i 2016, wyrażony w strukturze zawodowej poszukiwanych pracowników, dotyczył przede 

wszystkim zawodów wymagających niższych poziomów wykształcenia: średniego zawodowego. 

Technik prac biurowych, robotnik gospodarczy i sprzedawca, podobnie jak w pozostałych 

powiatach subregionu, we wszystkich analizowanych latach znajdowali się w czołówce pożąda-

nych pracowników na rynku pracy.  

W 2013 roku Technik prac biurowych, robotnik gospodarczy i sprzedawca znalazły się na 

pierwszych miejscach wśród najczęściej dotowanych środkami Funduszu Pracy jako miejsca 

przygotowania zawodowego w formie stażu124. Analizy prowadzone w 2016 roku, nie pozwalają 

na bezpośrednie powtórzenie tej obserwacji ze względu na jej prowadzenie na wyższym pozio-

mie Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (poziomie grup wielkich, a nie konkretnych zawo-

dów). Z dużym prawdopodobieństwem należy jednak spodziewać się podobnej sytuacji ze 

względu na przynależność wymienionych zawodów do grup wielkich najczęściej finansowa-

nych w formie stażu, w 2016 roku: pracowników usług i sprzedawców (59,8% miejsc pracy 

dofinansowanych w formie stażu, do tej grupy należą robotnik gospodarczy i sprzedawca); 

pracowników biurowych (41,5% miejsc pracy dofinansowanych w formie stażu, do tej grupy 

należy technik prac biurowych).  

We wszystkich latach analizowanego okresu, w powiecie obserwowano wysoki poziom powta-

rzalności w zakresie poszukiwanych zawodów. Stale poszukiwano sprzątaczek biurowych, 

robotników pomocniczych w przemyśle przetwórczym, pomocy kuchennych, pakowaczy.  

Poza technikiem prac biurowych i sprzedawcą, na lokalnym rynku pracy obserwowano rów-

nież popyt na innych przedstawicieli kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. W 2013 

roku wśród najczęściej poszukiwanych zawodów znaleźli się stolarze, ślusarze, technicy han-

dlowcy, opiekunki dziecięce, mechanicy pojazdów samochodowych oraz animatorzy kultury. 

W 2014 roku dołączyli do nich kelnerzy, a w 2016 roku kucharze.  

Ze względu na wysoki poziom powiązania z dotacjami ze środków Funduszu Pracy oraz specy-

fikę zadań zawodowych, scharakteryzować należy trzy najczęściej poszukiwane w powiecie 

zawody.  

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 

iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.125 

Na wielu lokalnych rynkach pracy obserwowany jest wysoki popyt w zawodzie technik prac 

biurowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na błędy popełniane na etapie klasyfikowania 

                                                        
124  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
125  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
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ofert pracy. Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego126, kształcenie 

w zawodzie, jest kierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Popyt obserwowany w 

powiecie, w zawodzie technik prac biurowych nie oznacza najprawdopodobniej popytu na pra-

cowników z dysfunkcją wzroku wykształconych w zawodzie technik prac biurowych, lecz odno-

si się do potrzeb w zakresie pracowników biura, których należałoby sklasyfikować w inny spo-

sób. Rozmiar generowanego popytu sugeruje jednocześnie możliwość występowania wysokiej 

rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z okresowego zatrudniania pracowników na stano-

wiskach dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy (zwłaszcza traktowanie miejsc pracy 

dla tej kategorii zawodowej, jako miejsc aktywizacji zawodowej w formie stażu oraz ze słabych 

warunków pracy.127  

Z kolei robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie jedynie gimnazjalne lub 

równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać na drodze szkolenia praktycznego, przy-

uczenia na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodar-

czy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół 

budynku. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyzna-

czonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. Jest zawodem o charakterze usługowym, 

który może być wykonywany w wielu różnych podmiotach zajmujących się różnym zakresem 

działalności. Możliwość posiadania w zasadzie dowolnego wykształcenia i zdobycia kompeten-

cji w trakcie szkolenia praktycznego prawdopodobnie decyduje o bardzo wysokim poziomie 

popytu w powiecie. Również w przypadku tego zawodu, rozmiar generowanego popytu sugeru-

je jednocześnie możliwość występowania wysokiej rotacyjności miejsc pracy, wynikającej np. z 

okresowego zatrudniania pracowników na stanowiskach dofinansowywanych ze środków Fun-

duszu Pracy oraz ze słabych warunków pracy. Również robotnik gospodarczy jest jednym z 

najczęściej finansowanych w formie stażu miejsc aktywizacji zawodowej. 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

rynku pracy128, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych129. Rozkład oczekiwań praco-

dawców wobec kandydatów do pracy, w ujęciu analizowanych zmiennych i grup wielkich KZiS, 

prezentuje Tabela 65.  

                                                        
126  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
127  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, charakterystyka zawodu technik prac biurowych (411 004). 
128  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
129  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1) porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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 Tabela 65.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
siemiatyckim130 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Wykształcenie 38 60,3 2 5,3 14 36,8 7 18,4 4 10,5 3 7,9 - - - - 5 13,2 3 7,9 

Kursy i uprawnienia 27 42,9 2 7,4 6 22,2 2 7,4 - - 8 29,6 - - - - 8 29,6 1 3,7 

Doświadczenie 22 34,9 2 9,1 6 27,3 5 22,7 - - 5 22,7 - - 2 9,1 - - 2 9,1 

Kompetencje społeczne i 

obywatelskie 
20 31,7 2 10,0 8 40,0 5 25,0 - - 5 25,0 - - - - - - - - 

Cechy osobowe, 11 17,5 - - 3 27,3 5 45,5 - - 3 27,3 - - - - - - - - 

Kompetencje  

informatyczne 
11 17,5 - - 9 81,8 2 18,2 - - - - - - - - - - - - 

Porozumiewanie się  

w językach obcych 
10 15,9 - - 9 90,0 - - - - 1 10,0 - - - - - - - - 

Inicjatywność i przedsię-

biorczość 
9 14,3 2 22,2 1 11,1 3 33,3 - - 3 33,3 - - - - - - - - 

Kompetencje matema-

tyczno-techniczne 
6 9,5 - - 6 100 - - - - - - - - - - - - - - 

Kompetencje/umiejętność 

uczenia się 
2 3,2 - - 1 50,0 1 50,0 - - - - - - - - - - - - 

Razem 63 100,0 2 - 17 - 9 - 4 - 15 - - - 2 - 8 - 6 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 335. 

 

 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

 

  

                                                        
130  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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Tabela 66.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie siemiatyckim 

Cechy osobowe 
Powiat siemiatycki 

N % 

Sumienność 37 19,2 

Dyspozycyjność 32 16,6 

Chęć do pracy/ entuzjazm 28 14,5 

Samoorganizacja 22 11,4 

Dążenie do realizacji celów 20 10,4 

Odpowiedzialność 13 6,7 

Kultura osobista 10 5,2 

Uczciwość 9 4,7 

Elastyczność 9 4,7 

Kreatywność 6 3,1 

Mobilność 3 1,6 

Myślenie analityczne 1 0,5 

Radzenie sobie ze stresem 1 0,5 

Brak nałogów 1 0,5 

Inne 1 0,5 

Ogółem 193 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 217. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 67.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie siemiatyckim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat 

siemiatycki 
 

Wymagania 

pracodawców 

2013 

Powiat 

siemiatycki 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 9 52,9  Komunikatywność 17 85,0 

Podejmowanie decyzji 2 11,8  
Umiejętność nawiązywania kontak-

tów 
5 25,0 

Motywowanie 4 23,5  Umiejętności interpersonalne 1 5,0 

Planowanie 2 11,8  Otwartość 1 5,0 

Ogółem 17 100  Ogółem 20 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 218; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 337. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 68.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie siemiatyckim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat siemiatycki  Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat siemiatycki 

N %  N % 

Uprawnienia  

sanitarno-epidemiologiczne 
42 37,8  Prawo jazdy kat. B 10 37,0 

Prawo jazdy kat. B 29 26,1  Inne uprawnienia 10 37,0 

Wózki jezdniowe 5 4,5  Wózki widłowe 4 14,8 

Uprawnienia pedagogiczne 5 4,5  Prawo jazdy kat. C+E 2 7,4 

Spawanie 1 0,9  Przewóz rzeczy 1 3,7 

Przewóz rzeczy 1 0,9  Uprawnienia elektryczne 1 3,7 

Prawo jazdy kat. C+E 1 0,9  - - - 

Inne 27 24,3  - - - 

Ogółem 111 100  Ogółem 27 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 218; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

338. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 69.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie siemiatyckim 

Obszar kompetencji informatycznych 
Powiat siemiatycki 

N % 

MS Office 8 72,7 

Obsługa komputera 3 27,3 

Umiejętność poruszania się w Internecie 1 9,1 

Ogółem 11 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 337. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

  



175 

Tabela 70.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie siemiatyckim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Polski 2 20  - - 

Angielski 3 30  8 80,0 

Niemiecki 1 10  - - 

Rosyjski 1 10  2 20,0 

Francuski    7 70,0 

Inne 3 30  - - 

Ogółem 10 100  10 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 109; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

152. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

W ofertach pracy identyfikowanych na obszarze powiatu siemiatyckiego, wymagania kompe-

tencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do takich obszarów jak doświadczenie czy cechy 

osobowe, pojawiały się stosunkowo rzadko, w około 10% ofert. Powiat siemiatycki należy 

uznać za wyjątek wśród pozostałych analizowanych powiatów pod względem najczęściej po-

szukiwanych cech. W przypadku tego powiatu, na pierwszym miejsce nie znalazło się, bowiem 

doświadczenie, lecz wykształcenie. Następną, najczęściej poszukiwaną cechą było posiadanie 

ukończonych konkretnych kursów i uprawnień. Doświadczenie znalazło się na trzecim miej-

scu.  

Najszerszy katalog oczekiwań kompetencyjno-kwalifikacyjnych formułowany był wobec przed-

stawicieli grupy 2 – Specjaliści i 3 – Technicy i inny średni personel, a następnie – 5 Pracowni-

cy usług i sprzedawcy. Najniższego zakresu kompetencji oczekiwano od przedstawicieli grup 

zawodowych: 4 – Pracownicy biurowi, 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – Operato-

rzy i monterzy maszyn i urządzeń. Interesującym jest identyfikowanie, w powiecie siemiatyc-

kim, faktu formułowania wymogu posiadania określonego poziomu wykształcenia oraz kursów 

i uprawnień od pracowników niewykwalifikowanych, reprezentantów grupy 9 – Pracownicy 

przy pracach prostych.  

Identyfikowane obszary wymagań najczęściej stawianych pracownikom, świadczą 

o występowaniu na lokalnym rynku pracy zapotrzebowania na osoby o określonym zasobie 

kwalifikacji potwierdzonych w sposób formalny. 
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8.3 Wnioski  
 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze kwalifika-

cyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (niezre-

alizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr i usług, 

wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją  

(ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań, co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 

Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby 

o zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Lokalne dokumenty strategiczne przypisują gospodarce powiatu siemiatyckiego charakter, 

w głównej mierze przemysłowego. Jednak analiza struktury pracujących według sektorów 

gospodarki, skłania do przypisania powiatowi charakteru rolniczego. Sektor rolniczy od-

grywa w powiecie ponadprzeciętną rolę. Udział pracujących w rolnictwie (59%) w ogólnej 

liczbie pracujących w powiecie jest ponad 20 pkt. proc. wyższy od średniej dla wojewódz-

twa (37%). Oceniając poziom rozwoju gospodarki lokalnej przez pryzmat liczby pracują-

cych według sektorów gospodarki (zgodnie z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii 
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trzech sektorów, poziom uprzemysłowienia (industrializacji) powiatu jest jednym z niż-

szych w regionie (13%, XI m-ce). Co więcej, po dosyć gwałtownym spadku liczby pracują-

cych i udziału pracujących w rolnictwie, w pracujących w powiecie ogółem, w 2010 roku, 

pozycja rolnictwa w powiecie ustabilizowała się następnych latach. Stabilizacja 

w gospodarce tego powiatu wydaje się być ugruntowana (podobnie jak w powiecie kolneń-

skim, aczkolwiek przy nieco innej strukturze pracujących w rolnictwie (59% pracujących w 

rolnictwie w powiecie siemiatyckim, 71% w powiecie kolneńskim) i przemyśle (13% pracu-

jących w przemyśle w powiecie siemiatyckim i 7% w kolneńskim) – stabilizacja na wyż-

szym poziomie rozwoju przemysłu. W najbliższych latach raczej nie należałoby się spo-

dziewać zasadniczych zmian w strukturze lokalnej gospodarki bez poważnej inwestycji. 

Nie rozwija się również przemysł (gwałtowny wzrost liczby pracujących i udziału pracują-

cych w przemyśle, w liczbie pracujących ogółem w powiecie, w 2010 roku, w następnych 

latach już podlegał wzrostom i spadkom. Podobną sytuację obserwowano w sektorze 

usług.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu 

skłaniają do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie pierwszej rozwoju, 

z dominującą rolą sektora pierwotnego (rolnictwa). Wzrost znaczenia przemysłu w 2010 

roku okazał się symptomem. Następne lata charakteryzowały się zahamowaniem rozwoju 

tego sektora. W związku z obserwowaną sytuacją, na plan pierwszy wysuwa się koniecz-

ność oddziaływania na zasoby ludzkie w kierunku wspierania rozwoju sektora przemysłu, 

celem ponownego jego pchnięcia na drogę rozwoju. Ze wskazanym kierunkiem oddziały-

wania wiąże się również wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (powstawania nowych 

podmiotów) o charakterze przemysłowym. Kształcenie kadr dla usług, w obecnej fazie 

rozwoju powinno bardziej przyczyniać się do specjalizacji i podnoszenia jakości usług, niż 

być ukierunkowane na wzrost liczby podmiotów i pracujących w usługach. W sektorze 

usług, właściwe i zasadne wydaje się kształcenie kadr dla tych z usług, których rozwój (pod 

względem liczby podmiotów i liczby pracujących) wynikałby z zaspokajania potrzeb 

mieszkańców innych powiatów (np. usługi turystyczne) lub przyczyniałby się do wspiera-

nia rozwoju przedsiębiorczości w powiecie (usługi okołobiznesowe, wspierające powsta-

wanie nowych i przeżywalność młodych podmiotów gospodarczych). Jeżeli chodzi o po-

ziom rozwoju usług w powiecie siemiatyckim, 27% udział w liczbie pracujących występuje 

przy liczbie mieszkańców regionu stanowiącej 3,9% zasobów województwa. W powiecie 

kolneńskim, 21% udział pracujących w usługach występuje przy zbliżonej liczbie ludności 

(3,3%). Obserwowana sytuacja mogłaby sugerować możliwość rozwoju sektora usług w 

powiecie kolneńskim, w oparciu o wzbudzanie potrzeb lokalnych mieszkańców. Teza ta 

jednak musiałaby znaleźć oparcie w analizie siły nabywczej mieszkańców obu powiatów. 

Ewentualne wspieranie kadr w rolnictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-

szkoleniowych przyczyniających się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora, wspie-

rających powstawanie gospodarstw wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją 

towarową lub specjalistycznych.  

Zasadne staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, w kierunku naby-

cia kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na bardzo duży spadek liczby 

miejsc pracy w powiecie w 2022 roku (-3 382 miejsca pracy), za który odpowiadać będzie 

gwałtowne zmniejszenie się liczby miejsc pracy w rolnictwie (-3 451 miejsc pracy) 

i niewielkie w usługach (-28). Nieznacznie wzrośnie liczba miejsc pracy w przemyśle 

(o 97). Struktura lokalnej gospodarki, według prognozy, ulegnie dosyć znaczącym przeob-

rażeniom, wyrażającym się w spadku znaczenia rolnictwa (do 43,8% udziału w liczbie 

miejsc pracy), wzrostu znaczenia sektora przemysłu (do 19,1% udziału w liczbie miejsc 
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pracy) i wzrostu znaczenia usług w tworzeniu miejsc pracy w lokalnej gospodarce (do 

37,1% udziału w liczbie miejsc pracy). Pozytywne zmiany nie będą jednak wywołane zna-

czącym postępem w rozwoju sektorów pozarolniczych, a ubytkiem miejsc pracy 

w rolnictwie. Dezagraryzacja nie nastąpi kosztem przechodzenia ludności do pracy w 

przemyśle i usługach. Jej przyczyn można upatrywać w takich czynnikach jak depopulacja 

powiatu (migracje, ujemny przyrost naturalny), ale również w braku odpowiednio kwalifi-

kowanych kadr. Spadek liczby ludności w powiecie prowadząc do trudności 

w zaspokojeniu popytu na pracę w przedsiębiorstwach, spotęgowany niską jakością zaso-

bu ludzkiego może znacząco utrudniać rozwój firm. Ograniczenie produkcji i usług ze 

względu na problemy kadrowe, prowadząc do spadku zysku przedsiębiorstw i wynagro-

dzeń może prowadzić do spadku dochodów ludności wpływając na decyzje migracyjne i 

prokreacyjne zasobów pracy. W efekcie sprzężenia zwrotnego, sytuacja gospodarcza po-

wiatu, pomimo korzystnych zmian w strukturze poszczególnych sektorów, nie musi ozna-

czać lokalnego wzrostu (i rozwoju) gospodarczego.  

3. Powiat siemiatycki, podobnie jak pozostałe powiaty subregionu charakteryzuje się wyso-

kim, ujemnym saldem migracji (- 194 osoby), co przy niskiej gęstości zaludnienia 

(33 os/km2), niskim przyroście naturalnym (sięgającym do – 10 osób na 1000 ludności) 

stwarza duże zagrożenie wyludnieniem. Negatywne trendy demograficzne potwierdza 

prognoza ludności w powiecie wskazująca na przewidywany ubytek ludności w wieku pro-

dukcyjnym (-1 023 osoby w latach 2015-2020) i w mniejszym stopniu poprodukcyjnym (-

114 osób w latach 2015-2020). Negatywne trendy demograficzne wskazują na potrzebę jak 

najdłuższego utrzymywania aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, czemu 

powinno służyć wsparcie o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Wyczerpujący się re-

zerwuar siły roboczej uzasadnia wspieranie edukacyjno-szkoleniowe nie tylko osób w wie-

ku produkcyjnym, lecz również wyrażających taką chęć osób w wieku poprodukcyjnym.  

4. W powiecie siemiatyckim obserwowane są pewne zmiany w strukturze lokalnej gospodar-

ki polegające na przechodzeniu ludności z pracy w rolnictwie do pozostałych sektorów go-

spodarki. Zmiany następują jednak wolno i obserwowana jest niestabilność trendu. Wyso-

ki udział rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy oraz niestabilny rozwój przemysłu osłabiają 

dynamikę przemian w lokalnej gospodarce. Liczba podmiotów funkcjonujących w gospo-

darce ogółem (2 777 podmiotów) plasuje powiat na przedostatnim miejscu w subregionie 

(przed powiatem kolneńskim – 2 432 w 2016 roku) i na XIII miejscu w województwie. 

W sekcjach PKD odpowiadających przetwórstwu przemysłowemu (sekcja C) 

i budownictwu (sekcja F), w latach 2010-2016 obserwowany wzrost liczby podmiotów o 

116, wynikał z rozwoju firm funkcjonujących w budownictwie (125 podmiotów, 33,6%). W 

sekcji C ubyło 9 podmiotów. Podobnie jak w powiecie kolneńskim, również i w siemiatyc-

kim kierunki rozwoju inwestycyjnego wyznacza, więc budownictwo. W 2015 roku, 759 

podmiotów funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownictwa w powiecie, tworzyło 

łącznie 1 682 miejsca pracy, a przyrost liczby podmiotów ( w latach 2010-2015) o 105 

podmiotów, wystąpił z jednoczesnym spadkiem liczby miejsc pracy o 273. Obserwowana 

sytuacja zastanawia pod kątem rozwoju pewnych rozmiarów szarej strefy w powiecie. Sek-

cja F – budownictwo (17,9%), poza sekcją G – handel (19,7%) posiada najwyższy udział 

procentowy w liczbie podmiotów gospodarki ogółem. W żadnym innym spośród powiatów 

subregionu, udział obu sekcji w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem nie przyjmuje 

tak zbliżonego poziomu. Wszędzie, dominacja sekcji G jest znacząca. Natomiast sekcja C – 

przetwórstwo przemysłowe (9,8%), pod względem udziału w liczbie podmiotów ogółem, 

podobnie jak w powiecie kolneńskim posiada zbliżony udział do sekcji S i T – pozostała 

działalność usługowa i gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników (10,0). W od-
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różnieniu jednak od powiatu kolneńskiego, nieznacznie przegrywa w rankingu ze wspo-

mnianą sekcją. 

Jeżeli chodzi o usługi, ponad dwukrotnie wyższa liczba podmiotów gospodarczych funk-

cjonująca w usługach (1 853) daje miejsca pracy 3 490 osobom. W grupie usług najwięk-

szym pracodawcą jest handel. Obok handlu duże znaczenie posiadają sekcje: H – trans-

port i gospodarka magazynowa; M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Q – 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna; S – pozostała działalność usługowa i T – gospodar-

stwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby (podobnie jak w powiecie kolneńskim). Obserwo-

wany katalog sekcji o charakterze usługowym, posiadających istotne znaczenie w gospo-

darce powiatu jest mniej zróżnicowany niż w powiatach bielskim czy hajnowskim, aczkol-

wiek opiera się na podobnych zależnościach. Inaczej niż w gospodarkach wymienionych 

powiatów, w siemiatyckim obserwuje się rozwój sekcji odpowiadającej transportowi. Ob-

serwowany układ sekcji znaczących w skali powiatu, podobnie jak w pozostałych analizo-

wanych powiatach, w dużej mierze należy wiązać z relatywnie wysoką dochodową ela-

stycznością popytu. Wynika to z charakteru usług zaznaczających swoją obecność w po-

wiecie131. Potrzeby przemysłu kształtujące w pewien sposób dochody mieszkańców w po-

wiecie (uwzględniając pewne prawdopodobieństwo występowania szarej strefy), generują 

popyt na dobra i usługi wyższego rzędu, wspierające z jednej strony działalność firm 

w sektorze przemysłu (np. obsługa księgowa, prawna, usługi administrowania biurami), 

z drugiej podnoszące standard życia mieszkańców (np. usługi w zakresie zdrowia i urody) i 

wynikające z popytu na pomoc zaspokajaną przy niższych dochodach zazwyczaj w inny 

sposób (usługi opiekuńcze)132. Należy jednak zwrócić uwagę na rozwój sekcji J – informa-

cja i komunikacja w powiecie. Chociaż liczba podmiotów funkcjonujących w tej sekcji nie 

stanowi istotnego udziału w liczbie podmiotów gospodarczych ogółem, to zwraca uwagę 

jej wzrost w latach 2010-2016 (z 28 do 46 podmiotów, 64,3%). Widoczne zmiany obser-

wowane były również w sekcjach: L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 

i N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca. 

Pomimo podkreślania w dokumentach strategicznych, walorów turystycznych powiatu,  

liczebność podmiotów funkcjonujących w sekcji I – działalność związana 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, wykazuje bardzo niski udział (1,5%) 

w liczbie podmiotów ogółem. Dynamika wzrostu liczebności podmiotów w sekcji również 

nie jest znacząca. Na przestrzeni lat 2010-2015 liczba podmiotów w sekcji zwiększyła się 

                                                        
131  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
132  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
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o 15% (6 podmiotów). Brak odpowiednich danych statystycznych nie pozwala 

na porównanie obserwowanych zmian w liczbie podmiotów w sekcji I ze zmianami 

w liczbie miejsc pracy. Dostępne dane pozwalają jednak na wskazanie spadku liczby 

miejsc pracy w grupie sekcji obejmującej: handel; naprawę pojazdów samochodowych; 

transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację 

i komunikację, a więc m. in. główną z sekcji obsługujących turystykę o 53 miejsc pracy).  

Niski poziom rozwoju przemysłu oraz jego niestabilny rozwój, wyrażają się w braku kon-

kretnych specjalizacji powiatu, określonych dynamicznym rozwojem firm w konkretnych 

branżach gospodarki (działach PKD). Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce 

powiatu (2016 r.), analizowane na poziomie działów PKD, wyróżniają go na tle wojewódz-

twa w sekcjach: produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych (liczba podmiotów  

– 6; 9% zasobów województwa); produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfiko-

wana (liczba podmiotów – 4; 10% zasobów województwa); ubezpieczenia, reasekuracja 

oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego 

(liczba podmiotów – 3; 15% zasobów województwa); działalność związana 

z zatrudnieniem (liczba podmiotów – 4; 6% zasobów województwa). Zwłaszcza ostatni 

z działów (pośrednictwo pracy), jest wyjątkowy ze względu na brak powiązania z lokalnym 

potencjałem endogenicznym (cechami wynikającymi z uwarunkowań lokalnych stanowią-

cych podstawę rozwoju gospodarczego), a może wynikać z silnych tradycji migracyjnych 

powiatu.  

Katalog największych pracodawców w powiecie jest silnie zróżnicowany i obejmuje pod-

mioty zarówno odpowiadające uwarunkowaniom lokalnego potencjału rozwojowego, jak 

i stanowiące przykład podmiotów sektora publicznego dostarczających szerokiego spec-

trum usług publicznych (np.: POLKO-TECH Sp. z o.o., DZT Tymińscy Sp. j. , PRONAR Sp. 

z o.o. Zakład Produkcji Maszyn Komunalnych – produkcja elementów samochodowych 

i przemysł maszynowy; PATER – produkcja kostki brukowej; POLSER Sp. z o.o., Oerle-

mans Foods Sp. z o.o., „O.K. Owocowe Koncentraty” Sp. z o.o., – przemysł spożywczy; 

PHU „KOMIREX”, „Dary Natury” – pozyskiwanie i przetwórstwo ziół i grzybów; RONDO 

Sp. j. – handel; „Maksbud” Sp. z o.o. – budowa dróg i mostów; OMP Sp. z o.o.- wydobycie 

złóż kredy. 

5. W przypadku powiatu siemiatyckiego, dywersyfikacja sił wytwórczych w gospodarce na-

stępuje wolno i sprawia wrażenie niestabilnej. Zastępowanie w strukturze działowej gałęzi 

praco i ziemio chłonnych przez kolejne, takie jak przemysł spożywczy, budowlany, maszy-

nowy, następuje w dużym powiązaniu z zasobami powiatu warunkującymi silną pozycję 

rolnictwa. W powiecie nie obserwuje się rozwoju gałęzi uważanych za nośniki nowocze-

sności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, kosmiczny, elektrotechniczny, gałęzie określa-

ne mianem „brainpower industries”- bazujące na ponadprzeciętnych pokładach wiedzy, 

związane z rozwojem inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinformatycznych sieci 

nowej generacji, softwarem, bio i nanotechnologiami, w których postęp techniczny jest 

szczególnie dynamiczny i najbardziej zauważalny. Nie oznacza to, że lokalne gałęzie prze-

mysłu, nie generują potrzeb na wysokokwalifikowane kadry. Obserwowana niestabilność 

w rozwoju przemysłu jeszcze bardziej uzasadnia inwestycje w kadry celem zdynamizowa-

nia rozwoju. Niski poziom przedsiębiorczości wskazuje na konieczność kształtowania 

kompetencji sprzyjających podejmowaniu ryzyka prowadzenia własnej działalności go-

spodarczej. Brak odpowiedniej jakości zasobów ludzkich wyklucza możliwość dynamicz-

nego rozwoju wszelkich gałęzi. Możliwość taką dają powiązane ze sobą zasadą komple-

mentarności zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego.  
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Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować do 

wsparcia edukacyjno-szkoleniowego, potrzeby zgłaszane: 

- przez przedstawicieli podmiotów sektora przemysłu, a zwłaszcza potrzeby pracodaw-

ców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających wprawdzie powiatu 

pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący udział w tworzeniu 

miejsc pracy, 

- w obszarze kształtowania kompetencji sprzyjających wzrostowi poziomu przedsię-

biorczości w powiecie. 

Obserwowana niestabilność również w sektorze usług, każe zwrócić uwagę na konieczność 

wspierania kompetencji i kwalifikacji kadr także tej sfery gospodarki. W ujęciu general-

nym, tylko w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, zatrudniane są zwykle 

osoby bez jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. W pozostałych, wymagania stawia-

ne osobom pragnącym podjąć pracę rosną, co wynika z chęci podniesienia jakości świad-

czonych usług, które bezpośrednio wiążą się z możliwościami wypracowania większego zy-

sku. Im większe powiązanie usług ze sferą materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe 

czy teleinformatyczne) tym wyższe oczekiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sek-

tor usług powinien również zostać objęty wsparciem celem wspierania przejścia gospodar-

ki powiatu na wyższe stadium rozwoju. Niski poziom przedsiębiorczości w powiecie zwra-

ca szczególną uwagę na konieczność dostarczania usług okołobiznesowych, które dla sku-

teczności w procesie wspierania przedsiębiorczości potrzebują wysokiej jakości doradców, 

konsultantów i innych pracowników branżowych. W pierwszej kolejności należałoby objąć 

wsparciem te sekcje usługowe, które charakteryzują się dynamicznym wzrostem liczby 

podmiotów, czy posiadające znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (czę-

ściej niż sekcje przemysłowe) będą opierały się na jednoosobowej działalności gospodar-

czej lub podmiotach zatrudniających niewielkie liczby pracowników, a szkolenia częściej w 

związku z tym będą kierowane do właścicieli przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 
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- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-

nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych133. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

                                                        
133  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, 

że gospodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie 

zasobów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse 

na zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy 

lub odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szan-

se na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, 

z uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  
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9 POWIAT WYSOKOMAZOWIECKI  

9.1 Charakterystyka lokalnej gospodarki  
 

Powiat Wysokomazowiecki zajmuje powierzchnię 1 282 km2. 

Pod względem geograficznym, położony jest w zachodniej części  

Niziny Północnopodlaskiej. Na terenie powiatu wyodrębnia się 

trzy jednostki geograficzne: Wysoczyznę Wysokomazowiecką, 

Dolinę Górnej Narwi i Przełom Bugu. Południową granicę po-

wiatu wyznacza rzeka Bug, a północno-wschodnią rzeka Narew. 

Pod względem administracyjnym, powiat leży w południowo-

zachodniej części województwa podlaskiego. Graniczy z powia-

tami: białostockim (od północy), bielskim (od wschodu), siemia-

tyckim i sokołowskim (mazowieckie) od południa, zambrowskim 

i ostrowskim (mazowieckie)od zachodu.134 

Powiat jest obszarem typowo rolniczym. Użytki rolne stanowią 

76% powierzchni powiatu. Głównym kierunkiem gospodarki 

rolniczej jest produkcja roślinna. Ważną rolę pełni również pro-

dukcja zwierzęca, którą zajmuje się 68% gospodarstw rolnych. 

Duży areał użytków zielonych stał się podstawą przodującej w 

skali kraju pozycji powiatu w hodowli bydła mlecznego135. Rolni-

czy charakter powiatu i stały dostęp do surowców wpływają na 

prężny rozwój przemysłu mleczarskiego i mięsnego. Lesistość 

powiatu jest stosunkowo niewielka, lasy pokrywają 18,5% po-

wierzchni powiatu. Wpływa na to występowanie gleb o dobrych 

klasach bonitacyjnych, wykorzystywanych rolniczo.136 

O pewnym potencjale rozwojowym powiatu decydują walory 

przyrodniczo-krajobrazowe. Stwarzają one pole dla rozwoju ru-

chu turystycznego. Do lokalnych atrakcji przyrodniczych należą:  

Narwiański Park Narodowy oraz leżące na jego terenie zabytki 

o charakterze antropogenicznymm: zabytkowy dwór w Kurowie, 

reduta obronna „koziołek”, zespół pałacowy. Atrakcję stanowi 

również Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu. Powiat kojarzony 

jest przede wszystkim z kultywowaniem tradycji staropolskich 

i imprezami takim jak: „Zajazd Wysokomazowiecki – Szlachty 

historia na żywo”, „Święto Chleba”, „Biesiada Miodowa 

w Kurowie”. Szlaki rowerowe, konne i piesze, możliwość organi-

zowania spływów kajakowych, żeglarstwa i sportów motorowych, 

stwarzają również warunki do rozwoju aktywnego wypoczynku.137 

Inne, oprócz Narwiańskiego Parku Narodowego, formy ochrony przyrody w powiecie obejmu-

ją: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Bugu i Nurca, Park Krajobrazowy w Czyżewie, Park 

                                                        
134  Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2020-2024, Załącznik do Uchwały Nr XX/174/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 21 grudnia 2016 ro-

ku, s. 11-12. 
135  Tamże, s. 15-17. 
136  Tamże s. 24. 
137  Tamże, s. 18-19. 
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Krajobrazowy w Szepietowie Wawrzyńcach, Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 

2000 (Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Narwiańskie Bagna, Specjalny Obszar Ochrony Sie-

dlisk Ostoja Nadburzańska, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Narwi, Obszar Specjal-

nej Ochrony Ptaków Dolina Bugu), Narwiańskie Bagna, Ostoja Nadburzańska, Bagienna Doli-

na  

Narwi, Dolina Dolnego Bugu oraz sieć korytarzy ekologicznych o istotnym znaczeniu dla za-

chowania spójności obszarów cennych przyrodniczo oraz pozostałych obszarów, stanowiących 

miejsce bytowania zwierząt. Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 60 pomników przyro-

dy.138 

 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejskie: Wysokie Mazowieckie;  

2. Gminy miejsko-wiejskie: Ciechanowiec, Szepietowo, Czyżew; 

3. Gminy wiejskie: Klukowo, Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Nowe Piekuty, Sokoły,  

Wysokie Mazowieckie. 

 

Rysunek 20.  Podział administracyjny powiatu wysokomazowieckiego  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/.  

 

                                                        
138  Tamże, s. 63-65. 
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Sytuację demograficzną powiatu wysokomazowieckiego, w zakresie potencjalnych zasobów 

kształcenia ustawicznego wyznaczają przewidywania, co do liczby ludności w wieku produk-

cyjnym i poprodukcyjnym do 2020 roku.  

Wykres 8.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie wysokomazowieckim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

Powiat wysokomazowiecki, w 2015 r. posiadał liczbę ludności w wieku produkcyjnym (36 236 

osób) na poziomie zbliżonym do powiatu bielskiego (34 462). Poza miastem Łomża, są to dwa 

powiaty o najwyższej liczbie ludności w wieku produkcyjnym w subregionie łomżyńskim. Cha-

rakterystyczną obserwacją dla powiatu wysokomazowieckiego, jest stosunkowo niewielki, 

przewidywany spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, w 2020 roku w odniesieniu do 

2015 roku, na tle pozostałych powiatów subregionu. Według prognozy GUS, będzie on wynosił 

935 osób (2,6%), wobec spadku na poziomie 1 391 osób (4,0%) przewidywanego w powiecie 

bielskim. Średnioroczna dynamika spadku będzie wynosiła 0,4%-0,6%. W przełożeniu na licz-

by bezwzględne, ubytki w liczbie ludności, obserwowane w kolejnych latach (w stosunku do 

roku poprzedniego), wyniosą: 202 osoby (w 2017 roku), 165 osób (w 2018 roku), 213 osób (w 

2019 roku), 227 osób (w 2020 roku).  

Sytuacja przewidywana w zakresie zmian liczby ludności w wieku poprodukcyjnym nie będzie 

znacząca. W przypadku powiatu wysokomazowieckiego, obserwowany będzie niewielki wzrost 

liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Wyniesie on 46 osób (0,4%).  

Swoiste uzależnienie gospodarki powiatu od zasobów naturalnych, decydujących o sile lokal-

nego rolnictwa i związanego z nim przetwórstwa rolnego, jest odzwierciedlone w strukturze 

pracujących i swoistej hermetyczności sektorów gospodarki w powiecie. ( 
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Tabela 71.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie wysokomazowieckim na tle województwa 
w latach 2008-2015 (%)139 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT  
WYSOKO 

-MAZOWIECKI 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

64 63 63 63 63 64 64 63 

Przemysł i budownictwo 16 15 15 16 15 15 15 16 

Usługi 21 22 22 21 21 21 22 21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Ponad 60% pracujących w powiecie wysokomazowieckim stanowi ludność utrzymująca się 

z pracy w rolnictwie. Charakterystyczną cechą obserwowaną w strukturze gospodarczej powia-

tu jest jej trwałość. Na przestrzeni analizowanego okresu udział pracujących w poszczególnych 

sektorach gospodarki nie zmienił się. Co więcej, nie obserwowano praktycznie żadnych zmian 

w kolejnych, poszczególnych latach objętych analizą. Niewielkie jednoprocentowe wahania w 

poziomie pracujących według sektorów w powiecie, nie stały się zalążkiem żadnych istotnych 

przekształceń strukturalnych w jego gospodarce. Udział pracujących w rolnictwie, na prze-

strzeni analizowanego okresu uległ niewielkiemu zmniejszeniu, o 1 pkt. proc., co świadczy o 

braku przekształceń w strukturze gospodarczej powiatu. Z utrzymywaniem się na zbliżonym 

poziomie liczby pracujących w rolnictwie wiązała się swego rodzaju stabilizacja w liczbie pra-

cujących w przemyśle i budownictwie oraz usługach.  

  

                                                        
139  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy po-

wyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Rysunek 21.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu i 
usług w powiecie wysokomazowieckim, w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu wysokomazowieckiego do 

2022 roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: 

trendów depopulacyjnych, czy procesów społecznych przekładających się na skłonność do po-

dejmowania zatrudnienia, mobilność zawodową, uczestnictwo w kształceniu ustawicznym 

ludności powiatu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki powiatu będzie kształtowała się 

w następujący sposób: 

a) Rolnictwo powiatu, w 2022 roku, będzie prawdopodobnie dysponowało 14 362 miejscami 

pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 

14 186 do 14 538 miejsc;  

b) Liczba miejsc pracy w przemyśle powiatu, w 2022 roku, wyniesie prawdopodobnie 3 608 

miejsc pracy; z 95% prawdopodobieństwem zamknie się w przedziale: od 2 892 do 4 324 

miejsc pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będą pracowały 4 804 osoby; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy w sektorze zamknie się w przedziale: od 3 965 do 5 644 miejsc pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu wysokomazowieckiego, pod względem liczby firm funkcjonują-

cych w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 72. 
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Tabela 72.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie 
wysokomazowieckim, w latach 2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-

ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych powiatu wysokomazowieckiego, podobnie jak 

w pozostałych powiatach subregionu, najwięcej firm funkcjonuje w sekcji G – handel hurtowy i 

detaliczny, a udział podmiotów z tej sekcji w liczbie podmiotów funkcjonujących w gospodarce 
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powiatu ogółem, wynosi 25,8%. Sekcje reprezentujące przemysł i budownictwo (sekcje: C – 

przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo), które w powiecie wysokomazowieckim posia-

dają 16% udział w tworzeniu miejsc pracy, w strukturze podmiotów gospodarki, charakteryzują 

się wyższym udziałem w ogólnej liczbie podmiotów (24,8%). W 2015 roku, 1 106 podmiotów 

funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownictwa w powiecie, tworzyło łącznie 3 418 

miejsc pracy. Podmioty funkcjonujące w rolnictwie stanowią 5,3% ogólnej liczby podmiotów 

gospodarczych, jednak ten sektor gospodarki tworzy ponad 60% (13 883) miejsc pracy. Sekcje 

PKD zaliczane do usług, w strukturze podmiotów gospodarczych stanowią aż 69,9% podmio-

tów ogółem (2 856 podmiotów), tworząc jednocześnie miejsca pracy 4 701 osobom. (Por. Baza 

Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki oraz arkusz Podmioty gospodarcze 

według sekcji PKD)  

W sektorze usług powiatu wysokomazowieckiego silną pozycję posiadają sekcje: H – transport 

i gospodarka magazynowa (8,1%) oraz sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (6,1%)140.  

Liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu wysokomazowieckiego, w latach 

2010-2016 wzrosła o 338 podmiotów (9,0%). Podmioty funkcjonujące w rolnictwie dosyć 

szybko zmniejszają swoją liczebność. W analizowanym okresie udział podmiotów z sekcji A – 

rolnictwo, zmniejszył się o 20,1%, co w liczbach bezwzględnych stanowiło 55 podmiotów.  

Obserwowana sytuacja nie przełożyła się jednak na spadek udziału pracujących w rolnictwie. 

Udział ten utrzymał się na niezmienionym poziomie (63%). W liczbach bezwzględnych obser-

wowano nawet wzrost liczby miejsc pracy w rolnictwie (o 86 miejsc). Podobnie jak w innych 

powiatach subregionu, także i w wysokomazowieckim, na obserwowaną sytuację wpływa silna 

pozycja indywidualnych gospodarstw rolnych w tworzeniu miejsc pracy na poziomie lokalnym. 

Sekcje PKD wliczane do sektora przemysłu i budownictwa notowały w latach 2010-2016 

wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W sekcji F – budownictwo, zaobserwowano wzrost 

na poziomie 20,3%, w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe niewielki wzrost, na poziomie 

4,9%. Łącznie, w sekcjach PKD kwalifikowanych do sektora przemysłu i budownictwa, liczba 

przedsiębiorstw wzrosła o 135 podmiotów, co przełożyło się na nisi wzrost liczby miejsc pracy 

w przemyśle (w latach 2010-2015 liczba pracujących w przemyśle wzrosła o 32 miejsca). (Por. 

Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów gospodarki)  

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze usług zwiększyła się o 250 pod-

miotów (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD). Znaczące 

wzrosty liczby funkcjonujących podmiotów zaobserwowano w sekcji H – transport 

i gospodarka magazynowa, J – Informacja i komunikacja, sekcji L – działalność związana 

z obsługą rynku nieruchomości, sekcji M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, 

sekcji N – działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca141; sekcji Q – 

opieka zdrowotna i pomoc społeczna, sekcjach: S – pozostała działalność usługowa142; T – go-

spodarstwa domowe zatrudniające pracowników. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg 

sektorów gospodarki). 

                                                        
140  Sekcja M obejmuje bardzo zróżnicowane rodzaje działalności, do których należą: działalność prawnicza, rachunkowo-

księgowa i doradztwo podatkowe, działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, dzia-

łalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe, reklama, 

badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność weterynaryjna. 
141  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
142  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego 

i domowego, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 
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Liczba podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w gospodarce powiatu wysokomazowiec-

kiego (2016 r.) na poziomie działów PKD, pozwala na wyróżnienie powiatu w skali wojewódz-

twa, w obszarze sześciu branż. Decyduje o tym liczba podmiotów gospodarczych, funkcjonują-

cych w gospodarce powiatu na wskazanym poziomie klasyfikacji PKD:  

- pozostała produkcja wyrobów143 (liczba podmiotów – 47; 6% zasobów województwa), 

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (liczba podmiotów – 716; 6% za-

sobów województwa), 

- roboty budowlane specjalistyczne (liczba podmiotów – 487; 6% zasobów województwa), 

- działalność weterynaryjna (liczba podmiotów – 52; 12% zasobów województwa), 

- działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (liczba podmiotów – 34; 7% zasobów 

województwa), 

- działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą 

(liczba podmiotów – 7; 11% zasobów województwa). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pod-

mioty gospodarki wg działów PKD) 

Analizę liczby pracujących w powiecie wysokomazowieckim, według grup sekcji PKD, prezen-

tuje Tabela 73. 

 

Tabela 73.  Pracujący według grup sekcji w powiecie wysokomazowieckim na 
tle województwa w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

ogółem osoba 21 929 21 919 21 816 21 623 21 835 22 002 

udział w zasobach  
województwa 

%* 7 7 7 6 6 6 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

osoba 13 797 13 807 13 829 13 853 13 882 13 883 

udział w zasobach  
województwa 

%* 4 4 4 4 4 4 

udział w wojewódzkich 
zasobach rolnictwa,  

leśnictwa i łowiectwa 
%** 11 11 11 11 11 11 

PODLASKIE przemysł i budownictwo osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

przemysł i budownictwo osoba 3 386 3 417 3 342 3 165 3 215 3 418 

udział w wojewódzkich 
zasobach budownictwa 

%** 5 5 5 5 5 5 

                                                        
143  Pozostała produkcja wyrobów obejmuje działalność związaną z produkcją wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych 

wyrobów; instrumentów muzycznych; sprzętu sportowego; gier i zabawek; urządzeń, instrumentów oraz wyrobów me-

dycznych, włączając dentystyczne; wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną (miotły, szczotki, pędzle, wyroby ochronne, 

pióra, długopisy, wkłady, datowniki, globusy, parasole, guziki, zapalniczki, art. użytku osobistego jak: fajki, grzebienie, 

spinki do włosów; trumny, kosze kwiatowe, bukiety, wieńce). 
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GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

handel; naprawa  
pojazdów samochodo-

wych; transport  
i gospodarka magazyno-

wa; zakwaterowanie  
i gastronomia; informa-

cja i komunikacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

handel; naprawa  
pojazdów samochodo-

wych; transport  
i gospodarka magazyno-

wa; zakwaterowanie  
i gastronomia; informa-

cja i komunikacja 

osoba 1 622 1 579 1 564 1 556 1 633 1 516 

udział w wojewódzkich 
zasobach handlu;  

naprawy pojazdów (…) 
%** 3 3 3 3 3 3 

PODLASKIE 

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa;  

obsługa rynku  
nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa; ob-

sługa rynku nieruchomo-
ści 

osoba 284 293 306 287 301 283 

udział w wojewódzkich 
zasobach działalności  

finansowej i ubezpiecze-
niowej (…) 

%** 3 3 4 3 4 4 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat  
Wysoko- 

mazowiecki 

pozostałe usługi osoba 2 840 2 823 2 775 2 762 2 804 2 902 

udział w wojewódzkich 
zasobach pozostałych 

usług 
%** 3 3 3 3 3 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

Powiat wysokomazowiecki charakteryzuje się najwyższym, wśród powiatów subregionu łom-

żyńskiego, udziałem pracujących w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie 

w wojewódzkich zasobach pracujących w tej grupie sekcji (11%). Pozostałe grupy sekcji nie 

wyróżniają się liczbą pracujących na tle innych powiatów regionu. Na przestrzeni lat 2010-

2015, w powiecie wysokomazowieckim wystąpił niewielki wzrost liczby miejsc pracy ogółem w 

gospodarce powiatu (73 miejsca pracy; 0,3%). Wzrost liczby miejsc pracy zaobserwowano w 

rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (86 miejsc pracy; 0,6%), grupie sekcji przemysł i 

budownictwo (32 miejsca; 0,9%) oraz pozostałych usługach (62 miejsca; 2,2%). W pozostałych 

grupach sekcji, usługowych, wystąpiło zmniejszenie liczby miejsc pracy: handel, naprawa po-

jazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia; 

informacja i komunikacja (- 106 miejsc pracy, – 6,5%); działalność finansowa i ubezpiecze-

niowa; obsługa rynku nieruchomości (nic nieznaczący spadek liczby miejsc pracy: – 1 miejsce 

pracy, – 0,4%). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 74. 

. 
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Tabela 74. Najwięksi pracodawcy powiatu wysokomazowieckiego  

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracują-

cych w zakładzie 
pracy (przedział) 

1. 
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA  

w Wysokiem Mazowieckiem 
Przetwórstwo mleka pow. 1000 

2 SOKOŁÓW S.A. Oddział w Czyżewie Produkcja wyrobów mięsnych ok. 720 

3 
Szpital Ogólny w Wysokiem 

Mazowieckiem 
Ochrona zdrowia ok. 350 

4. 
Grupa BIZNES POLSKA – Wnorowski 

i wspólnicy s. j. w Wysokiem Mazowieckiem 

Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami 
internetowymi (hosting) i podobna  

działalność 
ok. 160 

5. 
ZAKŁADY MIĘSNE "ŁUNIEWSCY" Euge-

niusz Łuniewski w Klukowie 
Ubój i rozbiór mięsa wołowego ok. 150 

6. 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych TRAKT  
w Wysokiem Mazowieckiem 

Budowa, renowacja dróg  
i mostów 

ok. 100 

7. CLOVIN Sp. Akcyjna w Czyżewie 
Produkcja proszków do prania  

i środków czystości 
100-200 

8. 
Zakład Wodociągów, Kanalizacji  
i Energetyki Cieplnej Spółka z o.o  

w Wysokiem Mazowieckiem 

Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji 
sanitarnej i kanalizacji deszczowej; 

Budowa, modernizacja i remonty sieci ciepłow-
niczych; 

Roboty ogólnobudowlane i drogowe;  
Produkcja materiałów budowlanych 

ok. 80 

9. 
CEDROB SA Zakład Produkcyjny  

w Ciechanowcu 
Produkcja wędlin 50-100 

10. 
DTK&W Zespół Ogłoszeniowy Wojciech 

 Kadłubowski w Wysokiem Mazowieckiem 
Wyszukiwanie ofert biznesowych: przetargi, 

projekty, licytacje, oferty handlowe. 
ok. 80 

11. 
MASTER Emil Borys Sp. jawna  

w Wysokiem Mazowieckiem 
Usługi budowlane ok. 70 

12. 
UNIMEX Zenon Paryska i Krzysztof  

Paryska sp. jawna Szepietowo 
Produkcja prefabrykatów 

żelbetonowych i betonowych 
ok. 60 

13. 
Z.P.U.H. „Michał” Krzysztof Targoński  

Wysokie Mazowieckie 
Produkcja silosów paszowych i zbożowych ok. 50 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem oraz 

Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wysokomazowieckiego na lata 2016-2019 z uwzględnieniem perspek-

tywy na lata 2020-2024, Załącznik do Uchwały Nr XX/174/2016 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 

21 grudnia 2016 roku, s. 11-12. 

 

 

Największy pracodawca na terenie powiatu związany jest z przemysłem mleczarskim. W kata-

logu form zatrudniających największe liczby pracowników znajdują się również przedstawicie-

le branży mięsnej budowlanej, czy chemicznej. Rynek pracodawców tworzą również powiaty 

„nietypowe” na tle pozostałych powiatów subregionu, reprezentujące branżę informatyczną 

i pośrednictwo ogłoszeniowe, a więc podmioty zajmujące się świadczeniem usług. 
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9.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  

 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu (Tabela 75). 

 

Tabela 75.  Miejsca pracy w powiecie wysokomazowieckim w latach 2013, 2014 
i 2016 wg działów PKD  

Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie dzia-

łu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
 

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu  
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

77  
10 Produkcja  

artykułów  
spożywczych 

16  

41 Roboty budowlane 
związane  
ze wznoszeniem  
budynków 

42 

23 Produkcja wyrobów  
z pozostałych mineralnych 
surowców  
niemetalicznych 

54  - -  

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem  
handlu detalicznego  
pojazdami samocho-
dowymi 

41 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu po-
jazdami samochodowymi 

49  - -  86 Opieka zdrowotna 28 

63 Działalność usługowa 
w zakresie informacji 

48  - -  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
24 

49 Transport lądowy oraz 
transport rurociągowy 

34  - -  
43 Roboty budowlane 

specjalistyczne 
24 

82 Działalność związana 
z administracyjną  
obsługą biura  
i pozostała działalność 
wspomagająca prowadze-
nie działalności  
gospodarczej 

33  - -  85 Edukacja 23 

66 Działalność wspomagająca 
usługi finansowe oraz 
ubezpieczenia  
i fundusze emerytalne 

27  - -  
49 Transport lądowy oraz 

transport  
rurociągowy 

21 

10 Produkcja artykułów  
spożywczych 

25  - -  

81 Działalność usługowa 
związana z utrzyma-
niem porządku  
w budynkach  
i zagospodarowaniem 
terenów zieleni 

17 

56 Działalność usługowa 
związana  
z wyżywieniem 

24  - -  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywie-
niem 

15 

80 Działalność  
detektywistyczna  
i ochroniarska 

21  - -  

28 Produkcja maszyn  
i urządzeń, gdzie in-
dziej niesklasyfikowa-
na 

15 

81 Działalność usługowa 
związana z utrzymaniem 
porządku w budynkach  
i zagospodarowaniem  
terenów zieleni 

18  - -  31 Produkcja mebli 10 

8 Pozostałe górnictwo  
i wydobywanie 

15  - -  
20 Produkcja chemika-

liów i wyrobów che-
micznych 

10 
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Oferty pracy 2013 
o ustalonym kodzie dzia-

łu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 Oferty pracy 2014 
o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 
działu PKD 

Liczba 
miejsc 
pracy 

 
 

43 Roboty budowlane  
specjalistyczne 

14  - -  

46 Handel hurtowy, 
z wyłączeniem  
handlu pojazdami  
samochodowymi 

8 

85 Edukacja 13  - -  

23 Produkcja wyrobów 
z pozostałych  
mineralnych  
surowców  
niemetalicznych 

8 

42 Roboty związane  
z budową obiektów  
inżynierii lądowej  
i wodnej 

11 
 

- -  

16 Produkcja wyrobów 
z drewna oraz korka, z 
wyłączeniem mebli;  
produkcja wyrobów ze 
słomy 

7 

Pozostałe 862  Pozostałe 1 709  Pozostałe 877 

Razem 1 325 
 

Razem 1 727  Razem 1 170 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Analiza popytu na pracę w powiecie wysokomazowieckim według działów PKD przedstawia 

zróżnicowanie w zapotrzebowaniu na pracowników w latach 2013, 2014 i 2016. Analizy pro-

wadzone w 2014 roku, w niewielkim zakresie pozwoliły na identyfikację konkretnych obszarów 

gospodarki zgłaszających popyt na pracowników. W 2014 roku, wyniki analiz wskazały jedynie 

na zgłaszanie potrzeb w zakresie zatrudnienia pracowników przez produkcję artykułów spo-

żywczych. Obserwowana sytuacja, z dużym prawdopodobieństwem nie wynika z niskiej ak-

tywności przedsiębiorców w konkretnych działach gospodarki, lecz ze sposobu formułowania 

treści ofert pracy. Ogólny poziom informacji zawieranych przez pracodawców w ofertach, w 

2014 roku, nie pozwalał w jednoznaczny sposób na zidentyfikowanie działów PKD zgłaszają-

cych zapotrzebowanie na pracowników.  

Natomiast oferty pracy identyfikowane na lokalnym rynku w 2013 roku i 2016 roku144, w dużej 

liczbie przypadków pozwoliły na identyfikację działów gospodarki zgłaszających popyt na pra-

cę. Charakterystyczną obserwację stanowił fakt powtarzania się w obu latach, dużej liczby dzia-

łów PKD poszukujących pracowników. Wśród nich znalazły się: działalność handlowa (hurto-

wa i detaliczna); działy produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz-

nych oraz artykułów spożywczych; roboty budowlane specjalistyczne; usługi transportowe, 

związane z wyżywieniem, utrzymaniem budynków i terenów zieleni oraz edukacyjne.  

W zakresie pozostałych, ze zidentyfikowanych działów PKD poszukujących pracowników, ob-

serwowano pewne charakterystyczne zależności. W 2013 roku poza górnictwem 

i wydobywaniem oraz robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 

obserwowany popyt dotyczył działów usługowych (informacja, obsługa biur i działalność 

wspomagająca, działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne, działalność detektywistyczna i ochroniarska). Natomiast w 2016 roku, pozostałe 

aktywne branże, poza opieką zdrowotną oraz robotami budowlanymi związanymi 

ze wznoszeniem budynków, dotyczyły działów produkcyjnych (produkcji maszyn i urządzeń, 

                                                        
144  Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
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produkcji mebli, produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz produkcji wyrobów 

z drewna i korka). 

 

Tabela 76.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
wysokomazowieckim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  

i nazwa 

zawodu 

Powiat  

wysokomazowiecki  Kod  

i nazwa  

zawodu 

Powiat  

wysokoma-

zowiecki 

 Kod  

i nazwa  

zawodu 

Powiat  

wysokoma-

zowiecki 

2013 2012 2011 
 

2014  2014 

N N N 
 

N %  N % 

522301  

Sprzedawca S 
145 118 92  

522301 

 Sprzedawca S 
164 9,5  

411090  

Pozostali  

pracownicy  

obsługi biurowej 

92 7,9 

411090  

Pozostali pracownicy 

obsługi biurowej 

123 108 80  

411090  

Pozostali  

pracownicy  

obsługi biurowej 

154 8,9  
522301  

Sprzedawca S 
90 7,7 

524404  

Telemarketer 
74 16 18  

833203  

Kierowca  

samochodu  

ciężarowego 

87 5,0  

833203  

Kierowca 

 samochodu  

ciężarowego 

66 5,6 

833203  

Kierowca samochodu 

ciężarowego 

69 84 55  

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

71 4,1  

931301  

Pomocniczy 

 Robotnik 

 budowlany 

32 2,7 

515303  

Robotnik gospodarczy 
52 11 10  

712501  

Monter/składacz 

okien 

43 2,5  

515303  

Robotnik  

gospodarczy 

31 2,6 

931301  

Robotnik budowlany 
29 38 27  

752205  

Stolarz S 
42 2,4  

931205  

Pomocniczy 

 Robotnik 

 drogowy 

28 2,4 

332203  

Przedstawiciel  

handlowy 

27 16 19  

911207  

Sprzątaczka  

biurowa 

36 2,1  

932909  

Pomocnik  

mleczarski 

28 2,4 

325905 

 Opiekunka  

dziecięca S 

27 12 6  

931301 

 Robotnik  

budowlany 

32 1,9  
432103  

Magazynier 
24 2,1 

911207  

Sprzątaczka biurowa 
25 23 24  

325905 

 Opiekunka  

dziecięca S 

31 1,8  

332203  

Przedstawiciel 

handlowy 

22 1,9 

541308  

Pracownik ochrony 

fizycznej I stopnia 

23 . .  
432103  

Magazynier 
29 1,7  

752205  

Stolarz S 
22 1,9 

241202  

Doradca finansowy 
20 . .  

524404  

Telemarketer 
29 1,7  

941201  

Pomoc kuchenna 
20 1,7 

751106  

Ubojowy 
17 12 .  

514101  

Fryzjer S 
24 1,4  

712101  

Dekarz S 
19 1,6 

514101  

Fryzjer S 
16 25 25  

941201  

Pomoc kuchenna 
23 1,3  

513101  

Kelner S 
18 1,5 

911290  

Pozostałe pomoce  

i sprzątaczki biurowe, 

hotelowe i podobne 

16 . .  
711202  

Murarz S 
22 1,3  

512001  

Kucharz S 
18 1,5 

512001  

Kucharz S 
16 30 -  

332203  

Przedstawiciel 

handlowy 

21 1,2  
712303  

Tynkarz 
18 1,5 

961301  

Robotnik  

oczyszczania miasta 

16 . .  
524902  

Doradca klienta 
21 1,2  

711202  

Murarz S 
17 1,5 
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Kod  

i nazwa 

zawodu 

Powiat  

wysokomazowiecki  Kod  

i nazwa  

zawodu 

Powiat  

wysokoma-

zowiecki 

 Kod  

i nazwa  

zawodu 

Powiat  

wysokoma-

zowiecki 

2013 2012 2011 
 

2014  2014 

N N N 
 

N %  N % 

752205  

Stolarz S 
14 . .  

541307  

Pracownik ochro-

ny fizycznej bez 

licencji 

21 1,2  
514101  

Fryzjer S 
17 1,5 

723103  

Mechanik pojazdów 

samochodowych S 

13 . .  

932909  

Pomocnik  

mleczarski 

20 1,2  
712304  

Monter fasad 
15 1,3 

524902  

Doradca klienta 
13 . .  

723103  

Mechanik  

pojazdów  

samochodowych S 

19 1,1  

911207  

Sprzątaczka  

biurowa 

14 1,2 

941201  

Pomoc kuchenna 
13 . .  

512001  

Kucharz S 
18 1,0  

325905  

Opiekunka  

dziecięca S 

14 1,2 

. . . .  
711404  

Zbrojarz 
18 1,0  . . . 

Pozostałe 

 zawody 
577 578 705 

 

Pozostałe  

zawody 
802 46,4  

Pozostałe  

zawody 
565 48,3 

Ogółem 1 325 1215 1201  Ogółem 1 727 100  Ogółem 1 170 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

 

 

Również w powiecie wysokomazowieckim, na przestrzeni lat 2011-2014 oraz w 2016 roku naj-

częściej identyfikowano popyt na pracę w zawodach wymagających niższych poziomów wy-

kształcenia: średniego zawodowego (np.: przedstawiciel handlowy, pozostali pracownicy ob-

sługi biurowej), zasadniczego zawodowego (np.: mechanik pojazdów samochodowych, ubo-

jowy) lub stanowisk pracy niewymagających kwalifikacji (jak np. pomoc kuchenna, pomocnik 

mleczarski). W powiecie, we wszystkich analizowanych latach (2011-2014 i 2016), niezmien-

nie, w top 20 znajdowało się aż 7 zawodów (sprzedawca, pozostali pracownicy obsługi biu-

rowej, kierowca samochodu ciężarowego, robotnik gospodarczy, przedstawiciel handlowy, 

opiekunka dziecięca, sprzątaczka biurowa, fryzjer, a w 9 zawodach (siedem wymienionych 

wcześniej oraz w zawodzie: kucharz i stolarz) obserwowano wzmożony popyt w latach 2013-

2014 i 2016. W powiecie wysokomazowieckim, inaczej niż w pozostałych powiatach, nie ob-

serwowano wysokiego popytu na techników prac biurowych, co najprawdopodobniej związa-

ne było z odmiennym podejściem do klasyfikowania ofert pracy przez powiatowy urząd pracy. 

Zamiast wymienionych techników, na lokalnym rynku pracy, w czołówce najczęściej poszuki-

wanych zawodów znaleźli się pozostali pracownicy obsługi biurowej. Poza tą kategorią pra-

cowników, do ścisłej czołówki najczęściej poszukiwanych zawodów należeli również, podobnie 

jak w innych powiatach, sprzedawcy. Trzecim zawodem z czołówki poszukiwanych był kie-

rowca samochodu ciężarowego, co również jest obserwacją wyróżniającą powiat wysokoma-

zowiecki na tle innych powiatów.  

Na lokalnym rynku pracy oprócz popytu na sprzedawców, obserwowano popyt na przedstawi-

cieli innych kierunków kształcenia zawodowego w systemie szkolnym. W 2013 roku, wśród 

najczęściej poszukiwanych zawodów znaleźli się fryzjerzy, stolarze, kucharze, opiekunki dzie-

cięce, mechanicy pojazdów samochodowych. W 2014 roku dołączyli do nich murarze, a w 

2016 roku dekarze i kelnerzy.  
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W 2013 roku pozostali pracownicy obsługi biurowej oraz sprzedawcy znaleźli się na pierw-

szych miejscach wśród najczęściej dotowanych środkami Funduszu Pracy, jako miejsca przy-

gotowania zawodowego w formie stażu145. Analizy prowadzone w 2016 roku, nie pozwalają na 

bezpośrednie powtórzenie tej obserwacji ze względu na jej prowadzenie na wyższym poziomie 

Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (poziomie grup wielkich, a nie konkretnych zawodów). 

Z dużym prawdopodobieństwem należy jednak spodziewać się podobnej sytuacji ze względu 

na przynależność wymienionych zawodów do grup wielkich najczęściej finansowanych w for-

mie stażu, w 2016 roku: pracowników usług i sprzedawców (25% miejsc pracy dofinansowa-

nych w formie stażu, do tej grupy należy sprzedawca); pracowników biurowych (49,4% miejsc 

pracy dofinansowanych w formie stażu, do tej grupy należą pozostali pracownicy obsługi biu-

rowej).  

Ze względu na wysoki poziom powiązania z dotacjami ze środków Funduszu Pracy oraz specy-

fikę zadań zawodowych, scharakteryzować należy zawód sprzedawcy.  

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 

iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.146 

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

rynku pracy147, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych148.  

 

  

                                                        
145  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
146  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
147  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
148  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
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Tabela 77.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
wysokomazowieckim149 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 255 51,5 15 5,9 10 3,9 30 11,8 5 2,0 78 30,6 - - 67 26,3 35 13,7 15 5,9 

Wykształcenie 181 36,6 13 7,2 39 21,5 29 16,0 16 8,8 47 26,0 9 5,0 14 7,7 14 7,7 - - 

Kursy i uprawnienia 179 36,2 - - 25 14,0 24 13,4 5 2,8 31 17,3 - - 14 7,8 67 37,4 13 7,3 

Kompetencje społeczne i 
obywatelskie 

117 23,6 4 3,4 4 3,4 11 9,4 13 11,1 82 70,1 - - - - 1 0,9 - - 

Kompetencje informa-
tyczne 

107 21,6 3 2,8 3 2,8 8 7,5 16 15,0 76 71,0 - - - - 1 0,9 - - 

Cechy osobowe, odnoszą-
ce się bezpośrednio do 

charakteru 
76 15,4 4 5,3 26 34,2 14 18,4 6 7,9 14 18,4 - - 8 10,5 1 1,3 3 3,9 

Inicjatywność i przedsię-
biorczość 

16 3,2 4 25,0 3 18,8 1 6,3 - - 6 37,5 - - - - - - - - 

Porozumiewanie się  
w językach obcych 

9 1,8 - - 4 44,4 1 11,1 4 44,4 - - - - - - - - - - 

Kompetencje/umiejętność 
uczenia się 

9 1,8 2 22,2 - - 2 22,2 - - 5 55,6 - - - - - - - - 

Kompetencje matema-
tyczno-techniczne 

5 1,0 - - - - 5 100 - - - - - - - - - - - - 

Razem 495 100 17 - 40 - 55 - 29 - 181 - - - 70 - 69 - 32 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 410. 

 

 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

  

                                                        
149  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 
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Tabela 78.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie wysokomazowieckim 

Cechy osobowe 
Powiat wysokomazowiecki 

N % 

Dyspozycyjność 18 17,5 

Sumienność 14 13,6 

Chęć do pracy/ entuzjazm 13 12,6 

Samoorganizacja 12 11,7 

Dążenie do realizacji celów 9 8,7 

Odpowiedzialność 6 5,8 

Kreatywność 5 4,9 

Kultura osobista 5 4,9 

Miła aparycja 5 4,9 

Myślenie analityczne 3 2,9 

Elastyczność 3 2,9 

Pewność siebie 1 1 

Cierpliwość 1 1 

Sprawność motoryczna 1 1 

Inne 7 6,8 

Ogółem 103 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 272. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 79.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie 
wysokomazowieckim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat  

wysokomazowiecki 
 Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat  

wysokomazowiecki 

N %  N % 

Zarządzanie zespołem 2 33,3  Komunikatywność 91 77,8 

Planowanie 1 16,7  Umiejętność pracy w zespole 23 19,7 

Inne 3 50  
Umiejętność nawiązywania kontak-

tów 
21 17,9 

- - -  
Umiejętność kierowania 

 zespołem 
6 5,1 

- - -  Otwartość 4 3,4 

- - -  Umiejętności interpersonalne 1 0,9 

Ogółem 6 100  Ogółem 117 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 273; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 412. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

  



202 

Tabela 80.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie wysokomazowieckim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat  

Wysokomazo-

wiecki 

 Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat  

wysokomazowiecki 

N %  N % 

Prawo jazdy kat. B 39 20,6  Prawo jazdy kat. B 95 53,1 

Przewóz rzeczy 25 13,2  Prawo jazdy kat. C+E 42 23,5 

Prawo jazdy kat. C+E 23 12,2  Inne uprawnienia 36 20,1 

Uprawnienia pedagogiczne 16 8,5  Przewóz rzeczy 34 19,0 

Uprawnienia sanitarno- 
epidemiologiczne 

13 6,9  Karta kierowcy 8 4,5 

Karta kierowcy 11 5,8  Prawo jazdy kat. C 6 3,4 

Prawo jazdy kat. C 11 5,8  Uprawnienia pedagogiczne 3 1,7 

Spawanie 10 5,3  Wózki widłowe 2 1,1 

Wózki jezdniowe 6 3,2  Uprawnienia elektryczne 2 1,1 

Badania psychologiczne  

(dla kierowców) 
5 2,6  Uprawnienia budowlane 1 0,6 

Inne 30 15,9     

Ogółem 189 100  Ogółem 179 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i po-

pytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 218; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 338. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 81.  Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie 
wysokomazowieckim 

Obszar kompetencji informatycznych 

Powiat  

wysokomazowiecki 

N % 

Obsługa komputera 102 95,3 

Inne informatyczne 4 3,7 

Ms Office 3 2,8 

Umiejętność poruszania się w Internecie 1 0,9 

Znajomość systemów operacyjnych 1 0,9 

Ogółem 107 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 411. 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 82.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie 
wysokomazowieckim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Polski 2 18,2  - - 

Angielski 5 45,5  8 36,4 

Niemiecki 2 18,2  6 27,3 

Rosyjski - -  5 22,7 

Francuski - -  1 4,5 

Włoski - -  2 9,1 

Inne 2 18,2  - - 

Ogółem 10 100  10 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 273; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

411. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

W ofertach pracy identyfikowanych w powiecie wysokomazowieckim, obserwowano bardzo 

wysoką, w stosunku do pozostałych powiatów, częstotliwość formułowania w ofertach wyma-

gań kompetencyjno-kwalifikacyjnych lub odnoszących się do takich obszarów jak doświadcze-

nie czy cechy osobowe. Wystąpiła ona w około 37% ofert. W przypadku tego powiatu, podobnie 

jak w większości pozostałych, najczęściej poszukiwano osób z doświadczeniem zawodowym.  

Następnymi, najczęściej poszukiwanymi cechami były: posiadanie określonego poziomu wy-

kształcenia oraz ukończonych konkretnych kursów i uprawnień. Doświadczenie znalazło się na 

trzecim miejscu.  

Najszerszy katalog oczekiwań kompetencyjno-kwalifikacyjnych formułowany był wobec przed-

stawicieli grup zawodowych od pierwszej do piątej włącznie: 1 Przedstawiciele władz publicz-

nych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracow-

nicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy. Mniejszego katalogu cech oczekiwano od 

przedstawicieli grup zawodowych: 7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – Operatorzy 

i monterzy maszyn i urządzeń oraz 9 – Pracownicy przy pracach prostych. Należy jednak pod-

kreślić występowanie wysokich kategorii wymagań, formułowanych w stosunku do pracowni-

ków niewykwalifikowanych, jakimi są reprezentanci 9 grupy zawodowej (wykształcenia oraz 

kursów i uprawnień). 

Identyfikowane obszary wymagań najczęściej stawianych pracownikom, świadczą 

o występowaniu na lokalnym rynku pracy zapotrzebowania na osoby o określonym zasobie 

kwalifikacji potwierdzonych w sposób formalny. 
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9.3 Wnioski  

 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze kwalifika-

cyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (niezre-

alizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr i usług, 

wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 

Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby 

o zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Lokalne dokumenty strategiczne definiują profil powiatu wysokomazowieckiego jako rol-

niczy. Oceniając poziom rozwoju lokalnego przez pryzmat liczby pracujących według sek-

torów gospodarki (zgodnie z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii trzech sektorów), 

należałoby zgodzić się z ta tezą. Powiat charakteryzuje się wyższym (63%) niż średnio 

w województwie (37%), udziałem pracujących w rolnictwie, ale jednocześnie jednym 

z niższych w regionie udziałów pracujących w sektorze przemysłu i budownictwa (16%, 

X m-ce). Struktura gospodarcza powiatu wysokomazowieckiego przypomina strukturę go-

spodarczą powiatu siemiatyckiego. Stabilizacja w gospodarce tego powiatu wydaje się być 
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bardziej ugruntowana niż w powiecie siemiatyckim. W analizowanym okresie nie obser-

wowano tutaj, bowiem żadnych istotnych „wstrząsów” gospodarczych. W najbliższych la-

tach raczej nie należałoby się spodziewać zasadniczych zmian w strukturze lokalnej go-

spodarki bez poważnej inwestycji. Nie rozwija się również przemysł. Zauważalny wzrost 

liczby pracujących i udziału pracujących w przemyśle w liczbie pracujących ogółem w po-

wiecie, w 2010 roku, w następnych latach już podlegał wzrostom i spadkom. Podobną sy-

tuację obserwowano w sektorze usług.  

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu skłaniają 

do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki w fazie pierwszej rozwoju, 

z dominującą rolą sektora pierwotnego (rolnictwa). Obserwowana sytuacja, na plan 

pierwszy wysuwa konieczność oddziaływania na zasoby ludzkie w kierunku wspierania 

rozwoju sektora przemysłu, celem zdynamizowania jego rozwoju. Ze wskazanym kierun-

kiem oddziaływania wiąże się również wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (powstawa-

nia nowych podmiotów) o charakterze przemysłowym. Kształcenie kadr dla usług, w 

obecnej fazie rozwoju powinno bardziej przyczyniać się do specjalizacji i podnoszenia ja-

kości usług, niż być ukierunkowane na wzrost liczby podmiotów i pracujących w usługach. 

W sektorze usług, właściwe i zasadne wydaje się kształcenie kadr dla tych z usług, których 

rozwój (pod względem liczby podmiotów i liczby pracujących) wynikałby z zaspokajania 

potrzeb mieszkańców innych powiatów (np. usługi turystyczne) lub przyczyniałby się do 

wspierania rozwoju przedsiębiorczości w powiecie (usługi okołobiznesowe, wspierające 

powstawanie nowych i przeżywalność młodych podmiotów gospodarczych).  

Jeżeli chodzi o poziom rozwoju usług w powiecie wysokomazowieckim, 21% udział 

w liczbie pracujących występuje przy liczbie mieszkańców stanowiącej 4,9% zasobów wo-

jewództwa. W powiecie kolneńskim, 21% udział pracujących w usługach występuje przy 

liczbie ludności stanowiącej 3,3%zasobów województwa. Obserwowana sytuacja mogłaby 

sugerować możliwość rozwoju sektora usług w powiecie wysokomazowieckim, w oparciu o 

wzbudzanie potrzeb lokalnych mieszkańców. Teza ta jednak musiałaby znaleźć potwier-

dzenie w analizie siły nabywczej mieszkańców obu powiatów.  

Ewentualne wspieranie kadr w rolnictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-

szkoleniowych przyczyniających się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora, wspie-

rających powstawanie gospodarstw wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją 

towarową lub specjalistycznych. Zasadne staje się również wspieranie kadr pracujących w 

tym sektorze, w kierunku nabycia kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie 

z rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na wzrost liczby miejsc pracy 

w powiecie w 2022 roku (o 772 miejsca), w ujęciu ogólnym i na poziomie poszczególnych 

sektorów (wzrost o 472 miejsca pracy w rolnictwie, o 190 w przemyśle, 0 103 w usługach). 

Bez istotnych bodźców pobudzających zmiany w lokalnej gospodarce, stabilizacja obser-

wowana w latach 2008-2015 przeciągnie się na kolejne lata. Struktura lokalnej gospodarki 

pozostanie niemal identyczna. Udziały poszczególnych sektorów w tworzeniu miejsc pracy 

w gospodarce ukształtują się na poziomach: rolnictwo 63,1% (wobec 63,1% w 2015 roku); 

przemysł 15,8% (wobec 15,5% w 2015 roku); usługi 21,1% (wobec 21,4% w 2015 roku). 

Utrwalanie się obecnej struktury gospodarczej powiatu znacząco opóźnia przekształcenia 

w kierunku fazy intensywnego rozwoju przemysłu i usług w powiecie. Wzmocnienie po-

tencjału kadrowego powiatu może prowadzić do zwiększenia tempa zmian i korekty pro-

gnoz opierających trendy na dotychczas obserwowanych zjawiskach. Wzmocnienie rozwo-

ju przedsiębiorstw wysokiej jakości zasobami ludzkimi może znacząco wpłynąć na rozwój 
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lokalnych firm. Wzrost produkcji, zwiększanie się zysku podmiotów gospodarczych może 

przyczynić się do wzrostu wynagrodzeń, w następstwie dochodów ludności i poprawy ja-

kości życia, pozytywnie wpływając na decyzje migracyjne i prokreacyjne zasobów pracy. 

Sytuacja gospodarcza powiatu, ma szanse stopniowo ulegać poprawie, przyczyniając się do 

korzystnych zmian w strukturze poszczególnych sektorów, jak i do lokalnego wzrostu (i 

rozwoju) gospodarczego.  

3. Powiat wysokomazowiecki (4,9% ludności w województwie) znajduje się grupie powiatów 

o najlepszej w subregionie sytuacji w zakresie posiadanych zasobów ludzkich i zasobów 

osób w wieku produkcyjnym (dane wyjściowe 2015 – 36 236 osób). Trendy demograficzne 

będą prowadziły do spadku liczby ludności w wieku produkcyjnym (- 935 osób do 2020 

roku) jednak nie będzie to dynamika porównywalna np. z miastem Łomża. Towarzyszące 

przewidywanym zmianom populacji osób w wieku produkcyjnym utrzymanie się liczby 

osób w wieku poprodukcyjnym, nie będzie przynajmniej prowadziło do trwałego zmniej-

szania się liczby ludności powiatu. Jednak spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, 

przy wysokich potrzebach sektora przemysłu w powiecie, wynikających z jego wysokiego 

udziału w zatrudnieniu, już w chwili obecnej mogą ograniczać rozwój sektora. Świadczyć o 

tym może obserwowana stagnacja w strukturze gospodarczej powiatu z niewielkimi waha-

niami w zakresie zmian w liczbie pracujących w poszczególnych sektorach.  

Obserwowana sytuacja wskazuje na potrzebę wspierania jak najdłuższego utrzymywania 

aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym, czemu powinno służyć wsparcie 

o charakterze edukacyjno-szkoleniowym. Rezerwuar siły roboczej pomimo stosunkowo 

niewielkiego jeszcze spadku, charakteryzuje rosnąca dynamika niekorzystnych zmian (ro-

snący z roku na rok spadek). Może to prowadzić do szybkiego ograniczenia możliwości ko-

rzystania z zasobów ludności w wieku produkcyjnym, potęgowanego naturalnymi przy-

czynami wynikającymi z osobistych cech jednostki ludzkiej (demotywacja, niechęć do 

zmian, choroba, i inne). Dlatego zasadne wydaje się wspieranie edukacyjno-szkoleniowe 

nie tylko osób w wieku produkcyjnym, lecz również wyrażających taką chęć osób w wieku 

poprodukcyjnym.  

4. Powiat wysokomazowiecki, pod względem liczby podmiotów gospodarczych funkcjonują-

cych w lokalnej gospodarce zajmuje VI miejsce w regionie (4 100 podmiotów), wyższe niż 

powiat bielski (3 827 podmiotów, VIII miejsce). Rozwój przemysłu w powiecie znajduje 

odzwierciedlenie we wzroście liczby podmiotów w sekcjach PKD odpowiadających prze-

twórstwu przemysłowemu (sekcja C) i budownictwu (sekcja F). W latach 2010-2015 w obu 

sekcjach nastąpił wzrost liczby podmiotów. Sekcje przemysłowe (poza handlem – sekcja 

G), posiadają najwyższe udziały procentowe w liczbie podmiotów (ogółem) funkcjonują-

cych w powiecie. Liczba firm w sektorze, przekraczająca nieco tysiąc podmiotów (1 006 

podmiotów w 2015 roku) daje miejsca pracy 3 418 osobom (w powiecie bielskim 937 

podmiotów tworzy miejsca pracy 5 243 osobom). Liczba podmiotów gospodarczych funk-

cjonująca w usługach (2 883 w 2015 roku) dawała miejsca pracy 4 738 osobom. 

W rzeczywistości gospodarczej powiatu przedsiębiorstwa przemysłowe odgrywają, więc 

znaczną znaczącą rolę w kreowaniu miejsc pracy, jednak ich efektywność w tym zakresie 

jest niższa niż w przypadku takiego powiatu jak Bielsk Podlaski. Wzrost liczby przedsię-

biorstw w przetwórstwie przemysłowym i budownictwie o 124 podmioty na przestrzeni lat 

2010-2015 był obserwowany łącznie ze wzrostem liczby miejsc pracy o 32 miejsca pracy (w 

powiecie bielskim, wzrost liczby podmiotów przemysłowych o 88 wystąpił z jednoczesnym 

wzrostem liczby miejsc pracy o 1 232).  
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Obserwując rozwój usług w powiecie dostrzega się pewną tendencję. W grupie usług ko-

mercyjnych największym pracodawcą jest handel. Obok niego dynamicznie rozwija się 

sekcja H – transport i gospodarka magazynowa, J – informacja i komunikacja; L – dzia-

łalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca;  

Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna; S – pozostała działalność usługowa i T – gospo-

darstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby 

i świadczące usługi na własne potrzeby. Podobnie jak w pozostałych analizowanych powia-

tach, obserwowane zmiany są wynikiem relatywnie wysokiej dochodowej elastyczności 

popytu150. Rozwój przemysłu w powiecie może wpływać na wzrost dochodów miesz-

kańców, a tym samym, w ujęciu generalnym, na wzrost popytu na dobra i usługi wyższe-

go rzędu, wspierające z jednej strony działalność firm w sektorze przemysłu (np. obsługa 

księgowa, prawna, usługi administrowania biurami), z drugiej podnoszące standard życia 

mieszkańców (np. usługi w zakresie zdrowia i urody) i wynikające z popytu na pomoc za-

spokajaną przy niższych dochodach w inny sposób (usługi opiekuńcze)151.  

Rozwój usług skorelowany ze zmianami zachodzącymi w określonych dziedzinach prze-

mysłu prowadzi do wystąpienia swoistego sprzężenia zwrotnego, polegającego na tym, że 

profesjonalizacja usług wymaga dostępu do narzędzi materialnych wspierających ich wy-

konywanie a tym samym wpływa na wzrost produkcji materialnej w określonych dziedzi-

nach.  

Dokumenty strategiczne powiatu wskazują a pewien potencjał do rozwoju turystyki, jed-

nak rozwój tego obszaru gospodarki należałoby uznać za niestabilny. Analiza firm funk-

cjonujących w sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastrono-

micznymi, wskazuje na niską aktywność podmiotów w branży. Liczba podmiotów funk-

cjonujących w sekcji maleje (w latach 2010-2016 spadła o 9 podmiotów, 13,2%). Ze wzglę-

du na brak odpowiednich danych statystycznych nie jest możliwe odniesienie do zmian w 

liczbie miejsc pracy w tej dokładnie, analizowanej sekcji. Można jedynie wskazać na spa-

dek liczby miejsc pracy w grupie sekcji obejmującej: handel; naprawę pojazdów samocho-

dowych; transport i gospodarkę magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację i 

komunikację, a więc m. in. główną z sekcji obsługujących turystykę (- 106 miejsc pracy). 

Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości obserwuje się natomiast w sekcji J – informacja i 

komunikacja (w latach 2010-2016 wzrost o 21 podmiotów, 56,8%). 

                                                        
150  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
151  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usługi 

opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
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Dosyć nieoczekiwaną sytuacją jest fakt, iż rozwój przedsiębiorczości w sektorze przemy-

słowym, zdominowany przez rozwój budownictwa przekłada się, w tym akurat powiecie 

(nie w powiecie bielskim, szczycącym się eksportowymi markami budowlanymi), na spe-

cjalizację powiatu. Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), 

analizowane na poziomie działów PKD, wyróżniają go na tle województwa w obszarach: 

pozostała produkcja wyrobów152 (liczba podmiotów – 47, 6% zasobów województwa); ro-

boty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (liczba podmiotów – 716, 6% zaso-

bów województwa); roboty budowlane specjalistyczne (liczba podmiotów – 487, 6% zaso-

bów województwa); działalność weterynaryjna (liczba podmiotów – 52; 12% zasobów wo-

jewództwa); działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (liczba podmiotów – 34; 

7% zasobów województwa); działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała dzia-

łalność związana z kulturą (liczba podmiotów – 7; 11% zasobów województwa).  

Jednocześnie, na terenie powiatu występują silne, pojedyncze podmioty gospodarcze, za-

trudniające duże liczby pracowników, działające w obszarach gospodarki, w których po-

wiat wysokomazowiecki nie wyróżnia się na tle innych powiatów w województwie liczbą 

podmiotów funkcjonujących w dziale. Reprezentują one niezwykle szeroki katalog działów 

gospodarki, od przetwórstwa rolno-spożywczego po usługi przetwarzania danych (np.: 

Grupa BIZNES POLSKA – Wnorowski i wspólnicy s. j. – przetwarzanie danych; zarządza-

nie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; DTK&W Zespół Ogłoszenio-

wy Wojciech Kadłubowski – działalność informacyjna; Mlekovita, Łuniewscy, Sokołów 

S.A.,  

– przemysł spożywczy; Z.P.U.H. „Michał” – produkcja silosów; CLOVIN – produkcja 

środków czystości).  

W przypadku powiatu wysokomazowieckiego, zarówno działy PKD wyróżniające powiat 

na tle województwa, jak i najwięksi pracodawcy w powiecie charakteryzują się w dużym 

stopniu niepowtarzalnością, na tle pozostałych analizowanych powiatów. Wyjątkowością z 

jednej strony odzwierciedlającą się w posiadaniu przedstawicieli największych pracodaw-

ców wśród usług sekcji J – informacja, promocja. Z drugiej strony niewystępującymi ni-

gdzie indziej specjalizacjami w zakresie budownictwa oraz przemysłu rozrywkowego.  

5. Podobnie jak w przypadku pozostałych powiatów subregionu, rozwój sił wytwórczych 

w powiecie wysokomazowieckim prowadzi do zastępowania w strukturze działowej gałęzi 

praco i ziemio chłonnych przez kolejne, takie jak przemysł maszynowy, budowlany czy 

produkcję wyrobów spożywczych. W powiecie nie zaznacza się wprawdzie rozwój gałęzi 

uważanych za nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, kosmiczny, 

elektrotechniczny, gałęzie określane mianem „brainpower industries”- bazujące na po-

nadprzeciętnych pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteligentnych, telekomunika-

cyjnych i teleinformatycznych sieci nowej generacji, softwarem, bio i nanotechnologiami, 

w których postęp techniczny jest szczególnie dynamiczny i najbardziej zauważalny), nie 

oznacza to, że lokalne gałęzie przemysłu, a zwłaszcza największe przedsiębiorstwa, nie po-

trzebują kadry o kwalifikacjach niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa. Coraz bardziej 

skomplikowane procesy produkcyjne wymagają coraz lepiej wykwalifikowanych pracow-

ników. Pozycja gałęzi gospodarki, w których istnieje jeszcze możliwość wykorzystywania 

niewykwalifikowanej siły roboczej sukcesywnie maleje. Niski poziom jakości zasobu ludz-

                                                        
152  Pozostała produkcja wyrobów obejmuje działalność związaną z produkcją wyrobów jubilerskich, biżuterii i podobnych 

wyrobów; instrumentów muzycznych; sprzętu sportowego; gier i zabawek; urządzeń, instrumentów oraz wyrobów me-

dycznych, włączając dentystyczne; wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowaną (miotły, szczotki, pędzle, wyroby ochronne, 

pióra, długopisy, wkłady, datowniki, globusy, parasole, guziki, zapalniczki, art. użytku osobistego jak: fajki, grzebienie, 

spinki do włosów; trumny, kosze kwiatowe, bukiety, wieńce). 
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kiego wyklucza możliwość dynamicznego rozwoju gałęzi. Możliwość taką dają powiązane 

ze sobą zasadą komplementarności zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować do 

wsparcia edukacyjno-szkoleniowego potrzeby zgłaszane przez: 

- działy gospodarki wyróżniające powiat na tle województwa pod względem skupiska 

podmiotów gospodarczych,  

- potrzeby pracodawców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających 

wprawdzie powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący 

udział w tworzeniu miejsc pracy. 

Obserwowana stagnacja w rozwoju usług w powiecie nie oznacza, że nie występują tutaj 

potrzeby szkoleniowe. Tylko w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, za-

trudniane są zwykle osoby bez jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. 

W pozostałych, wymagania stawiane osobom pragnącym podjąć pracę rosną, a wynika to z 

chęci podniesienia jakości świadczonych usług, które bezpośrednio wiążą się 

z możliwościami wypracowania większego zysku. Im większe powiązanie usług ze sferą 

materialną (bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy teleinformatyczne) tym wyższe ocze-

kiwania w stosunku do pracowników. Dlatego sektor usług powinien również zostać objęty 

wsparciem celem umożliwienia przejścia gospodarki powiatu na wyższe stadium rozwoju. 

W pierwszej kolejności należałoby objąć wsparciem te sekcje usługowe, które już w chwili 

obecnej wykazują wzrost w zakresie liczby podmiotów, czy posiadające znaczący udział w 

tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (częściej niż sekcje przemysłowe) będą opierały się 

na jednoosobowej działalności gospodarczej lub podmiotach zatrudniających niewielkie 

liczby pracowników, a szkolenia częściej w związku z tym będą kierowane do właścicieli 

przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 
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Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-

nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych153. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

                                                        
153  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, 

że gospodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie 

zasobów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse 

na zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy 

lub odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szan-

se na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, 

z uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  

 

 

 

 



  



213 

10 POWIAT ZAMBROWSKI  

10.1 Charakterystyka lokalnej gospodarki  
 

Powiat Zambrowski usytuowany jest w południowo – zachodniej 

części Województwa Podlaskiego. Położenie geograficzne powiatu 

przedstawia się korzystnie ze względu na krzyżowanie się na jego 

terenie ważnych szlaków komunikacyjnych. Jest to teren równin-

ny, położony w dorzeczu Narwi i środkowego Bugu, stanowi kra-

jobrazowe przedłużenie Niziny Mazowieckiej. Graniczy z powia-

tem łomżyńskim (od północy), białostockim (od wschodu), wyso-

komazowieckim (od południa) oraz ostrowskim (województwo 

mazowieckie, od zachodu). Powierzchnia powiatu wynosi  

733 km2. Powiat Zambrowski posiada korzystne położenie przy 

trasach tranzytowych (droga ekspresowa Nr S 8 Warszawa – Bia-

łystok, droga krajowa Nr 63 Łomża – Siedlce, droga krajowa 

Nr 66 Zambrów- Bielsk Podlaski).154  

Powiat jest terenem typowo rolniczym o cechach tworzących 

szanse umiarkowanego rozwoju gospodarczego. Na terenie powia-

tu przeważają użytki rolne zajmujące około 62% powierzchni. La-

sy pokrywają 26% powierzchni powiatu. Obszar posiada dobre 

warunki naturalne do intensywnego rozwoju rolnictwa, które sta-

nowi silną gałąź lokalnej gospodarki. Gleby powiatu, należące do 

wysokich klas bonitacyjnych, stwarzają warunki do uprawy zbóż 

i roślin pastewnych i paszowych dla bydła i trzody, a trwałe użytki 

zielone do chowu bydła mlecznego.155  

Na terenie powiatu występuje niewielki stopień uprzemysłowie-

nia. Dominują branże: spożywcza, mleczarska, elektrotechniczna 

i drzewna, których zakłady skupione są głównie w mieście  

Zambrów. W pozostałych gminach powiatu rozwija się głównie 

drobny przemysł rolno-spożywczy156. Wysoki stopień koncentracji 

tradycyjnych działów przemysłu związanych z wydobyciem kopa-

lin oraz produkcją artykułów spożywczych – mleczarskich wynika z uwarunkowań dla produk-

cji rolnej oraz posiadanych zasobów kopalin, stanowiących dobre zaplecze do rozwoju produk-

cji materiałów budowlanych. Na terenie powiatu występują znaczne pokłady dobrej jakości 

kruszywa budowlanego.157 

Wśród obszarów chronionych powiatu, występują rezerwaty przyrody: Rezerwat "Grabówka", 

Rezerwat "Dębowe Góry", Bagno Wizna I, Bagno Wizna II oraz kilka pomników przyrody.  

Walory przyrodnicze wnoszą znaczący wkład do obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Pol-

ski”. Część obszaru powiatu podlega ochronie w ramach sieci Natura 2000 (Bagno Wizna, 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Czerwony Bór). Turystyka ma szanse rozwoju w gminach 

                                                        
154  Program Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXVI/183/114 Rady Powiatu Zam-

browskiego z dnia 30 października 2014 r., s. 5. 
155  Tamże, s. 5. 
156  Tamże, s. 5. 
157  Tamże, s. 13. 

http://www.powiatzambrowski.com/strona.php?dzial=opowiecie&akcja=opowiecie_srod_grab
http://www.powiatzambrowski.com/strona.php?dzial=opowiecie&akcja=opowiecie_srod_debo
http://www.powiatzambrowski.com/strona.php?dzial=opowiecie&akcja=opowiecie_srod_wiz1
http://www.powiatzambrowski.com/strona.php?dzial=opowiecie&akcja=opowiecie_srod_wiz2
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Rutki Kossaki i Szumowo, gdzie znajdują się zbiorniki wodne i Obszary Natura 2000158. Powiat 

zasobny jest również w liczne obiekty zabytkowe, skupione głównie w mieście Zambrów159. 

W skład powiatu wchodzą: 

1. Gminy miejskie: Zambrów;  

2. Gminy wiejskie: Zambrów, Kołaki Kościelne, Szumowo, Rutki. 

 

 

Rysunek 22.  Podział administracyjny powiatu zambrowskiego  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Vademecum Samorządowca, dostępne w Internecie: 

http://bialystok.stat.gov.pl/.  

 

Potencjalny zasób osób – beneficjantów kształcenia ustawicznego wyznaczają przewidywania, 

co do liczby ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym do 2020 roku. (  
  

                                                        
158  Tamże, s. 12. 
159  Program Rozwoju Powiatu Zambrowskiego do roku 2020, Stowarzyszenie Animacji Rozwoju Lokalnego, Wrocław 2016, 

s. 6. 
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Wykres 9.  Prognoza ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym 
w powiecie zambrowskim (2015-2020) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL.  

 

 

Wśród powiatów subregionu łomżyńskiego, powiat zambrowski jest tym, w którym (poza mia-

stem Łomża) najwyraźniej widać powiązanie pomiędzy przewidywaną zmianą liczby ludności 

w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (równolegle ze spadkiem liczby ludności w wieku 

produkcyjnym obserwowany będzie wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym). Przewi-

dywany spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym, w 2020 roku w odniesieniu do 2015 

roku, wyniesie 762 osoby (2,7%). Charakterystyczną cechą obserwowanych zmian będzie jed-

nak stały wzrost dynamiki corocznych spadków, odpowiednio -0,4% (w 2017 roku), -0,5% (w 

2018 roku), -0,7% (w 2019 roku), -0,8% (w 2020 roku). Przewidywany wzrost dynamiki ubyt-

ku ludności znajdzie przełożenie na liczby bezwzględne. Liczba ludności w wieku produkcyj-

nym, począwszy od 2017 roku będzie wynosiła w kolejnych latach: -118 osób (w 2017 roku), -

143 osoby (w 2018 roku), -199 osób (w 2019 roku), -211 osób (w 2020 roku). 

Sytuacja przewidywana w zakresie zmian liczby ludności w wieku produkcyjnym będzie owo-

cowała wzrostem liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. W przypadku powiatu zambrow-

skiego, w 2020 roku liczba osób w tej populacji wrośnie o 330 osób (4,3%).  

Struktura pracujących według sektorów gospodarki w powiecie zambrowskim, podobnie jak 

w powiecie bielskim i hajnowskim, wyróżnia się na tle województwa udziałem pracujących 

w przemyśle. 
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Tabela 83.  Udział pracujących według sektorów gospodarki w pracujących 
ogółem, w powiecie zambrowskim na tle województwa w latach 
2008-2015 (%)160 

 
Sektor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

40 40 38 38 38 38 37 37 

Przemysł i budownictwo 20 19 20 20 19 19 19 20 

Usługi 41 41 43 43 43 43 43 43 

POWIAT  
ZAMBROWSKI 

Rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

50 50 47 45 47 46 44 43 

Przemysł i budownictwo 25 24 24 25 23 24 24 25 

Usługi 25 27 29 30 31 30 32 32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

 

Uwarunkowania gospodarcze powiatu zambrowskiego sprzyjające rozwojowi rolnictwa decy-

dują o wysokim poziomie liczby pracujących w tym sektorze gospodarki, który jednak zmniej-

sza się na korzyść zwiększania się liczby pracujących w usługach. Na przestrzeni lat 2008-2015 

identyczny zasób ludności zmniejszył szeregi pracujących w rolnictwie, co zwiększył zasoby 

pracujących w usługach (7 pkt. proc.). Na niezmiennym poziomie kształtuje się udział pracują-

cych w przemyśle i budownictwie. Charakterystycznym dla powiatu zambrowskiego jest fakt, iż 

ocena poziomu uprzemysłowienia gospodarki lokalnej, wynikająca z dokumentów strategicz-

nych wydaje się być zaniżona w stosunku do rzeczywistości. Poziom pracujących w przemyśle i 

usługach (podobnie jak w powiecie białostockim – 25%), należy do najwyższych w regionie. 

Wyższym charakteryzują się jedynie powiaty: miasto Suwałki – 36%, powiat hajnowski – 29% 

i powiat bielski – 28%.  

  

                                                        
160  Niezgodności w sumie procentowej pracujących łącznie w rolnictwie, przemyśle i usługach (+/- 1 punkt procentowy po-

wyżej/poniżej 100) wynikają z zaokrągleń. 
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Rysunek 23.  Prognoza liczby pracujących w sektorze rolnictwa, przemysłu i 
usług w powiecie zambrowskim w 2022 roku 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy ARIMA 

 

Prognoza ARIMA wskazuje, jak z 95% prawdopodobieństwem będzie kształtował się rozwój 

liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach gospodarki powiatu zambrowskiego do 2022 

roku. Przy zachowaniu obecnych trendów w gospodarce lokalnej i jej otoczeniu, np.: trendów 

depopulacyjnych, czy procesów społecznych przekładających się na skłonność 

do podejmowania zatrudnienia, mobilność zawodową, uczestnictwo w kształceniu ustawicz-

nym ludności powiatu, liczba miejsc pracy w sektorach gospodarki będzie kształtowała się w 

następujący sposób: 

a) Rolnictwo powiatu, w 2022 roku, będzie dysponowało 4 853 miejscami pracy; z 95% 

prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 4 346 do 5360 

miejsc;  

b) Przemysł powiatu, w 2022 roku, będzie najprawdopodobniej dysponował 3123 miejscami 

pracy; z 95% prawdopodobieństwem liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 2 

748 do 3 498 miejsc pracy;  

c) W usługach, w 2022 roku, będzie pracowało 5178 osób; z 95% prawdopodobieństwem 

liczba miejsc pracy zamknie się w przedziale: od 4 989 do 5 366 miejsc pracy.  

Strukturę gospodarczą powiatu zambrowskiego, pod względem liczby firm funkcjonujących 

w poszczególnych sekcjach PKD, prezentuje Tabela 84. 
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Tabela 84.  Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie zambrowskim, 
w latach 2010-2016 (wg sekcji PKD) 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda: Sekcja A – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (w przypadku tej sekcji, dane informują 

o podmiotach zajmujących się specjalną produkcją rolną; liczba podmiotów nie uwzględnia gospodarstw indywidu-

alnych);  

B- górnictwo i wydobywanie; C – przetwórstwo przemysłowe; D -wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektrycz-

ną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; E – dostawa wody; gospodarowanie 

ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją; F – budownictwo; G – handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle; H – transport i gospodarka magazynowa; I – działalność 

związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi; J – informacja i komunikacja; K – działalność finan-

sowa i ubezpieczeniowa; L – działalność związana z obsługą rynku nieruchomości; M – działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna; N- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca; O – administra-

cja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne; P – edukacja; Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna; R -działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją; S – pozostała działalność usługowa; T – 

gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi 

na własne potrzeby; U – organizacje i zespoły eksterytorialne. 

 

Natężenie koloru od „zielonego” do „czerwonego” obrazuje natężenie zmian w zakresie liczby podmiotów  

 Najwyższy 
poziom ko-
rzystnych 

zmian 

 Najwyższy po-
ziom nieko-

rzystnych zmian 

 

 

W strukturze podmiotów gospodarczych powiatu zambrowskiego najwięcej firm funkcjonuje 

w sekcji G – handel hurtowy i detaliczny, a udział podmiotów z tej sekcji w liczbie podmiotów 
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funkcjonujących w gospodarce powiatu ogółem, wynosi 25,8%. Sekcje reprezentujące przemysł 

i budownictwo (sekcje: C – przetwórstwo przemysłowe i F – budownictwo), które w powiecie 

zambrowskim posiadają silny, 25% udział w tworzeniu miejsc pracy, w strukturze podmiotów 

gospodarki, charakteryzują się jeszcze wyższym udziałem w ogólnej liczbie podmiotów 

(35,0%). W 2015 roku, 829 podmiotów funkcjonujących w sektorze przemysłu i budownictwa 

w powiecie, tworzyło łącznie 3 424 miejsca pracy. Podmioty funkcjonujące w rolnictwie stano-

wią niewielki, 3,6% udział w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, jednak ten sektor go-

spodarki tworzy ponad 40% (5 772) miejsc pracy. Sekcje PKD zaliczane do usług, w strukturze 

podmiotów gospodarczych stanowią aż 70,5% podmiotów ogółem (2 319 podmiotów), tworząc 

jednocześnie miejsca pracy 4 296 osobom. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sekto-

rów gospodarki oraz arkusz Podmioty gospodarcze według sekcji PKD)  

W sektorze usług powiatu zambrowskiego silną pozycję posiadają sekcje: H – transport 

i gospodarka magazynowa (8,1%) oraz sekcja M – działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna (6,1%)161, Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 

Liczba podmiotów funkcjonujących w gospodarce powiatu zambrowskiego, w latach 2010-

2016 wzrosła nieznacznie, o 44 podmioty (1,4%). Podmioty funkcjonujące w rolnictwie dyna-

micznie zmniejszają swoją liczebność. W analizowanym okresie udział podmiotów z sekcji A – 

rolnictwo zmniejszył się o 36,4% (68 podmiotów). Obserwowana sytuacja przełożyła się na 

spadek udziału pracujących w rolnictwie na poziomie 1 pkt. proc. W liczbach bezwzględnych 

obserwowano jednak wzrost liczby miejsc pracy w rolnictwie o 22 miejsca. Podobnie jak w 

innych powiatach subregionu, także i w powiecie zambrowskim, na obserwowaną sytuację 

wpływa silna pozycja indywidualnych gospodarstw rolnych w tworzeniu miejsc pracy na po-

ziomie lokalnym. Sekcje PKD wliczane do sektora przemysłu i budownictwa notowały w latach 

2010-2016 słaby wzrost liczby podmiotów gospodarczych. W sekcji F – budownictwo, zaob-

serwowano spadek na poziomie 0,7%, w sekcji C – przetwórstwo przemysłowe niewielki 

wzrost, na poziomie 5,6%. Łącznie, w sekcjach PKD kwalifikowanych do sektora przemysłu i 

budownictwa, liczba przedsiębiorstw wzrosła zaledwie o 12 podmiotów, co przełożyło się jed-

nak na spory wzrost liczby miejsc pracy w przemyśle (w latach 2010-2015 liczba pracujących w 

przemyśle wzrosła o 402 miejsca). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg sektorów go-

spodarki)  

Liczba podmiotów gospodarczych funkcjonujących w sektorze usług zwiększyła się o 99 pod-

miotów (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarcze według sekcji PKD). Znaczące 

wzrosty liczby funkcjonujących podmiotów zaobserwowano w sekcji N – działalność w zakresie 

usług administrowania i działalność wspierająca162; P – edukacja, sekcji Q – opieka zdrowotna 

i pomoc społeczna, sekcjach: S – pozostała działalność usługowa163; T – gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników. Wiele sekcji należących do sektora usług notowało również zna-

czące spadki w liczbie podmiotów: sekcja G – handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 

samochodowych, włączając motocykle, H – transport i gospodarka magazynowa,  

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa (por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg 

sektorów gospodarki). 

                                                        
161  Sekcja M obejmuje bardzo zróżnicowane rodzaje działalności, do których należą: działalność prawnicza, rachunkowo – 

księgowa i doradztwo podatkowe, działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem, dzia-

łalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne, badania naukowe i prace rozwojowe, reklama, 

badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, działalność weterynaryjna. 
162  W zakres sekcji N – usług administrowania i działalności wspierającej, wchodzą działalności związane z wynajmem po-

jazdów i maszyn, agencji zatrudnienia, organizatorów i pośredników turystycznych, agencji detektywistycznych i ochro-

niarskich, usług utrzymania porządku i zagospodarowania terenu, usługi administrowania biurami. 
163  Sekcja S obejmuje działalność organizacji członkowskich, naprawę komputerów i artykułów użytku osobistego i domowe-

go, działalność usługową pozostałą, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 



220 

Liczba podmiotów gospodarczych, funkcjonujących w gospodarce powiatu zambrowskiego 

(2016 r.) na poziomie działów PKD, pozwala na jego wyróżnienie w skali województwa, 

w obszarze sześciu branż: 

- pozostałe górnictwo i wydobywanie164 (liczba podmiotów – 12; 10% zasobów wojewódz-

twa), 

- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (liczba podmiotów – 5; 6% zasobów wo-

jewództwa), 

- działalność pocztowa i kurierska (liczba podmiotów – 6; 5% zasobów województwa), 

- ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (liczba podmiotów – 2; 10% zasobów województwa), 

- działalność związana z zatrudnieniem (liczba podmiotów – 6; 9% zasobów województwa). 

(Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Podmioty gospodarki wg działów PKD) 

Analizę liczby pracujących w powiecie zambrowskim, według grup sekcji PKD, prezentuje 

Tabela 85. 

 

Tabela 85.  Pracujący według grup sekcji w powiecie zambrowskim na tle 
województwa w latach 2010-2016 

 
GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE ogółem osoba 333 970 334 924 332 206 335 804 340 438 340 311 

Powiat  
Zambrowski 

ogółem osoba 12 355 12 647 12 264 12 511 13 147 13 492 

udział w zasobach  
województwa 

%* 4 4 4 4 4 4 

PODLASKIE 
rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

osoba 125 825 125 738 125 862 125 986 126 157 126 063 

Powiat  
Zambrowski 

rolnictwo, leśnictwo,  
łowiectwo i rybactwo 

osoba 5 750 5 751 5 752 5 752 5 774 5 772 

udział w zasobach  
województwa 

%* 2 2 2 2 2 2 

udział w wojewódzkich  
zasobach rolnictwa,  

leśnictwa i łowiectwa 
%** 5 5 5 5 5 5 

PODLASKIE przemysł i budownictwo osoba 65 753 66 585 64 023 64 027 66 383 66 836 

Powiat  
Zambrowski 

przemysł i budownictwo osoba 3 022 3 140 2 767 2 958 3 135 3 424 

udział w wojewódzkich  
zasobach budownictwa 

%** 5 5 4 5 5 5 

                                                        
164  Pozostałe górnictwo i wydobywanie obejmuje następujące rodzaje aktywności gospodarczej: wydobywanie kamieni oz-

dobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; wydobywanie żwiru i piasku; 

wydobywanie gliny i kaolinu; wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów; wydo-

bywanie torfu; wydobywanie soli; górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak: materiały ścierne, 

azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd., kamienie szlachetne, 

kwarc, mika itp., naturalny asfalt i naturalny bitumin. 
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GRUPA SEKCJI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PODLASKIE 

handel; naprawa  
pojazdów samochodo-

wych; transport  
i gospodarka  
magazynowa;  

zakwaterowanie  
i gastronomia; informacja i 

komunikacja 

osoba 48 554 49 283 48 435 49 448 50 565 50 248 

Powiat 
 Zambrowski 

handel; naprawa  
pojazdów samochodo-

wych; transport  
i gospodarka magazynowa; 

zakwaterowanie  
i gastronomia; informacja i 

komunikacja 

osoba 1 061 1 215 1 181 1 178 1 578 1 691 

udział w wojewódzkich  
zasobach handlu;  

naprawy pojazdów (…) 
%** 2 2 2 2 3 3 

PODLASKIE 

działalność finansowa 
i ubezpieczeniowa;  

obsługa rynku  
nieruchomości 

osoba 8 310 8 434 8 425 8 355 8 262 7 717 

Powiat 
 Zambrowski 

działalność finansowa  
i ubezpieczeniowa;  

obsługa rynku  
nieruchomości 

osoba 194 187 186 191 194 182 

udział w wojewódzkich  
zasobach działalności  

finansowej  
i ubezpieczeniowej (…) 

%** 2 2 2 2 2 2 

PODLASKIE pozostałe usługi osoba 85 528 84 884 85 461 87 988 89 071 89 447 

Powiat 
 Zambrowski 

pozostałe usługi osoba 2 328 2 354 2 378 2 432 2 466 2 423 

udział w wojewódzkich  
zasobach pozostałych 

usług 
%** 3 3 3 3 3 3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS BDL 

 

Legenda:  

* udział w zasobach pracy województwa 

** udział w wojewódzkich zasobach pracy danej grupy sekcji 

 

Powiat zambrowski charakteryzuje się niskim udziałem pracujących poszczególnych grup sek-

cji PKD w wojewódzkich zasobach tych sekcji. Pracujący w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i 

rybactwie w powiecie stanowią 5% wojewódzkich zasobów tej grupy sekcji. W pozostałych gru-

pach sekcji, udział ten prezentuje się następująco: przemysł i budownictwo 5%; handel, na-

prawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i ga-

stronomia; informacja i komunikacja 3%; działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa 

rynku nieruchomości 2%; pozostałe usługi 3%. (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg 

grup sekcji PKD) 

Cechą wyróżniającą powiat na tle pozostałych powiatów subregionu łomżyńskiego, jest obser-

wowany na przestrzeni lat 2010-2015, wzrost liczby miejsc pracy w gospodarce ogółem (o 1 137 

miejsc pracy; 9,2%). Wyższym wzrostem, w analizowanym okresie, charakteryzował się jedynie 

powiat bielski (1 285 miejsc pracy; 7,2%). W ujęciu poszczególnych grup sekcji, najwyższy 

wzrost liczby miejsc pracy wystąpił w grupie sekcji: handel, naprawa pojazdów samochodo-

wych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia; informacja i ko-

munikacja  

(630 miejsc pracy, 59,4%). Liczba miejsc pracy wzrosła również w grupach sekcji: przemysł 

i budownictwo (402 miejsca pracy; 13,3%); pozostałe usługi (95 miejsc; 4,1%); rolnictwo, le-
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śnictwo, łowiectwo i rybactwo (22 miejsca pracy; 0,4%). W niewielkim stopniu, zmniejszyła się 

liczba miejsc pracy jedynie w grupie sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa 

rynku nieruchomości (- 12 miejsc pracy, – 6,2%). (Por. Baza Danych nr 1, arkusz: Pracujący wg 

grup sekcji PKD) 

Największych lokalnie pracodawców, prezentuje Tabela 86.  
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Tabela 86.  Najwięksi pracodawcy powiatu zambrowskiego 

Lp. Nazwa zakładu pracy Działalność 
Liczba pracujących w 

zakładzie pra-
cy/przedział 

1. 
„DOBROPLAST” Fabryka Okien Sp. z o. o” 

w Zambrowie 
Produkcja okien PCV pow. 1000 

2. 
„KEYLITE” RW Polska Sp. z o. o  

w Zambrowie 
Produkcja okien dachowych 200-500 

3. „NATRIX” Sp. z o. o w Szumowie Produkcja kostki brukowej 200-500 

4. 
Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S. J.  

w Szumowie 
Wydobycie i przetwórstwo kruszyw oraz kostki 

brukowej i prefabrykatów betonowych 
200-500 

5. Zakład Karny – Czerwony Bór 
Zakład karny typu zamkniętego, półotwartego i 

otwartego. 
200-500 

6. 
Pomorska Instytucja. Gospodarki Budżeto-

wej „POMERANIA” w Czerwonym Borze 
Szeroka działalność związana ze sprzedażą 100-200 

7. 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

w Długoborzu 
Ośrodek dla dzieci i młodzieży od 5 do 23 lat  

z niepełnosprawnością intelektualną 
100-200 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.rot.wrotapodlasia.pl oraz Program Rozwoju Powiatu Zambrow-

skiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały Nr XXVI/183/114 Rady Powiatu Zambrowskiego z dnia 30 październi-

ka 2014 r., s. 5. 

 

 

Do największych pracodawców w powiecie należą przedsiębiorstwa związane z branżą stolarki 

okiennej i kostki brukowej. Jedno przedsiębiorstwo działa w sektorze handlu, a dwóch praco-

dawców reprezentuje sektor publiczny.  

 

10.2 Niezrealizowane potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki  
 

Występujący lokalnie popyt na pracę jest determinowany kierunkami rozwoju gospodarczego 

powiatu (Tabela 87). 

 

Tabela 87.  Miejsca pracy w powiecie zambrowskim w latach 2013, 2014 i 2016 
wg działów PKD  

Oferty pracy 2013 

o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 

 
Oferty pracy 2014 

o ustalonym kodzie dzia-

łu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 

 Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 
 

 

78 Działalność związana 
z zatrudnieniem 

121  
41 Roboty budowlane  

związane ze wznoszeniem 
budynków 

106  

23 Produkcja wyrobów  
z pozostałych mineral-
nych surowców nieme-
talicznych 

45 

22 Produkcja wyrobów 
z gumy i tworzyw 
sztucznych 

75  

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu de-
talicznego pojazdami sa-
mochodowymi 

62  

47 Handel detaliczny,  
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

43 

68 Działalność związana 
z obsługą rynku nieru-
chomości 

50  
45 Handel hurtowy  

i detaliczny; naprawa po-
jazdów samochodowych 

43  

45 Handel hurtowy i deta-
liczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych, 
włączając motocykle 

28 

http://www.rot.wrotapodlasia.pl/
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Oferty pracy 2013 

o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 

 
Oferty pracy 2014 

o ustalonym kodzie dzia-

łu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 

 Oferty pracy 2016 

o ustalonym kodzie 

działu PKD 

Liczba 

miejsc 

pracy 
 

 

47 Handel detaliczny, 
z wyłączeniem handlu 
detalicznego pojazdami 
samochodowymi 

49  
32 Pozostała produkcja  

wyrobów 
27  

13 Produkcja wyrobów 
tekstylnych 

19 

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

19  - -  
10 Produkcja artykułów 

spożywczych 
18 

45 Handel hurtowy i deta-
liczny; naprawa pojaz-
dów samochodowych 

17  - -  
43 Roboty budowlane  

specjalistyczne 
13 

96 Pozostała indywidualna 
działalność usługowa 

13  - -  

42 Roboty związane  
z budową obiektów  
inżynierii lądowej  
i wodnej 

11 

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń  
i funduszów  
emerytalnych 

12  - -  
49 Transport lądowy oraz 

transport rurociągowy 
10 

-   - -  
56 Działalność usługowa 

związana z wyżywieniem 
10 

-   - -  

64 Finansowa działalność 
usługowa, z wyłącze-
niem ubezpieczeń  
i funduszów emerytal-
nych 

8 

-   - -  55 Zakwaterowanie 8 

-   - -  

 Działalność związana 
z oprogramowanie  
i doradztwem w zakresie 
informatyki oraz dzia-
łalność powiązana 

8 

-   - -  

01 Uprawy rolne, chów  
i hodowla zwierząt,  
łowiectwo, włączając 
działalność usługową 

7 

-   - -  85 Edukacja 6 

-   - -  

46 Handel hurtowy,  
z wyłączeniem handlu 
pojazdami samochodo-
wymi 

6 

Pozostałe 1 604  Pozostałe 583  Pozostałe 1 239 

Razem 1 960  Razem 821  Razem 1 479 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 2016, 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Analiza popytu na pracę w powiecie zambrowskim, według działów PKD, przedstawia zróżni-

cowanie w zapotrzebowaniu na pracowników w latach 2013, 2014 i 2016. Biorąc pod uwagę 

liczbę ofert pracy ogółem, w 2014 roku nastąpił duży spadek w zakresie liczby poszukiwanych 

pracowników w stosunku do 2013 roku. W kolejnym roku, 2016 r.165 nastąpił wysoki wzrost 

liczby ofert pracy w stosunku do obserwacji z 2014 roku. W ciągu trzech kwartałów roku liczba 

zidentyfikowanych miejsc pracy wzrosła o 80%. W 2013 roku, poza działami gospodarki nale-

żącymi do działalności handlowej, popyt na pracę obserwowano w usługach finansowych, ob-

słudze rynku nieruchomości i pozostałych. Przypadek popytu na pracę zgłaszanego przez pod-

mioty reprezentujące działalność związaną z zatrudnieniem był w analizowanym roku ewi-

                                                        
165  Dane za 2016 rok prezentują popyt na pracę zidentyfikowany na lokalnym rynku w miesiącach styczeń-sierpień. Jeżeli 

w okresie 8 miesięcy 2016 roku liczba ofert pracy zidentyfikowanych na lokalnym rynku pracy była wyższa niż w okresie 

całego 2013 roku, należy domniemywać, iż wzrosła jeszcze bardziej po upływie następnych 4 miesięcy (na koniec roku 

2016). 
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dentnym przykładem pośrednictwa pracy. Jedynym przedstawicielem sektora przemysłu po-

szukującego pracowników, był w analizowanym roku dział produkcji wyrobów z gumy i two-

rzyw sztucznych. W 2014 roku zdecydowanie rzadziej wystąpiła możliwość zakwalifikowania 

konkretnej oferty pracy do działu PKD zgłaszającego popyt na pracowników. Obserwowaną 

sytuację należy wiązać nie tyle z niską aktywnością przedsiębiorców w konkretnych działach 

gospodarki, co ze sposobem formułowania treści ofert pracy. Ogólny poziom informacji zawie-

ranych przez pracodawców w ofertach, stosunkowo często nie pozwala w jednoznaczny sposób 

na identyfikowanie działów PKD zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników.  

Natomiast oferty pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w 2016 roku, w dużej liczbie 

przypadków pozwoliły na identyfikację działów gospodarki zgłaszających popyt na pracę. Cha-

rakterystyczną obserwację w tym roku stanowił jednak fakt rozdrobnienia ofert pracy (małe 

liczby ofert pracy) pomiędzy szerokim spectrum działów. Wśród działów PKD poszukujących 

pracowników zdecydowanie dominowały działy usługowe (handel, roboty budowlane, trans-

port lądowy, usługi finansowe, zakwaterowanie i wyżywienie, edukacja, działalność związana z 

oprogramowaniem) lecz w stosunku do lat poprzednich obserwowano większy popyt w dzia-

łach produkcyjnych (produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicz-

nych, produkcja wyrobów tekstylnych, produkcja artykułów spożywczych).  

 

Tabela 88.  Zestawienie 20 najczęściej poszukiwanych zawodów w powiecie 
zambrowskim (latach 2011-2013, 2014 i 2016)  

Kod  
i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski  Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski 

 
Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski 

2013 2012 2011 
 

2014  2014 

N N N 
 

N %  N % 

712501  
Monter /  

składacz okien 
533 59 122  

712501  
Monter / 

 składacz okien 
446 17,5  

522301  
Sprzedawca S 

136 9,2 

522301  
Sprzedawca S 

170 154 90  
522301  

Sprzedawca S 
271 10,6  

712501  
Monter /  

składacz okien 
83 5,6 

411004  
Technik prac  
biurowych S 

93 103 36  
432103 

 Magazynier 
119 4,7  

411004 
 Technik prac 
 biurowych S 

72 4,9 

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
79 45 32  

411004  
Technik prac  
biurowych S 

113 4,4  
515303  

Robotnik 
 gospodarczy 

43 2,9 

515303  
Robotnik gospodarczy 

67 78 54  

833203 
 Kierowca 

 samochodu  
ciężarowego 

86 3,4  
524902  

Doradca klienta 
37 2,5 

833203  
Kierowca samochodu 

ciężarowego 
37 73 86  

332203  
Przedstawiciel  

handlowy 
79 3,1  

931301  
Pomocniczy  

robotnik budowlany 
35 2,4 

432103  
Magazynier 

33 32 12  
931301  

Robotnik  
budowlany 

49 1,9  
432103  

Magazynier 
35 2,4 

931301  
Robotnik budowlany 

32 17 16  
332101 
 Agent  

ubezpieczeniowy 
38 1,5  

721204  
Spawacz 

34 2,3 

723103  
Mechanik pojazdów 
samochodowych S 

28 . .  
515303  

Robotnik gospodar-
czy 

36 1,4  
723103  

Mechanik pojazdów 
samochodowych S 

28 1,9 

721204  
Spawacz metodą MAG 

27 . .  
723103  

Mechanik pojazdów 
samochodowych S 

33 1,3  
753105  

Krawiec S 
27 1,8 

932913  
Sortowacz 

26 . .  
411003  

Pracownik kancela-
ryjny 

31 1,2  
332203  

Przedstawiciel 
 handlowy 

26 1,8 

541307  
Pracownik ochrony 

 fizycznej bez licencji 
22 . .  

523002  
Kasjer handlowy 

29 1,1  

833203  
Kierowca  

Samochodu 
 ciężarowego 

23 1,6 
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Kod  
i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski  Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski 

 
Kod  

i nazwa zawodu 

Powiat  
zambrowski 

2013 2012 2011 
 

2014  2014 

N N N 
 

N %  N % 

941201  
Pomoc kuchenna 

21 30 7  
721204  

Spawacz metodą 
MAG 

27 1,1  
751104  

Rozbieracz- 
wykrawacz 

23 1,6 

524902  
Doradca klienta 

21 15 3  
941201  

Pomoc kuchenna 
27 1,1  

814204  
Operator maszyn  

i urządzeń do  
produkcji okien 

 z tworzyw 
 sztucznych 

22 1,5 

512001  
Kucharz S 

19 21 20  
541307  

Pracownik ochrony 
fizycznej bez licencji 

21 0,8  
931205  

Pomocniczy 
 robotnik drogowy 

21 1,4 

411003  
Pracownik kancelaryj-

ny 
18 24 12  

524902  
Doradca klienta 

20 0,8  
941201  

Pomoc kuchenna 
21 1,4 

523002 
 Kasjer handlowy 

17 . .  
931205  

Robotnik drogowy 
19 0,7  

711202  
Murarz S 

21 1,4 

751201  
Cukiernik S 

15 . .  
412001  

Sekretarka 
17 0,7  

512001  
Kucharz S 

19 1,3 

712990 
 Pozostali robotnicy 

budowlani robót  
wykończeniowych  
i pokrewni gdzie  

indziej  
niesklasyfikowani 

15 . .  
513101  

Kelner S 
17 0,7  

722204  
Ślusarz S 

17 1,1 

325905  
Opiekunka dziecięca S 

15 . .  
524404  

Telemarketer 
17 0,7  

932909  
Pomocnik  
mleczarski 

16 1,1 

. . . .  
932909  

Pomocnik  
mleczarski 

17 0,7  . . . 

. . . .  
932913  

Sortowacz 
17 0,7  . . . 

Pozostałe zawody 672 640 626 
 

Pozostałe zawody 1021 40,0  Pozostałe zawody 740 50% 

Ogółem 1960 1479 1182 
 

Ogółem 2550 100  Ogółem 1 479 100 

Źródło: Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, Edycje: 2013, 2014, 

2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. 

 

Legenda: 

S – zawody kształcone w systemie kształcenia zawodowego 

 

 

W powiecie zambrowskim, na przestrzeni lat 2011-2014 oraz w 2016 roku, podobnie jak 

w pozostałych analizowanych powiatach, najczęściej identyfikowano popyt na pracę 

w zawodach wymagających niższych poziomów wykształcenia: średniego zawodowego 

(np.: przedstawiciel handlowy, magazynier), zasadniczego zawodowego (np.: mechanik po-

jazdów samochodowych, krawiec) lub stanowisk pracy niewymagających kwalifikacji (jak np. 

robotnik drogowy, pomocnik mleczarski). W powiecie, identyfikowano wysoki poziom powta-

rzalności w zakresie zawodów poszukiwanych w kolejnych latach (2011-2014 i 2016). Nie-

zmiennie, w top 20 znajdowało się 10 zawodów (monter/składacz okien, sprzedawca, technik 

prac biurowych, robotnik gospodarczy, przedstawiciel handlowy, kierowca samochodu cię-

żarowego, magazynier, mechanik pojazdów samochodowych, doradca klienta, pomoc ku-

chenna). Obserwowano również popyt w zawodach pokrewnych (robotnik budowlany – po-

mocniczy robotnik budowlany, spawacz – spawacz metodą MAG). 

W powiecie zambrowskim, w czołówce najczęściej poszukiwanych zawodów znaleźli się mon-

ter/składacz okien i sprzedawca. Do ścisłej czołówki najczęściej poszukiwanych zawodów na-

leżeli również, podobnie jak w innych powiatach, technicy prac biurowych i robotnicy gospo-

darczy. Kolejnym zawodem z czołówki poszukiwanych był kierowca samochodu ciężarowego, 
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co na równi z występowaniem wśród najczęściej poszukiwanych zawodów monte-

rów/składaczy okien jest obserwacją wyróżniającą powiat zambrowski na tle innych powia-

tów.  

Na lokalnym rynku pracy oprócz popytu na sprzedawców i techników prac biurowych obser-

wowano również popyt na przedstawicieli innych kierunków kształcenia zawodowego 

w systemie szkolnym. W 2013 roku wśród najczęściej poszukiwanych zawodów znaleźli się 

mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, opiekunka dziecięca. W 2014 roku 

dołączyli do nich kelnerzy, a w 2016 roku krawcy, murarze i ślusarze.  

W 2013 roku technicy prac biurowych (75,3% ofert dotowanych w formie stażu) oraz sprze-

dawcy (39,4% ofert dotowanych w formie stażu), znaleźli się na pierwszych miejscach wśród 

najczęściej dotowanych środkami Funduszu Pracy, jako miejsca przygotowania zawodowego 

w formie stażu166. Analizy prowadzone w 2016 roku, nie pozwalają na bezpośrednie powtórze-

nie tej obserwacji ze względu na jej prowadzenie na wyższym poziomie Klasyfikacji Zawodów i 

Specjalności (poziomie grup wielkich, a nie konkretnych zawodów). Z dużym prawdopodo-

bieństwem należy jednak spodziewać się podobnej sytuacji ze względu na przynależność wy-

mienionych zawodów do grup wielkich najczęściej finansowanych w formie stażu, w 2016 ro-

ku: pracowników usług i sprzedawców (16,9% miejsc pracy dofinansowanych w formie stażu, 

do tej grupy należy sprzedawca); pracownicy biurowi (37% miejsc pracy dofinansowanych w 

formie stażu, do tej grupy należą technicy prac biurowych. 

Ze względu na wysoki poziom powiązania z dotacjami ze środków Funduszu Pracy oraz specy-

fikę zadań zawodowych, scharakteryzować należy dwa z trzech najczęściej poszukiwanych w 

powiecie zawodów.  

W przypadku sprzedawcy, rozmiar popytu zgłaszanego na przedstawicieli zawodu jest zwy-

kle bardzo wysoki w porównaniu do popytu na inne zawody. Jednakże charakterystyczną ce-

chą tego zawodu jest fakt, iż popyt na pracę w zawodzie może być stosunkowo łatwo zaspoka-

jany wśród osób nieposiadających wykształcenia kierunkowego. Kandydatom do pracy nie 

stawia się wygórowanych oczekiwań. Zwraca się uwagę na zdolności komunikacyjne preten-

dentów do zatrudnienia. Na generowanie popytu duży wpływ posiada wysoki poziom rotacji 

pracowników spowodowany niską atrakcyjnością warunków pracy. Istotnym jest również fakt, 

iż sprzedawca jest jednym z najczęściej dotowanych przez urzędy pracy miejsc aktywizacji za-

wodowej w formie stażu, co również istotnie wpływa na zaburzenie realnej oceny popytu na 

pracowników tej kategorii zawodowej.167 

Na wielu lokalnych rynkach pracy obserwowany jest wysoki popyt w zawodzie technik prac 

biurowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na błędy popełniane na etapie klasyfikowania 

ofert pracy. Zgodnie z Klasyfikacją Zawodów Szkolnictwa Zawodowego168, kształcenie 

w zawodzie, jest kierowane do osób niewidomych i słabowidzących. Popyt obserwowany w 

powiecie w zawodzie technik prac biurowych nie oznacza najprawdopodobniej popytu na pra-

cowników z dysfunkcją wzroku wykształconych w zawodzie technik prac biurowych lecz odnosi 

się do potrzeb w zakresie pracowników biura, których należałoby sklasyfikować w inny sposób. 

Rozmiar generowanego popytu sugeruje jednocześnie możliwość występowania wysokiej rota-

cyjności miejsc pracy, wynikającej np. z okresowego zatrudniania pracowników na stanowi-

                                                        
166  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
167  Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym 

i lokalnym, op. cit. s. 30. 
168  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2094). 
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skach dofinansowywanych ze środków Funduszu Pracy (zwłaszcza traktowanie miejsc pracy 

dla tej kategorii zawodowej, jako miejsc aktywizacji zawodowej w formie stażu·) oraz ze słabych 

warunków pracy.169  

Szczegółowe liczby ofert pracy identyfikowane na lokalnym rynku pracy w latach 2011-2013; 

w 2014 r. i w 2016 r., w układzie zgodnym z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby 

rynku pracy170, prezentuje Baza Danych Nr 2. Popyt na pracę w powiatach subregionu łomżyń-

skiego w latach 2011-2014 i 2016. 

Edycje badania Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji, realizowane w latach 2013 i 2016, zo-

stały wzbogacone również o analizę wymagań w zakresie doświadczenia, wykształcenia, cech 

osobowych, kursów i uprawnień oraz kompetencji kluczowych171.  

Tabela 89.  Rozkład kompetencji i umiejętności poszukiwanych w powiecie 
zambrowskim172 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Kompetencje i umiejętności 

Doświadczenie 206 37,7 7 3,4 16 7,8 27 13,1 10 4,9 35 17,0 - - 77 37,4 18 8,7 12 5,8 

Wykształcenie 169 30,9 4 2,4 18 10,7 21 12,4 7 4,1 42 24,9 - - 38 22,5 35 20,7 3 1,8 

Porozumiewanie się 
 w językach obcych 

147 26,9 2 1,4 26 17,7 8 5,4 5 3,4 5 3,4 - - 100 68,0 - - - - 

Cechy osobowe,  
odnoszące się  
bezpośrednio  
do charakteru 

138 25,2 6 4,3 13 9,4 55 39,9 6 4,3 22 15,9 1 0,7 17 12,3 1 0,7 17 12,3 

Kursy i uprawnienia 103 18,8 2 1,9 6 5,8 22 21,4 7 6,8 8 7,8 - - 5 4,9 47 45,6 6 5,8 

Kompetencje  
społeczne  

i obywatelskie 
86 15,7 3 3,5 9 10,5 49 57,0 8 9,3 15 17,4 - - - - - - 1 1,2 

Kompetencje  
informatyczne 

56 10,2 1 1,8 14 25,0 15 26,8 12 21,4 13 23,2 - - - - 1 1,8 - - 

Inicjatywność  
i przedsiębiorczość 

42 7,7 5 11,9 5 11,9 13 31,0 4 9,5 13 31,0 - - - - - - 2 4,8 

Kompetencje/ 
umiejętność  
uczenia się 

14 2,6 2 14,3 3 21,4 5 35,7 - - 1 7,1 - - 2 14,3 - - - - 

Kompetencje  
matematyczno- 

techniczne 
2 0,4 - - - - 2 100 - - - - - - - - - - - - 

Świadomość  
i ekspresja kulturalna 

1 0,2 - - - - 1 100 - - - - - - - - - - - - 

                                                        
169  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 

zawodowego, charakterystyka zawodu technik prac biurowych (411 004). 
170  Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzona rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 7 listopada 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalno-

ści na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. z 22 listopada 2016 r. poz. 1876) 
171  Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych 

w procesie uczenia się przez całe życie 2006/962/WE), wyróżnia się 8 kompetencji kluczowych: 1)porozumiewanie się 

w języku ojczystym, 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 

7) inicjatywność i przedsiębiorczość 8) świadomość i ekspresja kulturalna. 
172  Klucz kodów grup wielkich zawodów: 0 Siły zbrojne, 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 

2 Specjaliści, 3 Technicy i inny średni personel, 4 Pracownicy biurowi, 5 Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 Rolnicy, 

ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 Pra-

cownicy przy pracach prostych. 



229 

 Ogółem 
Kod grupy wielkiej 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Razem 495 100 17 - 40 - 55 - 29 - 181 - - - 70 - 69 - 32 - 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 433. 

 

W ujęciu poszczególnych grup analizowanych kompetencji i innych cech pożądanych przez 

pracodawców, kolejne tabele prezentują rozkłady cech poszukiwanych w ramach: 

a) Cech osobowych; 

b) Kompetencji społecznych; 

c) Kursów i uprawnień; 

d) Kompetencji informatycznych; 

e) Kompetencji językowych. 

 

Tabela 90.  Cechy osobowe poszukiwane w powiecie zambrowskim 

Cechy osobowe 
Powiat zambrowski 

N % 

Chęć do pracy/ entuzjazm 82 24,5 

Sumienność 53 15,8 

Uczciwość 29 8,7 

Samoorganizacja 24 7,2 

Odpowiedzialność 24 7,2 

Dążenie do realizacji celów 17 5,1 

Brak nałogów 15 4,5 

Dyspozycyjność 11 3,3 

Sprawność motoryczna 11 3,3 

Poczucie humoru 8 2,4 

Mobilność 7 2,1 

Miła aparycja 7 2,1 

Myślenie analityczne 6 1,8 

Radzenie sobie ze stresem 6 1,8 

Kultura osobista 6 1,8 

Pewność siebie 4 1,2 

Kreatywność 3 0,9 

Elastyczność 3 0,9 

Dobry stan zdrowia 2 0,6 

Inne 17 5,1 

Ogółem 335 100 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 287. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 91.  Kompetencje społeczne poszukiwane w powiecie zambrowskim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat  

zambrowski 
 Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat  

zambrowski 

N %  N % 

- - -  Komunikatywność 65 75,6 

- - -  Otwartość 40 46,5 

- - -  
Umiejętność nawiązywania kontak-

tów 
13 15,1 

- - -  Umiejętność pracy w zespole 12 14,0 

- - -  Umiejętności interpersonalne 4 4,7 

- - -  Umiejętność kierowania zespołem 3 3,5 

- - -  
Umiejętność rozwiązywania pro-

blemów 
3 3,5 

- - -  Ogółem 86 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit.; Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifika-

cji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 435. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

 

Tabela 92.  Wymagania w zakresie kursów i uprawnień formułowane 
względem pracowników w powiecie zambrowskim 

Wymagania pracodawców 

2016 

Powiat  

zambrowski 
 Wymagania pracodawców 

2013 

Powiat  

zambrowski 

N %  N % 

Prawo jazdy kat. B 46 34,1  Prawo jazdy kat. B 51 49,5 

Uprawnienia sanitarno- 
epidemiologiczne 

21 15,6  Przewóz rzeczy 26 25,2 

Prawo jazdy kat. C+E 14 10,4  Prawo jazdy kat. C+E 18 17,5 

Przewóz rzeczy 6 4,4  Inne uprawnienia 17 16,5 

Prawo jazdy kat. C 5 3,7  Karta kierowcy 17 16,5 

Wózki jezdniowe 4 3  Prawo jazdy kat. C 13 12,6 

Uprawnienia pedagogiczne 2 1,5  Wózki widłowe 4 3,9 

Karta kierowcy 2 1,5  Uprawnienia elektryczne 2 1,9 

Badania psychologiczne  
(dla kierowców) 

1 0,7  UDT 1 1,0 

Inne 34 25,2  ADR 1 1,0 

- - -  Uprawnienia pedagogiczne 1 1,0 

Ogółem 135 100  Ogółem 103 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 218; Podlaska Mapa Zawodów i Kwa-

lifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 

436. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 
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Tabela 93. Kompetencje informatyczne poszukiwane w powiecie zambrowskim 

Obszar kompetencji informatycznych 
Powiat zambrowski 

N % 

Obsługa komputera 27 48,2 

Ms Office 18 32,1 

Programowanie 14 25,0 

Autocad 8 14,3 

Inne informatyczne 3 5,4 

Umiejętność poruszania się w Internecie 1 1,8 

Pozostałe programy do projektowania 1 1,8 

Ogółem 56 100,0 

Źródło: Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na 

poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 435. 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Tabela 94.  Kompetencje językowe poszukiwane w powiecie zambrowskim 

Języki 
2016  2013 

N %  N % 

Polski 1 2,7  - - 

Angielski 18 48,6  34 23,1 

Niemiecki 2 5,4  12 8,2 

Rosyjski 3 8,1  11 7,5 

Francuski 4 10,8  10 6,8 

Włoski - -  10 6,8 

Inne 9 24,3  104 70,7 

Ogółem 37 100  147 100,0 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Podlaska Mapa Zawodów i Kwalifikacji 2016. Analiza podaży i popy-

tu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. s. 288; Podlaska Mapa Zawodów i 

Kwalifikacji 2013. Analiza podaży i popytu na zawody i kwalifikacje na poziomie regionalnym i lokalnym, op. cit. 

s. 434. 

 

Legenda: 

N – liczba wskazań 

 

 

Wymagania kompetencyjno-kwalifikacyjne lub odnoszące się do takich obszarów jak doświad-

czenie czy cechy osobowe w powiecie kolneńskim są identyfikowane w około 25% ofert pracy. 

Najbardziej cenioną przez pracodawców powiatu zambrowskiego cechą pracowniczą było po-

siadanie doświadczenia. Około 42% stanowisk pracy, spośród zidentyfikowanych pod wzglę-

dem wymogów kompetencyjnych, zawiera to to kryterium. Poszukiwanie osób z doświadcze-

niem należy uznać za symptom ukierunkowywania się firm na pracowników generujących niż-

sze koszty w procesie adaptacji na stanowisku pracy. Posiadanie doświadczenia umożliwia, 
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bowiem szybszą asymilację w środowisku pracy. W przypadku niedostosowania kwalifikacyj-

no-kom-petencyjnego zasobów pracy do potrzeb rynku pracy, doświadczenie może stać się 

synonimem nienabytych w procesie edukacji, kompetencji i umiejętności pożądanych przez 

pracodawców.  

Pełnego zakresu kompetencji i innych cech lokalni pracodawcy oczekują od przedstawicieli 

grupy 3 – Technicy i inny średni personel. Niewiele węższym katalogiem pożądanych cech 

powinni kwalifikować się, zgodnie z oczekiwaniami zambrowskich pracodawców, przedstawi-

ciele grup zawodowych: 1 – Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy;  

2 – Specjaliści; 4 – Pracownicy biurowi i 5 Pracownicy usług i sprzedawcy. 

Mniejszy zakres wymagań formułowany jest w stosunku przedstawicieli grup zawodowych:  

7 – Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 – Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń. Cie-

kawą obserwację stanowi fakt formułowania w powiecie kolneńskim pewnego zakresu wyma-

gań wobec pracowników niewykwalifikowanych: grupa 9 – Pracownicy przy pracach prostych, 

które odnoszą się do posiadania kursów i uprawnień, czy cechy kompetencji określanej mia-

nem inicjatywności i przedsiębiorczości.  

 

10.3 Wnioski  
 

1. Potrzeby kadrowe lokalnej gospodarki określa z jednej strony profil działalności, struktura 

firm tworzących miejsca pracy w powiecie (zrealizowany popyt na pracę), która w sytuacji 

wystąpienia wakatów wymaga uzupełnia braków kadrowych kapitałem ludzkim o odpo-

wiedniej strukturze kwalifikacyjno-kompetencyjnej (niezrealizowany popyt na pracę). 

Z drugiej strony, rozmiar i charakter potrzeb kadrowych o określonej strukturze kwalifika-

cyjno-kompetencyjnej, wynikający z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (niezre-

alizowany popyt na pracę), związanego z poszerzaniem się zakresu produkcji dóbr i usług, 

wynikającym z kształtowania się wielkości globalnego popytu.  

Obserwowanie zmian w strukturze podmiotów gospodarczych (sektorach, sekcjach 

i działach gospodarki) oraz występującym w niej poziomie zatrudnienia pozwala przewi-

dywać, które obszary działalności gospodarczej z dużym prawdopodobieństwem potrzebu-

ją (ze względu na rotację kadrową) lub będą w najbliższym czasie potrzebowały pracowni-

ków. Z kolei analizy o charakterze ilościowo (rozmiar popytu na pracę) – jakościowym 

(wymagania kwalifikacyjno-kompetencyjne) pozwalają na porównywanie: 

- przewidywań, co do występowania zapotrzebowania na pracowników w określonych 

sektorach, sekcjach, działach gospodarki z faktycznie uzewnętrznionym, niezrealizo-

wanym popytem na pracę,  

- analizowania charakterystyki kompetencyjno-kwalifikacyjnej poszukiwanych pra-

cowników. 

Wiedza płynąca z takich obserwacji pozwala na: 

- planowanie i określanie kierunków oddziaływania na kształtowanie kapitału ludzkie-

go, 

- dostosowywanie programów działań edukacyjno-szkoleniowych do obserwowanego 

zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje. 
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Na istniejących stanowiskach pracy występuje stała konieczność zmiany/podnoszenia 

kwalifikacji związana z tempem zmian cywilizacyjnych, technologicznych, organizacyj-

nych, gospodarczych i dotyczących rynku pracy, związanych z funkcjonowaniem człowie-

ka, jako pracownika. Wymuszają one inwestycje w różne formy doskonalenia zawodowego 

(szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe). Bieżące potrzeby w tym zakresie są 

jednak niezmiernie trudne do obserwacji i brakuje danych statystycznych, na których 

można byłoby oprzeć racjonalne wnioskowanie o ich rozmiarze. Są to często potrzeby 

o zindywidualizowanym charakterze, zależnym od stanowiska pracy, realizowanych zadań 

zawodowych, bieżących potrzeb (związanych z koniecznością rozwiązania nagłego pro-

blemu), rozwiązań technologicznych stosowanych przez pracodawcę, zmiany wywołanej 

inwestycją itp.  

2. Lokalne dokumenty strategiczne definiują profil powiatu zambrowskiego, jako rolniczy 

z ograniczonym potencjałem do rozwoju przemysłu. Oceniając jednak poziom rozwoju go-

spodarki lokalnej przez pryzmat liczby pracujących według sektorów gospodarki (zgodnie 

z przyjętą metodyką analizy opartej na teorii trzech sektorów, poziom uprzemysłowienia 

(industrializacji) powiatu należałoby ocenić znacząco wyżej, niż wskazywałyby na to do-

kumenty określające kierunki rozwoju powiatu. Powiat charakteryzuje się wyższym niż 

średnio w województwie (43%), udziałem pracujących w rolnictwie, ale jednocześnie jed-

nym z najwyższych w regionie udziałów pracujących w sektorze przemysłu i budownictwa 

(25%, IV m-ce, co plasuje powiat tuż za powiatem bielskim 28% i III miejsce). Jednak w 

odróżnieniu od powiatu bielskiego, powiatu zambrowskiego nie charakteryzuje stała dy-

namika wzrostu pracujących w przemyśle. W latach 2008-2012 przemysł tracił na znacze-

niu, jako sektor tworzący miejsca. Zwrot tendencji, który nastąpił w następnym roku, 

utrzymuje się w kolejnych latach. W latach 2013-2015, jego siła tkwiła w dynamice two-

rzenia nowych miejsc pracy (wzrost liczby miejsc pracy o 657 w 2015 roku w stosunku do 

2012 roku). Dynamiczny rozwój przemysłu i budownictwa w ostatnich latach, uzasadnia 

działania w obszarze dostosowania kadr do obserwowanej zmiany: 

- wynikającej z konieczności zwiększania stanu zatrudnienia (następstwa wzrostu pro-

dukcji), 

- konieczności zmiany/podnoszenia kwalifikacji związanej z rozwojem gałęzi gospodar-

ki, zmianami technologicznymi, organizacyjnymi i innymi, towarzyszącymi wzrostowi 

produkcji.  

Wahaniom obserwowanym w przemyśle towarzyszyły wahania liczby miejsc pracy 

w rolnictwie, które przybrały w tym sektorze dokładnie odwrotną tendencję (okresowi 

osłabienia przemysłu towarzyszył wzrost liczby miejsc pracy w rolnictwie i odwrotnie). 

W całym analizowanym okresie, obserwowany był natomiast stały wzrost liczby miejsc 

pracy w usługach. 

Kierunki rozwoju liczby miejsc pracy w poszczególnych sektorach powiatu skłaniają 

do wniosków o znajdowaniu się lokalnej gospodarki na etapie przejściowym, w którym 

przemysł nabiera rozpędu, aby skierować gospodarkę powiatu na drogę intensywnego 

wzrostu, towarzyszącego drugiej fazie rozwoju. Aktualne potrzeby gospodarki, na plan 

pierwszy wysuwają, więc konieczność dostosowania kadr do potrzeb tego sektora 

i wspieraniu przechodzenia do tego sektora pracujących z innych sektorów (przede 

wszystkim rolnictwa, które zgodnie z teorią trzech sektorów powinno coraz bardziej tracić 

na znaczeniu). Nie oznacza to rezygnacji ze wspierania rozwoju kapitału ludzkiego 

w usługach. Rozwój przemysłu będzie pociągał za sobą wzrost zapotrzebowania 

na różnego rodzaju usługi, które również wymagają dostosowania profilu kompetencyjno-
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kwalifikacyjnego pracowników do aktualnych potrzeb. Ewentualne wspieranie kadr 

w rolnictwie, powinno ograniczyć się do działań edukacyjno-szkoleniowych przyczyniają-

cych się do restrukturyzacji i profesjonalizacji sektora wspierających powstawanie gospo-

darstw wielkopowierzchniowych, zajmujących się produkcją towarową lub specjalistycz-

nych. Zasadne staje się również wspieranie kadr pracujących w tym sektorze, w kierunku 

nabycia kwalifikacji, kompetencji ułatwiających odchodzenie z rolnictwa. 

Prognoza wykonana przy użyciu modelu ARIMA wskazuje na spadek liczby miejsc pracy 

w powiecie w 2022 roku (-338 miejsc pracy), za który odpowiadać będzie zmniejszenie się 

liczby miejsc pracy w rolnictwie (-919 miejsc pracy) i przemyśle (-301 miejsc pracy). 

Wzrośnie liczba miejsc pracy w usługach (o 882). Struktura lokalnej gospodarki ulegnie 

przeobrażeniom, wyrażającym się w spadku znaczenia rolnictwa (do 36,9% udziału 

w tworzeniu miejsc pracy), jednoczesnym spadku znaczenia sektora przemysłu (do 23,7% 

udziału w tworzeniu miejsc pracy) i wzrostu znaczenia usług w tworzeniu miejsc pracy 

w lokalnej gospodarce (do 39,4% udziału w liczbie miejsc pracy). Zmiany pozytywne 

w sensie spadku znaczenia rolnictwa i przechodzenia ludności z tego sektora do usług mo-

głyby zostać wzmocnione wzrostem liczby miejsc pracy w przemyśle. Ten kierunek zmian 

w powiecie nie nastąpi przy zachowaniu obecnego układu sił oddziałujących 

na gospodarkę. Przyczyn powolnej restrukturyzacji można upatrywać w takich czynnikach 

jak niski potencjał kadrowy spowalniający restrukturyzację rolnictwa, co przy stosunkowo 

dobrych zasobach osób w wieku produkcyjnym może prowadzić do sztucznego utrzymy-

wania ludności w rolnictwie (bezrobocie ukryte). Brak wykwalifikowanych kadr może jed-

nocześnie prowadzić do ograniczenia produkcji i usług, prowadząc do spadku zysku 

przedsiębiorstw i wynagrodzeń. W efekcie spadku dochodów ludności wpływając 

na decyzje migracyjne i prokreacyjne zasobów pracy. W rezultacie sprzężenia zwrotnego, 

sytuacja gospodarcza powiatu, pomimo korzystnych zmian w strukturze poszczególnych 

sektorów, nie musi oznaczać lokalnego wzrostu (i rozwoju) gospodarczego.  

3. Powiat zambrowski (3,7% ludności w województwie) pod względem posiadanych zasobów 

ludzkich i zasobów osób w wieku produkcyjnym, charakteryzuje się dużym podobień-

stwem do powiatu siemiatyckiego (3,9% ludności województwa, zasoby osób w wieku pro-

dukcyjnym: dane wyjściowe 2015: powiat zambrowski – 28 242 osoby, powiat siemiatycki 

–  

28 692 osoby). W powiecie zambrowskim występują jednak zdecydowanie korzystniejsze 

trendy demograficzne: niższy prognozowany spadek ludności w wieku produkcyjnym (- 

762 osoby do 2020 roku, wobec 1 023 w powiecie siemiatyckim); wzrost liczby ludności w 

wieku poprodukcyjnym (330 osób do 2020 roku) wobec spadku ludności w wieku popro-

dukcyjnym w powiecie siemiatyckim (- 114 osób do 2020 roku) świadczącego o wyludnia-

niu się tego powiatu; korzystniejsze saldo migracji (-165 osób wobec -196 osób w powiecie 

siemiatyckim); zdecydowanie lepsze saldo przyrostu naturalnego (-5 do 0 osób na 1000 

ludności, wobec -10 do -5 osób na 1000 ludności w przypadku powiatu siemiatyckiego).  

Uwarunkowania demograficzne, charakteryzujące powiat zambrowski skłaniają 

do wniosków o posiadaniu w chwili obecnej przez powiat wystarczających pod względem 

ilościowym, zasobów ludności, które można poddać kształtowaniu kompetencyjno-

kwalifikacyjnemu. Jednak sytuacja może ulegać dynamicznej zmianie ze względu 

na obserwowany rosnący trend w zakresie spadku liczebności populacji osób w wieku pro-

dukcyjnym. Wynika stąd potrzeba jak najdłuższego utrzymywania aktywności zawodowej 

osób w wieku produkcyjnym, czemu powinno służyć wsparcie o charakterze edukacyjno-

szkoleniowym. Niekorzystna depopulacja w grupie osób w wieku produkcyjnym może 

jeszcze nie wskazywać na konieczność sięgania w celach edukacyjno-szkoleniowych po za-
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soby ludności w wieku poprodukcyjnym, ze względu na stosunkowo wysoką 

(w odniesieniu do innych powiatów subregionu) liczebność osób w wieku produkcyjnym. 

Niemniej jednak dynamika zmian każe poważnie myśleć o wskazanym rozwiązaniu. Za-

sadne wydaje się jak najszersze wspieranie edukacyjno-szkoleniowe osób w wieku produk-

cyjnym (ułatwiające utrzymanie zatrudnienia, rozwój zawodowy) jak i zachęcanie do ak-

tywności zawodowej poprzez dostosowywanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb lokal-

nej gospodarki, również osób w wieku poprodukcyjnym.  

4. Powiat zambrowski, pod względem liczby podmiotów gospodarczych funkcjonujących 

w lokalnej gospodarce zajmuje IX miejsce w regionie (3 292 podmioty), tuż za powiatem 

bielskim (3 827 podmiotów, VIII miejsce). Niestabilny rozwój przemysłu w powiecie znaj-

duje odzwierciedlenie we wzrostach i spadkach liczby podmiotów w sekcjach PKD odpo-

wiadających przetwórstwu przemysłowemu (sekcja C) i budownictwu (sekcja F). W latach 

2010-2015 w sekcji nastąpiła wzrost liczby podmiotów gospodarczych (o 16 podmiotów, 

5,6%), natomiast w sekcji F obserwowano spadek liczby podmiotów (-4 podmioty, -0,7%). 

Poza handlem – sekcja G, sekcje przemysłowe posiadają najwyższe udziały procentowe 

w liczbie podmiotów (ogółem) funkcjonujących w powiecie. Liczba firm w sektorze prze-

mysłu, przekraczająca nieco osiemset podmiotów (829 podmiotów w 2015 roku) daje 

miejsca pracy 3 424 osobom (w powiecie wysokomazowieckim podobna liczbę miejsc pra-

cy w przemyśle tworzy ponad tysiąc podmiotów gospodarczych, w powiecie bielskim 937 

podmiotów tworzy miejsca pracy 5 243 osobom). Liczba podmiotów gospodarczych funk-

cjonująca w usługach – 2 319 podmiotów (w powiecie wysokomazowieckim 2 883, w 2015 

roku) dawała miejsca pracy w 4 296 osobom (w powiecie wysokomazowieckim 4 738 oso-

bom). W rzeczywistości gospodarczej powiatu zambrowskiego przedsiębiorstwa przemy-

słowe odgrywają, więc istotna rolę w kreowaniu miejsc pracy. Ich efektywność pod wzglę-

dem tworzenia miejsc pracy jest wyższa niż w powiecie wysokomazowieckim, ale niższa 

niż w powiecie bielskim. Spadek liczby przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym 

i budownictwie o 12 podmiotów 88, na przestrzeni lat 2010-2015 był obserwowany łącznie 

ze wzrostem liczby miejsc pracy o 402 miejsca pracy (w powiecie bielskim, wzrost liczby 

podmiotów przemysłowych o 88 wystąpił z jednoczesnym wzrostem liczby miejsc pracy o 

1 232). Obserwowana sytuacja może oznaczać pewien proces restrukturyzacji na poziomie 

przedsiębiorstw, oznaczający umacnianie swojej pozycji i rozwój części podmiotów oraz 

eliminację z rynku podmiotów słabszych. W odniesieniu do usług, wzrost liczby przedsię-

biorstw w powiecie o 87 wystąpił wraz ze wzrostem liczby miejsc pracy o 713.  

Obserwując rozwój usług w powiecie dostrzega się pewną tendencję. W grupie usług ko-

mercyjnych największym pracodawcą jest handel. Obok niego silną pozycję posiada sekcja 

H – transport i gospodarka magazynowa, aczkolwiek w tym obszarze w analizowanym 

okresie obserwowano spadek liczby podmiotów o 22 (7,8%). Znaczącą pozycję posiadają 

również sekcje: M – działalność profesjonalna, naukowa i techniczna; Q – opieka zdro-

wotna i pomoc społeczna; S – pozostała działalność usługowa i T – gospodarstwa domowe 

zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące 

usługi na własne potrzeby. W latach 2010-2015, dynamiczne zmiany w liczbie podmiotów 

gospodarczych obserwowane były również w sekcjach: J – informacja i komunikacja 

(wzrost o 24 podmioty, 100%); N – działalność w zakresie usług administrowania 

i działalność wspierająca (wzrost o 34 podmioty, 70,8%); P – edukacja (wzrost o 26 pod-

miotów, 36,6%). 
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Podobnie jak w pozostałych analizowanych powiatach, obserwowane zmiany są wynikiem 

relatywnie wysokiej dochodowej elastyczności popytu173. Rozwój przemysłu w powiecie 

może wpływać na wzrost dochodów mieszkańców, a tym samym, w ujęciu general-

nym, na wzrost popytu na dobra i usługi wyższego rzędu, wspierające z jednej strony dzia-

łalność firm w sektorze przemysłu (np. obsługa księgowa, prawna, usługi administrowania 

biurami), z drugiej podnoszące standard życia mieszkańców (np. usługi w zakresie zdro-

wia i urody) i wynikające z popytu na pomoc zaspokajaną przy niższych dochodach w inny 

sposób (usługi opiekuńcze)174.  

Rozwój usług skorelowany ze zmianami zachodzącymi w określonych dziedzinach prze-

mysłu prowadzi do wystąpienia swoistego sprzężenia zwrotnego, polegającego na tym, że 

profesjonalizacja usług wymaga dostępu do narzędzi materialnych wspierających ich wy-

konywanie a tym samym wpływa na wzrost produkcji materialnej w określonych dziedzi-

nach.  

Dokumenty strategiczne powiatu wskazują na pewien potencjał do rozwoju turystyki 

w kilku gminach, jednak rozwój tego obszaru gospodarki należałoby uznać za niestabilny. 

Analiza firm funkcjonujących w sekcji I – działalność związana z zakwaterowaniem i usłu-

gami gastronomicznymi potencjału turystycznego terytorium, wskazuje na niską aktyw-

ność podmiotów w branży. Liczba podmiotów funkcjonujących w sekcji maleje (w latach 

2010-2016 spadła o 9 podmiotów, 13,0%). Ze względu na brak odpowiednich danych sta-

tystycznych nie jest możliwe odniesienie się do zmian w liczbie miejsc pracy w tej dokład-

nie, analizowanej sekcji. Można jedynie wskazać na wzrost liczby miejsc pracy w grupie 

sekcji obejmującej: handel; naprawę pojazdów samochodowych; transport i gospodarkę 

magazynową; zakwaterowanie i gastronomię; informację i komunikację, a więc m. in. 

główną z sekcji obsługujących turystykę (o 630 miejsc pracy).  

Dane o podmiotach funkcjonujących w gospodarce powiatu (2016 r.), analizowane 

na poziomie działów PKD, wyróżniają go na tle województwa w obszarach: pozostałe gór-

nictwo i wydobywanie175 (liczba podmiotów – 12; 10% zasobów województwa), produkcja 

                                                        
173  Dochodowa elastyczność popytu (EID) jest relacją między procentową zmianą popytu na dane dobro a procentową zmianą 

dochodów nabywców. Informuje, o ile procent zmieni się popyt, jeżeli dochody nabywców zmienią się o 1%. Inaczej, do-

chodowa elastyczność popytu informuje, w jaki sposób zmiany dochodu nabywcy wpływają na wielkość popytu na dobro. 

Jeśli zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tj. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu, to współczynnik docho-

dowej elastyczności popytu przyjmuje wartości dodatnie. Są jednak dobra, np. chleb, które charakteryzują się nietypową 

reakcją popytu na wzrost dochodów. Dobra niższego rzędu mają ujemną dochodową elastyczność popytu (EID < 1). Wzrost 

dochodu zmniejsza wielkość zapotrzebowania na te dobra, a zarazem ich udział w budżetach nabywców (przykładowo 

wzrost dochodu spowoduje zastępowanie wędlin niższej jakości wędlinami lepszymi jakościowo). Dobra luksusowe, np. 

jacht, mają dochodową elastyczność popytu większą od jedności. Wzrost dochodów zwiększa popyt na te dobra i ich 

udział w budżetach nabywców. Kiedy (EID > 1) względna zmiana popytu jest większa od względnej zmiany dochodu – 

popyt jest wysoce elastyczny. Dobra nie zaliczane do dóbr niższego rzędu to dobra normalne. Mają one dodatnią docho-

dową elastyczność popytu mniejszą od jedności (0 < EID < 1). Kiedy budżet wzrasta, następuje spadek udziału tych dóbr w 

budżecie. Przykładowo, gdy wzrost dochodu o 10% spowoduje wzrost popytu o 5%, współczynnik dochodowej elastycz-

ności popytu wynosi 0,5. Im bliżej zera, tym mniejsza elastyczność. Gdy (EID = 0), popyt jest sztywny, tzn. nie reaguje na 

zmianę dochodu, źródło: https://www.nbportal.pl/slownik/pozycje-slownika/dochodowa-elastyczność-popytu. 
174  Kształtowanie się popytu na określone kategorie usług może być zależne również od innych czynników niż wzrost docho-

dów. Trendy o charakterze globalnym, np. proces starzenia się społeczeństw może prowadzić do zwiększonego popytu na 

usługi opiekuńcze również w kategorii ludności uzyskującej niższe dochody. Na zmiany w popycie na konkretne kategorie 

usług, może również wpływać interwencjonizm państwowy, wyrażający się w dotowaniu niektórych kategorii usług (usłu-

gi opiekuńcze w placówkach wychowania przedszkolnego), dzięki któremu obserwowany jest wzrost popytu na te rodzaje 

usług.  
175  Pozostałe górnictwo i wydobywanie obejmuje następujące rodzaje aktywności gospodarczej: wydobywanie kamieni oz-

dobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków; wydobywanie żwiru i piasku; 

wydobywanie gliny i kaolinu; wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów; wydo-

bywanie torfu; wydobywanie soli; górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak: materiały ścierne, 

azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd., kamienie szlachetne, 

kwarc, mika itp., naturalny asfalt i naturalny bitumin. 
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chemikaliów i wyrobów chemicznych (liczba podmiotów – 5; 6% zasobów województwa), 

działalność pocztowa i kurierska (liczba podmiotów – 6; 5% zasobów województwa), 

ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego 

ubezpieczenia społecznego (liczba podmiotów – 2; 10% zasobów województwa), działal-

ność związana z zatrudnieniem (liczba podmiotów – 6; 9% zasobów województwa). Powiat 

zambrowski obok siemiatyckiego wyróżnia się, więc działalnością świadczących usługi po-

średnictwa pracy.  

Jedynie działalność w zakresie górnictwa i wydobywania posiada swojego reprezentanta 

w gronie największych pracodawców regionu. Pozostali przedsiębiorcy, tworzący znaczące 

w skali powiatu, liczby miejsc pracy prowadzą działalność w zakresie produkcji stolarki 

okiennej (DOBROPLAST, KEYLITE); produkcji kostki brukowej (NATRIX); oraz handlu 

(POMERANIA). Dwóch z największych pracodawców powiatu reprezentuje sektor usług 

publicznych. 

5. Rozwój sił wytwórczych w powiecie prowadzi do zastępowania w strukturze działowej ga-

łęzi praco i ziemio chłonnych przez kolejne, takie jak przemysł chemiczny, produkcja ma-

teriałów budowlanych. W powiecie nie zaznacza się wprawdzie rozwój gałęzi uważanych za 

nośniki nowoczesności (przemysł precyzyjny, elektroniczny, kosmiczny, elektrotechnicz-

ny, gałęzie określane mianem „brainpower industries”- bazujące na ponadprzeciętnych 

pokładach wiedzy, związane z rozwojem inteligentnych, telekomunikacyjnych i teleinfor-

matycznych sieci nowej generacji, softwarem, bio i nanotechnologiami, w których postęp 

techniczny jest szczególnie dynamiczny i najbardziej zauważalny. Nie oznacza to, że lokal-

ne gałęzie przemysłu, a zwłaszcza największe przedsiębiorstwa, które dla rozwoju firmy 

muszą być konkurencyjne, wysokiej jakości, nie wprowadzają innowacyjnych, czy opar-

tych na prowadzonych badaniach naukowych rozwiązań. Coraz bardziej skomplikowane 

procesy produkcyjne wymagają coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników. Pozycja ga-

łęzi gospodarki, w których istnieje jeszcze możliwość wykorzystywania niewykwalifikowa-

nej siły roboczej sukcesywnie maleje. Niski poziom jakości zasobu ludzkiego wyklucza 

możliwość dynamicznego rozwoju gałęzi. Możliwość taką dają powiązane ze sobą zasadą 

komplementarności zasoby kapitału rzeczowego i ludzkiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia ze względu 

na ograniczone zasoby finansowe, w pierwszej kolejności należałoby kwalifikować do 

wsparcia edukacyjno-szkoleniowego potrzeby zgłaszane przez: 

- działy gospodarki wyróżniające powiat na tle województwa pod względem skupiska 

podmiotów, o ile posiadają znaczący udział w tworzeniu miejsc pracy w powiecie, 

- potrzeby pracodawców działających w dziedzinach gospodarki niewyróżniających 

wprawdzie powiatu pod względem liczby podmiotów, lecz posiadających znaczący 

udział w tworzeniu miejsc pracy. 

Również potrzeby szkoleniowe w sektorze usług należy uznać za występujące. Obserwo-

wany, wprawdzie wolny, ale rozwój usług w powiecie nie oznacza, że nie występują tutaj 

potrzeby szkoleniowe. Tylko w niewielkim zakresie usług, dotyczącym prac prostych, za-

trudniane są zwykle osoby bez jakiegokolwiek przygotowania zawodowego. 

W pozostałych, wymagania stawiane osobom pragnącym podjąć pracę rosną, a wynika to z 

chęci podniesienia jakości świadczonych usług, które bezpośrednio wiążą się z możliwo-

ściami wypracowania większego zysku. Im większe powiązanie usług ze sferą materialną 

(bankowość, usługi ubezpieczeniowe czy teleinformatyczne) tym wyższe oczekiwania w 

stosunku do pracowników. Dlatego sektor usług powinien również zostać objęty wspar-
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ciem celem umożliwienia przejścia gospodarki powiatu na wyższe stadium rozwoju. W 

pierwszej kolejności należałoby objąć wsparciem te sekcje usługowe, które już w chwili 

obecnej wykazują wzrost w zakresie liczby podmiotów, czy posiadające znaczący udział w 

tworzeniu miejsc pracy. Usługi, często (częściej niż sekcje przemysłowe) będą opierały się 

na jednoosobowej działalności gospodarczej lub podmiotach zatrudniających niewielkie 

liczby pracowników, a szkolenia częściej w związku z tym będą kierowane do właścicieli 

przedsiębiorstw.  

6. Oceniając potrzeby lokalnej gospodarki od strony kompetencyjno-kwalifikacyjnej należy 

zwrócić uwagę na trzy aspekty: kompetencji kluczowych; dostarczania gospodarce nie-

zbędnych kompetencji i kwalifikacji w odpowiedzi na konkretne potrzeby formułowane 

przez przedsiębiorców w stosunku do swoich pracowników; ukierunkowywanie procesu 

kształcenia osób, które wchodzą na rynek pracy lub z różnych powodów wyrażają goto-

wość zmiany posiadanych kwalifikacji, a oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkret-

nego przedsiębiorcy, lecz są wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej. 

Przeprowadzone analizy wskazują na występowanie w powiecie nie tylko potrzeb 

o charakterze edukacyjnym w konkretnych sektorach, sekcjach, czy działach gospodarki. 

Identyfikowane potrzeby posiadają zdefiniowaną strukturę kompetencyjno-

kwalifikacyjną, formułowaną w stosunku do obecnych pracowników jak i pretendentów 

do objęcia danego stanowiska pracy. Składają się na nią: 

- wymagania co do posiadania zdolności do świadomego działania, opartej na wiedzy 

oraz dobrym opanowaniu (wyćwiczeniu) określonych czynności z możliwością dosto-

sowywania ich do zmieniających się warunków, a więc szczególnie ważnych umiejęt-

ności, bez opanowania których nie można skutecznie wykonywać określonych zadań 

(kompetencje kluczowe); 

- wymagania kwalifikacyjne, umożliwiające realizację konkretnych zadań i czynności 

zawodowych, na konkretnym stanowisku pracy w określonej specjalizacji lub określo-

nym zawodzie. 

Jeżeli chodzi o potrzeby w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, o charakterze 

ogólnym, należy podkreślić, że konieczność ich kształtowania i rozwijania wynika nie tylko 

z potrzeb definiowanych na terenie powiatu, lecz również z trendów o charakterze global-

nym, związanych z radykalnymi przemianami społecznymi i gospodarczymi. Wskazane 

trendy doprowadziły do wykształcenia się gospodarek postindustrialnych, w których za 

najcenniejszy kapitał, przyczyniający się do szybkiego wzrostu gospodarczego, pozwalają-

cy na sprostanie nowym wyzwaniom, uznano wiedzę. W społeczeństwie informacyjnym 

istotnym czynnikiem stała się umiejętność wykorzystywania informacji. Wiedza stała się 

bogactwem strategicznym. Miejsce gospodarek w globalizującym się świecie, w coraz 

większym stopniu stało się zależne od szybkości rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Wiedza posiada coraz większe znaczenie w rozwoju osobistym i zawodowym każdego 

człowieka. Nabywanie wiedzy i umiejętności oraz ich przekształcanie w kompetencje, sty-

muluje postęp gospodarczy i techniczny, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego roz-

woju osobistego jednostek i ich samorealizacji. Z tego względu kształtowanie kompetencji 

kluczowych jest podstawą kształtowania społeczeństw warunkującą gotowość do radzenia 

sobie w stale zmieniającym się świecie oraz sukces gospodarczy i społeczny w wymiarze 

terytorialnym. Biorąc powyższe pod uwagę, kształtowanie kompetencji kluczowych staje 

się nieodzownym i podstawowym kierunkiem kształtowania zasobów ludzkich, warunku-

jącym ukierunkowanie rozwoju lokalnej gospodarki zgodnie z trendami globalnymi. Bar-

dzo ważnym aspektem staje się kształcenie przede wszystkim kompetencji informatycz-
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nych i porozumiewania się w językach obcych, umożliwiających łatwy dostęp i korzystanie 

z globalnych zasobów informacyjnych, czy zdobyczy cywilizacyjnych lepiej rozwiniętych 

społeczeństw i gospodarek zachodnich. Szczególnej wagi, wobec potrzeb lokalnych w za-

kresie rozwoju przedsiębiorczości, nabiera również kształtowanie inicjatywności i przed-

siębiorczości oraz wspierających je kompetencji społecznych176. 

Dostarczanie gospodarce niezbędnych kompetencji i kwalifikacji, w odpowiedzi na kon-

kretne potrzeby, formułowane przez konkretnego przedsiębiorcę, powinno odbywać się 

zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. W tej sytuacji nie jest wymagane opieranie się 

na wynikach analiz popytu na pracę w gospodarce lokalnej. Artykułowanie potrzeb 

w sposób bezpośredni (np.: zapewnienie o zatrudnieniu po ukończeniu konkretnego szko-

lenia; formułowanie w stosunku do zatrudnionych już pracowników wymagania co do 

ukończenia konkretnego szkolenia) posiada walor bezpośredniej informacji o potrzebach 

przedsiębiorstwa, nie wymagający naukowego potwierdzenia (podejście popytowe). Za-

spokojenie takiej potrzeby, w sytuacji konieczności priorytetyzacji wsparcia, powinno 

ewentualnie uwzględniać pierwszeństwo zaspokajania potrzeb wynikające z opisanych wy-

żej potrzeb sektorów, sekcji gospodarki czy przedsiębiorstw tworzących największe liczby 

miejsc pracy.  

Odnosząc się natomiast do zdefiniowanych, w wyniku analiz, wymagań kwalifikacyjnych 

i zawodowych, należy wskazać na konieczność ich wykorzystania w sytuacji, w której nie-

zbędne jest ukierunkowanie procesu kształcenia osób wchodzących na rynek pracy lub 

z różnych innych powodów wyrażających gotowość zmiany posiadanych kwalifikacji. W 

takiej sytuacji, oba procesy nie wiążą się z potrzebami konkretnego przedsiębiorcy, lecz są 

wyrazem inicjatywy własnej jednostki ludzkiej, wyrażającej gotowość nabycia kwalifikacji 

zgodnej w potrzebami rynku pracy. Ukierunkowanie kształcenia, powinno w tej sytuacji 

uwzględniać popyt znajdujący potwierdzenie w wynikach prowadzonych analiz. Należy 

jednak mieć na uwadze, że najczęściej poszukiwane zawody i specjalności zwiększają w 

tym przypadku szanse na podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkolenia. Rzeczywisty ob-

raz popytu w gospodarce lokalnej, zaburza jednak ingerencja państwa. Każda forma doto-

wania ze środków publicznych miejsca pracy w określonym zawodzie znacząco zawyża 

rozmiar rzeczywistego popytu. Decyzja o ukierunkowaniu środków finansowych na kształ-

cenie w zawodzie, specjalności należącej do najczęściej poszukiwanych, powinna uwzględ-

niać możliwość wystąpienia opisanego zjawiska. Ponadto, należy mieć na uwadze, że go-

spodarka potrzebuje zwykle szerokiego katalogu zawodów i specjalności. Szkolenie zaso-

bów ludzkich w zawodach rzadziej poszukiwanych, stwarza wprawdzie niższe szanse na 

zatrudnienie, jednak może wiązać się z oferowaniem lepszych warunków pracy i płacy lub 

odpowiadać na szczególne predyspozycje kandydata do szkolenia, stwarzając mu szanse 

na samozatrudnienie. Każdy przypadek powinien być tutaj analizowany osobno, 

z uwzględnieniem wszystkich przytoczonych aspektów.  

 

 

 

                                                        
176  Kompetencje społeczne odnoszą się do kompetencji osobowych, interpersonalnych ułatwiających uczestnictwo w życiu 

społecznym i zawodowym. Ułatwiają rozwiązywanie konfliktów, porozumiewanie się w różnych środowiskach, negocjo-

wanie połączone ze zdolnością tworzenia klimatu zaufania, a także radzenie sobie ze stresem. Znaczącym elementem tych 

kompetencji jest współpraca, asertywność i uczciwość. 
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