
CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY  
NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 

 
 
1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, 

W CZERWCU 2009 ROKU. 
 
  

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich  na dzień 30.06.2009 r. wynosiła  
12 0507 i była niższa o 4 113 osób, tj. 3,3% w stosunku do czerwca 2008 r.  

49 740 osób (41,3% ogółu pracujących) związanych było z przemysłem, w którym odnotowano 
spadek liczby zatrudnionych o 4 558 osób (8,4%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego 
roku. 

Wzrost liczby osób pracujących w przemyśle w porównaniu z czerwcem 2008 roku nastąpił 
jedynie w przedsiębiorstwach zajmujących się: produkcją urządzeń elektrycznych o 1,0% - 45 osób; 
produkcją  komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych o 1,7%, tj. 43 osoby oraz produkcją 
wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny o 2,5% - 6 osób. 

Największy spadek liczby pracujących w stosunku do czerwca 2008 r. (pod względem 
procentowym) zanotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się: produkcją mebli 36,2%, (577 
osób), produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych 23,3% (88 osób) 
oraz produkcją art. spożywczych 18,6% (637 osób),  

 
Liczba pracujących w przemyśle w czerwcu 2009 roku w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku 2009 we wszystkich strukturach kształtowała się następująco: 
• przetwórstwo przemysłowe – 43 297 osób (spadek o 4 365 osób, tj. 9,2%): 

• produkcja  komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 2 600 osób (wzrost o 43 
osoby, tj. 1,7%), 

• produkcja urządzeń elektrycznych – 4 681 osób (wzrost o 45 osób, tj. 1,0%), 
• produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 243 osoby (wzrost o 6 osób, tj. 

2,5%), 
• produkcja artykułów spożywczych – 2 789 osób (spadek o 637 osób, tj. 18,6%), 
• produkcja napojów – 270 osób (spadek o 57 osób, tj. 17,4%), 
• produkcja wyrobów tekstylnych – 5 880 osób (spadek o 918 osób, tj. 13,5%), 
• produkcja odzieży – 9 121 osób (spadek o 1 053 osoby, tj. 10,3%), 
• produkcja skór i wyrobów skórzanych – 1 053 osoby (spadek o 70 osób, tj. 6,2%), 
• produkcja papieru i wyrobów z papieru – 992 osoby (spadek o 34 osoby, tj. 3,3%), 
• poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 1 707 osób (spadek o 79 osób, 

tj. 4,4%), 
• produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 820 osób (spadek o 58 osób, tj. 6,6%), 
• produkcja wyrobów farmaceutycznych – 380 osób (spadek o 19 osób, tj. 4,8%), 
• produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 3 352 osoby (spadek o 139 osób, tj. 

4,0%), 
• produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 290 osób 

(spadek o 88 osób, tj. 23,3%), 
• produkcja metali – 89 osób (spadek o 4 osoby, tj. 4,3%), 
• produkcja wyrobów z metali – 3 521 osób (spadek o 323 osoby, tj. 8,4%), 
• produkcja maszyn i urządzeń – 1 685 osób (spadek o 133 osoby, tj. 7,3%), 
• produkcja pojazdów samochodowych – 997 osób (spadek o 137 osób, tj. 12,1%), 
• produkcja mebli – 1 019 osób (spadek o 577 osób, tj. 36,2%); 

• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 4 
714 osób (spadek o 81 osób, tj. 1,7%); 

• dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – 1 729 osób (spadek o 
113 osób, tj. 6,1%): 
•  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 1 222 osoby (wzrost o 16 osób, tj. 1,3%), 



•  gospodarka odpadami, odzysk surowców – 288 osób (spadek o 123 osoby, tj. 29,9%). 
W innych dziedzinach liczba pracujących w czerwcu 2009 r. (w odniesieniu do I pórocza 2008 

r.) ukształtowała się w następujący sposób: 
• budownictwo – 7 316 osób (wzrost o 389 osób, tj. 5,6%), 
• handel, naprawa pojazdów samochodowych – 30 181 osób (wzrost o 760 osób, tj. 2,6%), 
• transport i gospodarka magazynowa – 5 454 osoby (wzrost o 214 osób, tj. 4,1%), 
• informacja i komunikacja – 3 674 osoby (wzrost o 522 osoby, tj. 16,6%), 
• zakwaterowanie i gastronomia – 1 701 osób (wzrost o 10 osób, tj. 0,6%), 
• obsługa rynku nieruchomości – 3 174 osoby (spadek o 49 osób, tj. 1,5%), 
• administrowanie i działalność wspierająca – 12 095 osób (spadek o 1 421 osób, tj. 10,5%). 

 
 
2. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 
 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2009 roku wyniosło  
114 870 osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,  
a także w wymiarze niepełnym po przeliczeniu na pełnozatrudnionych, zatrudnionych w sektorze 
przedsiębiorstw na terenie Miasta Łodzi, co stanowi 2,1% ogółu zatrudnionych w całym kraju  
(5 344 tys.). W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie było o 2 688 osób , tj. o 2,3% niższe niż 
w czerwcu ubiegłego roku. Największy spadek (pod względem etatowym) zanotowano  
w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją odzieży - o 987 osób (10,2%) oraz produkcją 
wyrobów tekstylnych – o 943 osoby (14,2%). 

 
Struktura przeciętnego zatrudnienia w czerwcu 2009 roku w odniesieniu do analogicznego 

okresu roku 2008 ukształtowała się następująco: 
• przetwórstwo przemysłowe – 42 385 osób (spadek o 14 046 osób, tj. 8,7%): 

• produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – 241 osób (wzrost o 7 osób, tj. 
3,0%), 

• produkcja  komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – 2 609 osób (wzrost o 
322 osoby, tj. 14,1%), 

• produkcja urządzeń elektrycznych – 4 628 osób (wzrost o 34 osoby, tj. 0,7%), 
• produkcja artykułów spożywczych – 2 685 osób (spadek o 620 osób, tj. 18,8%), 
• produkcja napojów – 269 osób (spadek o 57 osób, tj. 17,5%), 
• produkcja wyrobów tekstylnych – 5 719 osób (spadek o 943 osoby, tj. 14,2%), 
• produkcja odzieży – 8 723 osoby (spadek o 987 osób, tj. 10,2%), 
• produkcja skór i wyrobów skórzanych – 1 038 osób (spadek o 63 osoby, tj. 5,7%), 
• produkcja papieru i wyrobów z papieru – 946 osób (spadek o 43 osoby, tj. 4,3%), 
• poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 1 695 osób (spadek o 76 osób, 

tj. 4,3%), 
• produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – 812 osób (spadek o 58 osób, tj. 4,8%), 
• produkcja wyrobów farmaceutycznych – 379 osób (spadek o 19 osób, tj. 4,8%), 
• produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – 3 318 osób (spadek o 154 osoby, tj. 

4,4%), 
• produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – 287 osób 

(spadek o 86 osób, tj. 23,1%), 
• produkcja metali – 84 osoby (spadek o 8 osób, tj. 8,7%), 
• produkcja wyrobów z metali – 3 501 osób (spadek o 304 osoby, tj. 8,0%), 
• produkcja maszyn i urządzeń – 1 671 osób ( spadek o 50 osób, tj. 2,8%), 
• produkcja pojazdów samochodowych – 983 osoby (spadek o 144 osoby, tj. 12,8%), 
• produkcja mebli – 1 025 osób (spadek o 574 osoby, tj. 35,9%); 

• wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 
4 710 osób (spadek o 80 osób, tj. 1,7%); 

• dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – 1 729 osób (spadek o 
112 osób, tj. 6,1%): 



•  pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – 1 223 osoby (wzrost o 14 osób, tj. 1,2%), 
•  gospodarka odpadami, odzysk surowców – 287 osób (spadek o 120 osób, tj. 29,5%). 

 
W innych dziedzinach przeciętne zatrudnienie w czerwcu 2009 roku (w odniesieniu do I półrocza 

2008 r.) ukształtowało się następująco: 
• budownictwo – 7 109osoby (wzrost o 451 osób, tj. 6,8%), 
• handel, naprawa pojazdów samochodowych – 27 926 osób (wzrost o 848 osób, tj. 3,1%),                                     
• transport i gospodarka magazynowa – 5 430 osób (wzrost o 296 osób, tj. 5,8%). 
• informacja i komunikacja – 3 629 osób (wzrost o 544 osoby, tj. 17,6%), 
• zakwaterowanie i gastronomia – 1 293 osoby (wzrost o 38 osób, tj. 3,0%), 
• obsługa rynku nieruchomości – 3 073 osoby (spadek o 65 osób, tj. 2,1%),  
• administrowanie i działalność wspierająca – 10 781 osób (spadek o 539 osób, tj. 4,8%). 
 
 

3. INFORMACJA O POZIOMIE BEZROBOCIA 
 

Według stanu na koniec czerwca 2009 roku w Łodzi zarejestrowanych było 27 456 osób 
bezrobotnych, co stanowiło 1,7% ogółu bezrobotnych w kraju (1 658 700 osób), a stopa bezrobocia  
w omawianym okresie wynosiła 8,1% przy średniej krajowej 10,7%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich powiatowych urzędach pracy  
na koniec czerwca 2009 roku była wyższa o 4 930 osób w stosunku do analogicznego okresu  
2008 roku (22 526).  

 
 

Bezrobocie na terenie Łodzi – stan na dzień 30 czerwca 2008 r. i 30 czerwca 2009 r.  

 Ogółem Z prawem  
do zasiłku 

Wg płci 
Stopa 

bezrobocia K M 

Czerwiec 
2008 

22 526 3 344 11 798 10 728 6,9% 

Czerwiec 
2009 

27 456 5 845 13 312 14 144 8,1% 

 
Porównując zmiany zachodzące na łódzkim rynku pracy zaobserwować można wzrost 

bezrobocia w relacji I półrocze 2009 r. do I półrocza 2008 r. 
 
 

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w Łodzi  
według stanu na koniec I półrocza 2007-2009 
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Województwo łódzkie znalazło się na koniec I półrocza 2009 r. na 6 miejscu  pod względem 

stopy bezrobocia (licząc od najniższej) – 10,4%. Wg stanu na koniec czerwca 2009 r. 113 776 osób   
z województwa łódzkiego to osoby bezrobotne. 
 

 
Najniższą stopą bezrobocia, w I półroczu 2009 roku, charakteryzowały się następujące 

województwa: 
 

województwo wielkopolskie 7,8% 
województwo mazowieckie 8,2% 
województwo śląskie 8,3% 

 
 

Najwyższa stopa bezrobocia była w następujących województwach: 
 

województwo warmińsko-mazurskie 17,8% 
województwo  kujawsko-pomorskie 14,4% 
województwo lubuskie 14,4% 
województwo zachodniopomorskie 14,2% 

 
 
 
 
4. TENDENCJE NA LOKALNYM RYNKU PRACY 
 

Analizując liczbę osób pozostających bez pracy w poszczególnych miesiącach 2009 r. można 
zaobserwować wzrost bezrobocia w I kwartale 2009 r. oraz jego stopniowy spadek w II kwartale. 
Przyczyny wzrostu należy upatrywać w kryzysie gospodarczym, który miał wpływ na likwidację bądź 
ograniczenie miejsc pracy w wielu przedsiębiorstwach oraz zwiększoną rejestrację z uwagi na zmianę 
w ubezpieczeniu zdrowotnym osób bezrobotnych i aktywność w tej mierze osób niezainteresowanych 
podjęciem legalnej pracy. Spadek bezrobocia spowodowało przede wszystkim rozpoczęcie okresu 
tzw. prac sezonowych. 

 
 
 

Zarejestrowani bezrobotni w powiatowych urzędach pracy w Łodzi  
w okresie styczeń – czerwiec 2009 roku 
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5. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 
 
5.1. Struktura bezrobotnych według płci. 
 

Na koniec czerwca 2009 roku bezrobociem dotkniętych było 14 144 mężczyzn (51,5% ogółu 
bezrobotnych) oraz 13 312 kobiet (tj. 48,5%) Na koniec I półrocza 2008 roku zarejestrowanych kobiet 
było o 1 514 mniej (11 798), a mężczyzn mniej o 3 416 (10 728). 

 
 

Bezrobotne kobiety i mężczyźni w Łodzi w czerwcu 2007r., 2008r. i 2009r. 
 

 
5.2. Struktura bezrobotnych według wieku. 
 

W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych dominowały – według stanu na koniec czerwca 
2009 roku kategorie „45-54 lata” – 8 072 osoby (tj. 29,4% ogółu bezrobotnych) i „25-34 lata”  
– 7 287 (tj. 26,5%). W analogicznym okresie ubiegłego roku było podobnie – najtrudniej zatrudnienie 
było znaleźć osobom w wieku „45-54 lata”. W łódzkich urzędach pracy takich osób było 
zarejestrowanych na dzień 30.06.2008 r. – 7 569 (tj. 33,6% ogółu bezrobotnych). 

 
 

Bezrobotni w Łodzi według wieku – stan na koniec czerwca 2008 i 2009 roku 
 

Grupy wiekowe 
czerwiec 2008 czerwiec 2009 

Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych % 

18-24 1 870    8,3 2 937    10,7 

25-34 5 370 23,8 7 287 26,5 

35-44 3 919 17,4 5 098 18,6 

45-54 7 569 33,6 8 072 29,4 

55-59 2 929 13,0 3 256 11,9 

60 i powyżej 869 3,9 806 2,9 

Razem 22 526 100,0 27 456 100,0 

 

17 201 16 137
11 798 10 728

13 312 14 144

0

10 000

20 000

30 000

40 000

VI 2007 VI 2008 VI 2009

kobiety mężczyźni



 
 
5.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia 
 

Najwyższe w Łodzi bezrobocie występuje w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym 
 i poniżej. Na koniec czerwca 2009 roku osób takich było 10 491 (tj. 38,2% ogółu bezrobotnych). 
Podobnie sytuacja kształtowała się na koniec czerwca 2008 roku – odnotowano wówczas 8 583 osoby 
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, co stanowiło 38,1% ogółu bezrobotnych. 
 
 

Struktura bezrobotnych według wykształcenia, stan na dzień 30 czerwca 2009 roku 
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5.4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy 
 

Najtrudniejszą sytuację na łódzkim rynku pracy na koniec czerwca 2009 roku miały osoby ze 
stażem pracy do 1-go roku: 5 290 osób, tj. 19,3% ogółu bezrobotnych. Drugą, co do wielkości grupę 
bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy 1-5 lat – 5 083 osoby (18,5% ogólnej liczby 
bezrobotnych).  Na koniec czerwca 2008 roku najliczniejszą grupę tworzyły osoby ze stażem do roku  
- 4 158 (18,5% ogólnej liczby bezrobotnych). 

 
b  

Bezrobotni w Łodzi według stażu pracy – stan na koniec czerwca 2008 i 2009 roku 
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5.5. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy. 
 
Czas pozostawania bez pracy wpływa na aspekty życia codziennego osób bezrobotnych,  

a także grozi osobom bez pracy wykluczeniem społecznym i zmniejszeniem szans na znalezienie 
pracy. Na koniec czerwca 2009 roku były zarejestrowane 3 374 osoby pozostające bez pracy powyżej 
24 miesięcy (12,3% całkowitej liczby osób bezrobotnych), a na koniec analogicznego okresu 2008 r. – 
5 638 osób (25,0%). 

 
Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 

- stan na dzień 30 czerwca 2009 r. 
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6. SYTUACJA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH. 
 
6.1. Bezrobocie wśród kobiet. 
 

Na koniec czerwca 2009 roku bezrobociem było dotkniętych 13 312 pań – 48,5% ogółu 
wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych kobiet 
dominowała kategoria: „45-54 lata” – 4 152 panie, (tj. 31,2% zarejestrowanych kobiet). Najliczniejszą 
grupę, pod względem wykształcenia, stanowiły kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne  
i poniżej. W rejestrach było ich 4 632, tj. (34,8%). Aż 4 173 (31,3%) panie nie posiadały kwalifikacji 
zawodowych, a 1 143 (8,6%) doświadczenia zawodowego. 

Analizując posiadany staż pracy można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły kobiety  
ze stażem do 1-go roku. Na koniec czerwca 2009 roku było ich 2 504 (18,8%). Statystyki wykazują,  
że aż 5 455 pań (41,0% ogółu bezrobotnych kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne, w tym 1 767 
zarejestrowane ponad 24 miesiące (32,4% długotrwale bezrobotnych pań). 2 475 pań pozostających  
w rejestrach łódzkich urzędów pracy to panie samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko  
do 18 roku życia (18,6% zarejestrowanych kobiet). 
 
 
6.2. Bezrobotni w wieku do 25 roku życia. 
 

Rejestry powiatowych urzędów pracy w Łodzi wskazywały na koniec czerwca 2009 roku 
2 937  (tj. 10,7% ogółu bezrobotnych) osoby pozostające bez pracy, które nie ukończyły 25 roku 
życia.  
W I półroczu 2009 r. pośród bezrobotnych z tej kategorii dominowały osoby nieposiadające stażu 
pracy – 1 241 osób (42,3% ogólnej liczby osób bezrobotnych do 25 roku życia) oraz z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej – 1 323 (45,0%). Najwięcej osób pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy 
– 846 (28,8%). 

 



6.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. 
 

Według statystyk łódzkich urzędów pracy na koniec czerwca 2009 roku bezrobotni powyżej 50 
roku życia stanowili 33,0% ogółu bezrobotnych - 9 072 osoby. Wśród tej kategorii największą grupę 
pozostającą bez pracy stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej 3 689 (tj. 40,7% 
ogółu bezrobotnych, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia). Biorąc pod uwagę staż pracy 
dominowały osoby ze stażem pracy „20-30 lat” 3 445 (tj. 38,0%). Osoby „powyżej pięćdziesiątki” 
najczęściej pozostawały bez pracy od 6 do 12 miesięcy - 2 016 osób (22,2%). 

 
 

6.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. 
 

Brak kwalifikacji zawodowych, według stanu na koniec czerwca 2009 roku, odnotowano 
u 11 207 osób, tj. 40,8% ogółu bezrobotnych. Najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych 
pozostawały bez pracy od 3 do 6 miesięcy – 2 853 osoby (25,5% wszystkich bezrobotnych z ww. 
kategorii). Biorąc pod uwagę kategorię wiekową, w najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby  
w wieku 45-54 lata. Ewidencja wykazała 3 051 takich osób (27,2%). Najczęściej osoby bez 
kwalifikacji zawodowych posiadały staż do 1-go roku: 3 001 osób, tj. 26,8%.   
 
 
6.5. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. 
 
 Osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego stanowiły na koniec czerwca 2009 r. grupę 
4 515 osób (tj. 16,4% ogółu bezrobotnych). W grupie tej dominowały osoby w wieku 18-24 lata – 
1 731 osób (38,3% bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego), bez stażu pracy – 2 822 osoby 
(62,5%), pozostające bez pracy przez okres od 3 do 6 miesięcy – 1 007 osób (22,3%) oraz z 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 2 362 osoby (52,3%). 
 
 
6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego. 
 
 W rejestrach łódzkich powiatowych urzędów pracy na dzień 30 czerwca 2009 r. pozostawało  
16 121 osób bez wykształcenia średniego (tj. 58,7% ogółu bezrobotnych). Wśród tej kategorii 
bezrobotnych największą grupą pozostającą bez pracy stanowili bezrobotni ze stażem pracy do 1-go 
roku – 3 284 osoby (20,4% bezrobotnych bez wykształcenia średniego). W kategorii wiekowej 
przeważały osoby w wieku 45-54 lata – 5 309 osób (32,9%). Względem czasu pozostawania bez pracy 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez pracy od 3 do 6 miesięcy – 4 250 osób (26,4%). 
 
 
6.7. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia. 
 

Na koniec czerwca 2009 roku zarejestrowanych było 2 706 osób bezrobotnych samotnie 
wychowujących dziecko do 18 roku życia (9,9% ogółu bezrobotnych). Wśród nich najwięcej osób 
legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 1 352 (50,0% bezrobotnych  
z ww. kategorii) i było  w wieku 25-34 lata – 1 154 osoby (42,6%). Najliczniejsza grupa osób 
samotnie wychowujących dziecko do 18 roku życia posiadała staż pracy do 1-go roku – 654 osoby 
(24,2%) i pozostawała bez pracy od 3 do 6 miesięcy (603 osoby) – 22,3%.  

 
 

6.8. Długotrwale bezrobotni. 
 

Udział osób długotrwale bezrobotnych (pozostających w rejestrze powiatowych urzędów pracy 
łącznie przez okres ponad 12 m-cy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu 
i przygotowania zawodowego dorosłych) w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych 
ukształtował się na poziomie 38,1% (10 466 osób). Najwięcej osób z tej kategorii posiadało 



wykształcenie gimnazjalne lub poniżej – 4 238 (40,5% spośród wszystkich długotrwale 
bezrobotnych). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby w wieku 45-54 lata – 3 819 (36,5%), 
posiadające staż pracy do roku – 2 251 (21,5%), pozostające bez zatrudnienia pow. 24 miesięcy – 
3 289 osób (31,2%). 
 
 
6.9. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych.  
 

Na koniec czerwca 2009 roku w łódzkich urzędach pracy zarejestrowane były  
3 274 osoby niepełnosprawne (11,9% wszystkich osób bezrobotnych). Najwięcej osób z tej grupy 
zarejestrowanych było powyżej 24 miesięcy – 982 (30,0% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych).  
Ponadto wśród ww. grupy dominowało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej - 1 507 osób (46,0%),  
a staż pracy najczęściej wynosił 20-30 lat - 860 osób (26,3%). Wśród osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych przeważały osoby w wieku 45-54 lata – 1 463 osoby (44,7%). 
 
 
6.10. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. 
 

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia to 727 osób 
(2,6% ogółu bezrobotnych). Najczęściej osoby te posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej – 532 
osoby (73,2% spośród ww. kategorii) i były w wieku 45-54 lata – 224 osoby (30,8%).  Najwięcej osób 
posiadało staż pracy do 1-go roku – 286 osób (39,3%) i pozostawało bez pracy przez okres 3 do 6 
miesięcy – 194 osoby (26,7%). 
 
 
 
7. DZIAŁANIA Z ZAKRESU ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA 
 
7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu. 
 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu mają za zadanie wspierać osoby bezrobotne  
w powrocie na rynek pracy poprzez nabywanie umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, 
zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego. 
 
 

Ilość osób bezrobotnych biorących udział w aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu 
– stan na koniec czerwca 2009 roku 

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych aktywnymi 
formami na dzień 30 czerwca 2009 r. 

Szkolenia 776 
Prace interwencyjne 491 
Roboty publiczne 47 
Staże 1332 
Przygotowanie zawodowe 16 
Prace społeczne użyteczne 198 

Dotacje (środki na podjęcie działalności gospodarczej)  
Ogółem osób: 2 860  
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy 
(dla pracodawcy zatrudniającego osobę bezrobotną)* 

                                    

* stanowiska pracy 



7.2. Programy aktywizujące lokalny rynek pracy. 
 
Obok ww. działań aktywizujących osoby bezrobotne Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi  
i Powiatowy Urząd Pracy Nr 2 w Łodzi brały udział w następujących projektach systemowych 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:  

 
 

Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi 
 

 
1. „ŁÓDZKI RYNEK PRACY TO TWOJA PRZYSZŁOŚĆ” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz 
podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”. 
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r. 
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym 
Urzędzie Pracy Nr 1 w Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy.  
Projekt zakłada objęcie grupy docelowej wsparciem w postaci szkoleń, staży do 6 miesięcy, staży do 
12 miesięcy oraz przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.  
Zakładana liczba beneficjentów 1 407 osób, w tym:  
− szkolenia:    525 osób,  
− staże do 6 miesięcy:     99 osób,  
− staże do 12 miesięcy:   302 osoby (w tym 27 osób kontynuujących z poprzedniego roku 

                                                                    budżetowego), 
− przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:  481 osób.  
 
Stan realizacji projektu w I kwartale 2009 roku w podziale na:  
− szkolenia:        0 osób,  
− staże do 6 miesięcy:     50 osób,  
− staże do 12 miesięcy:   192 osoby,  
− przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej:  91 osób.  
 
 
2. „PUBLICZNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA DLA CIEBIE II” realizowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”. 
Czas realizacji : 01.02.2009 – 28.02.2010 r.  
Celem projektu jest poprawa jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi 
oraz zwiększenie potencjału kadrowego kluczowych pracowników na rzecz aktywizacji zawodowej 
osób bezrobotnych i biernych zawodowo w województwie łódzkim.  
Zakładana liczba beneficjentów 66 osób, w tym:  
−  upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego poprzez zrefundowanie 

wynagrodzeń na 30 stanowiskach pracy,  
−  szkolenia kluczowych pracowników realizujących standardy usług rynku pracy dla 66 osób.  
 
Stan realizacji projektu w I kwartale 2009 roku z podziałem na:  
− szkolenia - 0 osób,  
− refundacja wynagrodzeń - 30 osób.  

 
 
 
 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2  w Łodzi 



 
 

1. „WSPIERAMY TWOJĄ AKTYWNOŚĆ", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 
Poddziałanie 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych”. 
Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności 
zawodowej osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy Nr 2 w Łodzi. 
Okres wdrażania projektu: od 01.01.2008 do 31.12. 2013.  
Program przewiduje w 2009 r. wsparcie 1 945 osób bezrobotnych, a w szczególności osób: 
− długotrwale bezrobotnych, 
− bez kwalifikacji zawodowych/do4wiadczenia zawodowego, 
− do 25 roku życia, 
− powyżej 50 lat, 
− niepełnosprawnych, 
− samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. 

 
W I kwartale 2009 r. w projekcie 273 beneficjentów uzyskało wsparcie w ramach następujących form: 
− szkolenia - 80 osób, 
− staże - 155 osób, 
środki przyznane jednorazowo na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 38 osób. 
 
2. „WYKSZTAŁCENI PRACOWNICY – SPRAWNA ADMINISTRACJA”, w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 6.1.2 – Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów 
pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. 
W ramach projektu w I kwartale 2009 r. zrealizowano 10 szkoleń (m.in. nt. nowelizacji ustawy  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nowości i zmian wg Standardów Rynku Pracy,  
z zakresu profesjonalnej obsługi klienta w tym klienta trudnego i obcojęzycznego itp.) w których 
uczestniczyło 99 osób. 
Ponadto w ramach w/w projektu ze środków EFS współfinansowano wynagrodzenie 12 osób  
(4 doradców zawodowych i 8 pośredników pracy). 
Projekt został zakończony 31 marca 2009 r. 
 
WNIOSKI 
 
1. Wzrost bezrobocia rejestrowanego w odniesieniu do analogicznego okresu 2008 r. 
 
2. Zwiększony odsetek osób pozostających bez pracy przez okres 3-6 miesięcy. 
 
3. Zmiana relacji płci osób bezrobotnych – z przewagą mężczyzn nad kobietami. 
 
4. Utrzymanie niekorzystnych cech w strukturze bezrobocia tj. wysoki odsetek ludzi w wieku 45-54  

i 25-34, krótki okres stażu pracy, niski poziom wykształcenia, brak kwalifikacji zawodowych osób 
zarejestrowanych oraz długotrwałe pozostawanie bez pracy. 

 
Opracował: 
Oddział ds. Rynku Pracy 
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ 
 
 
Materiał opracowano na podstawie danych: 
- Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1,  
- Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2,  
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy,  
- Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego. 


