
CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC  2008 ROKU 
 
 
 
1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI,  

W GRUDNIU 2008 ROKU. 
 

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich  na dzień 31.12.2008 r. wynosiła  
122 868 i była wyższa o 6 351 osób, tj. 5,5% w stosunku do grudnia 2007 r. Nieco mniej niż połowa, 
tj. 54 922 osoby (44,7% ogółu pracujących) związana była z przemysłem, w którym odnotowano 
wzrost liczby zatrudnionych o 825 osób (1,5%) w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. 

Największy wzrost liczby osób pracujących w przemyśle (pod względem procentowym  
w poszczególnych strukturach) w porównaniu z grudniem 2007 roku nastąpił w przedsiębiorstwach 
zajmujących się produkcją maszyn i urządzeń 24,6% - 926 osób, oraz produkcją  wyrobów  
z surowców niemetalicznych pozostałych 16,8%, tj. 161 osób.  

Zaobserwować można, że największy spadek zatrudnienia w stosunku do grudnia 2007 r. (pod 
względem procentowym) zanotowano w przedsiębiorstwach zajmujących się: produkcją drewna  
i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny o 30,0% (79 osób) oraz produkcją masy włóknistej  
i papieru 19,6%, (149 osób).  

 
Liczba pracujących w przemyśle w grudniu 2008 roku we wszystkich strukturach kształtowała 

się następująco: 
• przetwórstwo przemysłowe  - 48 644 osoby (wzrost o 621osób, tj. 1,3%), 
• produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich – 8 069 osób (wzrost o 49 osób, tj. 0,6%), 
• produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych – 3 954 osoby (wzrost o 559 osób,  

tj. 16,5%), 
• produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych – 1 120 osób (wzrost  

o 161 osób, tj. 16,8%), 
• produkcja wyrobów z metali – 3 804 osoby (wzrost o 319 osób, tj. 9,2 %), 
• produkcja maszyn i urządzeń – 4 694 osoby (wzrost o 926 osób, tj. 24,6%), 
• produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych, optycznych, zegarów i zegarków  

– 1 020 osób (wzrost o 51 osób, tj. 5,3%), 
• produkcja artykułów spożywczych i napojów – 3 683 osoby (spadek o 211 osób, tj. 5,4%), 
• włókiennictwo – 8 440 osób (spadek o 1 051 osób, tj. 11,1%), 
• produkcja skór wyprawianych i wyrobów z nich – 1 089 osób (spadek o 31 osób, tj. 2,8%), 
• produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny – 184 osoby (spadek o 79 osób, 

tj. 30,0%), 
• produkcja masy włóknistej oraz papieru – 611 osób (spadek o 149 osób, tj. 19,6%), 
• działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji  

– 2 415 osób (spadek o 68 osób, tj. 2,7%), 
• produkcja wyrobów chemicznych – 1 406 osób (spadek o 39 osób, tj. 2,7 %), 
• produkcja metali – 136 osób (spadek o 7 osób, tj. 4,9%), 
• produkcja maszyn i aparatury elektrycznej – 2 538 osób (spadek o 147 osób, tj. 5,5%), 
• produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych – 293 osoby 

(spadek o 7 osób, tj. 2,3 %), 
• produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep – 1 012 osób (spadek o 31 osób,  

tj. 3,0%), 
• produkcja mebli, pozostała działalność produkcyjna – 1 682 osoby (spadek o 180 osób,  

tj. 9,7%). 
 

W innych dziedzinach liczba pracujących w grudniu 2008 ukształtowała się w następujący 
sposób: 

• budownictwo – 6 482 osoby (wzrost o 543 osoby, tj. 9,1%), 



• handel i naprawy – 28 676 osób (wzrost o 2 623 osoby, tj. 10,1%), 
• hotele i restauracje – 1 793 osoby (wzrost o 346 osób, tj. 23,9%), 
• obsługa nieruchomości i firm – 21 054 osoby ( wzrost o 1 933 osoby, tj. 10,1%),  
• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 5 780 osób (spadek o 5 osób, tj. 0,1%). 

 
2. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW 
 

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2008 roku wyniosło  
116 887 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 2,2 % ogółu zatrudnieniowych w całym kraju  
(5 353,0 tys.). W analizowanym okresie przeciętne zatrudnienie było o 4 280 osób, tj. o 3,8% wyższe 
niż w grudniu ubiegłego roku. Największy spadek (pod względem etatowym) zanotowano  
w przedsiębiorstwach zajmujących się włókiennictwem - o 971 osób (10,6%) oraz produkcją 
artykułów spożywczych i napojów – o 207 osób (5,5%). 

 
Struktura przeciętnego zatrudnienia w grudniu 2008 roku ukształtowała się następująco: 

• produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych – 3 883 osoby (wzrost  
 o 481 osób, tj. 14,1 %), 

• produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych pozostałych – 1 109 osób (wzrost  
 o 168 osób, tj. 17,9%), 

• produkcja wyrobów z metali – 3 804 (wzrost o 346 osób, tj. 10,0%), 
• produkcja maszyn i urządzeń – 4 674 osoby (wzrost o 918 osób, tj. 24,4%), 
• produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków – 1 013   

 osób (wzrost o 52 osoby, tj. 5,4%), 
• produkcja artykułów spożywczych i napojów – 3 553 osoby (spadek o 207 osób  

 w stosunku do grudnia 2007 roku, tj. 5,5%), 
• włókiennictwo – 8 224 osoby (spadek o 971 osób, tj. 10,6%), 
• produkcja odzieży i wyrobów futrzarskich – 7 807 osób (spadek o 74 osoby, tj. 1,0%), 
• produkcja skór wyprawionych i wyrobów z nich – 1 076 osób (spadek o 33 osoby, tj. 3,0%), 
• produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz ze słomy i wikliny – 182 osoby (spadek  

 o 84  osoby, tj. 31,6%), 
• produkcja masy włóknistej oraz papieru – 586 osób (spadek o 135 osób, tj. 18,7%), 
• działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji  

– 2 407 osób (spadek o 41 osób, tj. 1,7%), 
• produkcja wyrobów chemicznych – 1 395 osób (spadek o 38 osób, tj. 2,7%), 
• produkcja metali – 135 osób (spadek o 7 osób, tj. 4,9%), 
• produkcja maszyn i aparatury elektrycznej – 2 498 osób (spadek o 116 osób, tj. 4,4%), 
• produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych  

– 295 osób (spadek o 3 osoby, tj. 1,0%), 
• produkcja pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep – 998 osób (spadek o 33 osoby, 

 tj. 3,2%), 
• produkcja mebli, pozostała działalność produkcyjna – 1 656 osób (spadek o 165 osób,  

 tj. 9,1%). 
 

W innych dziedzinach przeciętne zatrudnienie w grudniu 2008 roku ukształtowało się następująco: 
• budownictwo – 6 353 osoby (wzrost o 473 osoby, tj. 8,0%) 
• handel i naprawy – 26 439 osób (wzrost o 2 167 osób, tj. 8,9%) 
• hotele i restauracje – 1 365 osób (wzrost o 206 osób, tj. 17,8%) 
• obsługa nieruchomości i firm – 18 961 osób (wzrost o 402 osoby, tj. 2,2%) 
• transport, gospodarka magazynowa i łączność – 5 693 osoby (spadek o 39 osób, tj. 0,7%). 
 
 



 
 

3. INFORMACJA O POZIOMIE BEZROBOCIA 
 

Według stanu na koniec grudnia 2008 roku w Łodzi zarejestrowanych było 22 548 osób 
bezrobotnych, co stanowiło 1,5% ogółu bezrobotnych w kraju (1 473 752 osoby) a stopa bezrobocia  
w omawianym okresie wynosiła 6,7% przy średniej krajowej 9,5%. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich powiatowych urzędach pracy na koniec 
grudnia 2008 roku była niższa o 6 087 osób w stosunku do analogicznego okresu 2007 roku (28 635).  

 
 

Bezrobocie na terenie Łodzi – stan na dzień 31 grudnia 2007 r. i 31 grudnia 2008 r.  

Wg płci 
 Ogółem Z prawem  

do zasiłku K M 
Stopa 

bezrobocia 

Grudzień 
2007 

28 635 3 772 15 034 13 601 8,7% 

Grudzień 
2008 

22 548 3 771 11 716 10 832 6,7% 

 
Porównując zmiany zachodzące na łódzkim rynku pracy na przełomie ostatnich kilku lat 

zaobserwować można coraz szybszy spadek bezrobocia. 
 

Bezrobotni zarejestrowani w Urzędach Pracy w Łodzi  
według stanu na koniec IV kwartału 2006-2008 
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Województwo łódzkie znalazło się na koniec IV kwartału 2008 r. na 6 miejscu  pod względem 

stopy bezrobocia (licząc od najniższej) - 9,2%. Wg stanu na koniec 2008 r. 99 191 osób  
z województwa łódzkiego to osoby bezrobotne. 
 

 
Najniższą stopą bezrobocia, w IV kwartale 2008 roku, charakteryzowały się następujące 

województwa: 
 
 



województwo wielkopolskie 6,4% 
województwo śląskie 6,9% 
województwo mazowieckie 7,3% 

Najwyższa stopa bezrobocia była w następujących województwach: 
 

województwo warmińsko-mazurskie 16,8% 
województwo świętokrzyskie 13,9% 
województwo  
zachodniopomorskie i kujawsko-pomorskie 

13,4 % 

 
 
 
4. TENDENCJE NA LOKALNYM RYNKU PRACY 
 

Analizując liczbę osób pozostających bez pracy w poszczególnych miesiącach 2008 r. można 
zaobserwować następujące tendencje: 
• stopniowy spadek bezrobocia w I, II i III kwartale 2008 r. - na znaczne zmniejszenie się 

bezrobocia wpływ miał rozwój gospodarczy Miasta, przypływ inwestycji, a co za tym idzie 
większa liczba ofert pracy.  W okresie od stycznia do września 2008 roku do łódzkich urzędów 
pracy zgłoszono 21 454 oferty pracy (przez cały rok 26 547). Nastąpił wzrost zatrudnienia  
(w stosunku do III kwartału 2007 r.) w: przemyśle o 3 660 osób, budownictwie o 312 osób, handlu 
i naprawach o 2 992 osoby, hotelach i restauracjach o 181 osób, obsłudze nieruchomości i firm  
o 4 136 osób. Na spadek bezrobocia miało wpływ również efektywne wykorzystanie środków 
finansowych przez łódzkie powiatowe urzędy pracy na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu. 

• wzrost bezrobocia w IV kwartale 2008 r. – przyczyny wzrostu bezrobocia należy upatrywać  
w zakończeniu okresu wielu prac sezonowych oraz pierwszych oznakach globalnego kryzysu 
gospodarczego, który skutkował likwidacją bądź ograniczeniem miejsc pracy. 

 
 

Zarejestrowani bezrobotni w powiatowych urzędach pracy w Łodzi  
w okresie styczeń – grudzień 2008 roku 

2 9  2 8 6 2 9  0 4 2

2 7  8 8 2

2 5  8 0 2

2 4  0 1 9
2 2  5 2 6

2 1  5 5 7 2 1  1 8 2 2 1  6 7 2 2 1  3 0 3 2 1  7 1 4
2 2  5 4 8

2 0  0 0 0

2 5  0 0 0

3 0  0 0 0

3 5  0 0 0

st
yc

ze
ń

lu
ty

m
ar

ze
c

kw
ie

ci
eń m
aj

cz
er

wie
c

lip
ie

c

si
er

pi
eń

wrz
es

ie
ń

pa
źd

zie
rn

ik

lis
to

pa
d

gr
ud

zie
ń

 
 
 
 
 
 



5. CHARAKTERYSTYKA POPULACJI ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH 
 
5.1. Struktura bezrobotnych według płci. 
 

Na koniec grudnia 2008 roku bezrobociem dotkniętych było 11 716 kobiet (tj. 52,0% ogółu 
bezrobotnych) oraz 10 832 mężczyzn (48,0%). W IV kwartale 2007 roku zarejestrowanych kobiet 
było o 3 318  więcej (15 034), a mężczyzn o 2 769 więcej (13 601). 

 
 

Bezrobotne kobiety i mężczyźni w Łodzi w grudniu 2006r., 2007r. i 2008r. 
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5.2. Struktura bezrobotnych według wieku. 
 

W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych dominowały – według stanu na koniec grudnia 
2008 roku kategorie „45-54 lata” – 7 032 osoby (tj. 31,2% ogółu bezrobotnych) i „25-34 lata”  
– 5 542 (tj. 24,6%). 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 31.12.2007 r. – 10 002 (tj. 34,9% ogółu bezrobotnych). 

 
 

Bezrobotni w Łodzi według wieku – stan na koniec grudnia 2007 i 2008 roku 
 

rok 2007 rok 2008 Grupy wiekowe 
Liczba bezrobotnych % Liczba bezrobotnych % 

18-24 2 544   8,9          2 494    11,1         
25-34 6 449 22,5 5 542 24,6 
35-44 5 064 17,7 3 997 17,7 
45-54 10 002 34,9 7 032 31,2 
55-59 3 535 12,3 2 760 12,2 

60 i powyżej 1 041 3,6 723 3,2 
Razem 28 635 100,0 22 548 100,0 

 
 
 
5.3. Struktura bezrobotnych według wykształcenia 
 

Najwyższe w Łodzi bezrobocie występuje w grupie osób z wykształceniem gimnazjalnym 
 i poniżej. Na koniec grudnia 2008 roku osób takich było 8 396 (tj. 37,2% ogółu bezrobotnych). 



Podobnie sytuacja kształtowała się na koniec grudnia 2007 roku – odnotowano wówczas 11 288 osób  
z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej, co stanowiło 39,4% ogółu bezrobotnych. 
 
 
 
 
 
 

Struktura bezrobotnych według wykształcenia, stan na dzień 31 grudnia 2008 roku 
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5.4. Struktura bezrobotnych według stażu pracy 
 

Najtrudniejszą sytuację na łódzkim rynku pracy na koniec 2008 roku miały osoby ze stażem 
pracy do 1-go roku: 4 465 osób, tj. 19,8% ogółu bezrobotnych. Drugą, co do wielkości grupę 
bezrobotnych stanowiły osoby ze stażem pracy 1-5 lat – 3 927 osób (17,4% ogólnej liczby 
bezrobotnych).  Na koniec grudnia 2007 roku najliczniejszą grupę tworzyły osoby ze stażem 20-30 lat 
- 5 247 (18,3% ogólnej liczby bezrobotnych). 

 
b  

Bezrobotni w Łodzi według stażu pracy – stan na koniec grudnia 2007 i 2008 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. Niestety osoby pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy stanowią bardzo liczną grupę wśród 
osób zarejestrowanych w urzędach pracy. Na koniec grudnia 2008 roku grupa ta liczyła 3 976 osób 
(17,6% całkowitej liczby osób bezrobotnych).  

 
 

Liczba bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 
- stan na dzień 31 grudnia 2008r. 
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6. SYTUACJA WYBRANYCH KATEGORII BEZROBOTNYCH. 
 
6.1. Bezrobocie wśród kobiet. 
 

Na koniec grudnia 2008 roku bezrobociem było dotkniętych 11 716 pań – 52,0% ogółu 
wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. W strukturze wiekowej populacji bezrobotnych kobiet 
dominowała kategoria: „45-54 lata” – 3 803 panie, (tj. 32,5% zarejestrowanych kobiet). Najliczniejszą 
grupę, pod względem wykształcenia, stanowiły kobiety posiadające wykształcenie gimnazjalne  
i poniżej. W rejestrach było ich 3 980, tj. (34,0%). Aż 4 922 (42,0%) panie nie posiadały kwalifikacji 
zawodowych, a 2 275 (19,4%) doświadczenia zawodowego. 

Analizując posiadany staż pracy można zauważyć, że najliczniejszą grupę stanowiły kobiety  
ze stażem do 1-go roku. Na koniec grudnia 2008 roku było ich 2 299 (19,6%). Statystyki wykazują,  
że aż 5 742 panie (49,0% ogółu bezrobotnych kobiet) to osoby długotrwale bezrobotne, w tym 2 103 
zarejestrowane ponad 24 miesiące (36,6% długotrwale bezrobotnych pań). 2 215 pań pozostających  
w rejestrach łódzkich urzędów pracy to panie samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko  
do 18 roku życia (18,9% zarejestrowanych kobiet). 
 
6.2. Bezrobotni w wieku do 25 roku życia. 
 

Rejestry powiatowych urzędów pracy w Łodzi wskazywały na koniec grudnia 2008 roku 2 494 
(tj. 11,1% ogółu bezrobotnych) osób pozostających bez pracy, które nie ukończyły 25 roku życia.  



W IV kwartale pośród bezrobotnych z tej kategorii dominowały osoby nieposiadające stażu pracy 
 – 1 186 osób (47,6% ogólnej liczby osób bezrobotnych do 25 roku życia) oraz z wykształceniem 
gimnazjalnym i poniżej – 906 (36,3%). Najwięcej osób pozostawało bez pracy od 1 do 3 miesięcy 
– 1 074 (43,1%). 
6.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia. 
 

Według statystyk łódzkich urzędów pracy na koniec grudnia 2008 roku bezrobotnych powyżej 
50 roku życia było 7 895 osób, tj. 35,0% ogółu bezrobotnych. Wśród tej kategorii bezrobotnych 
największą grupą pozostającą bez pracy stanowili bezrobotni z wykształceniem gimnazjalnym  
i poniżej 3 221 (tj. 40,8% ogółu bezrobotnych, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia). Biorąc pod 
uwagę staż pracy dominowały osoby ze stażem pracy „20-30 lat” 2 918 (tj. 37,0%). Osoby „powyżej 
pięćdziesiątki” najczęściej pozostawały bez pracy powyżej 24 miesięcy 2 239 (28,4%). 
 
6.4. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych. 
 

Brak kwalifikacji zawodowych odnotowano, według stanu na koniec grudnia 2008 roku,  
u 9 053 osób, tj. 40,1% ogółu bezrobotnych. Najczęściej osoby bez kwalifikacji zawodowych 
pozostawały bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 2 298 osób (25,4% wszystkich bezrobotnych z ww. 
kategorii). Biorąc pod uwagę kategorię wiekową, w najtrudniejszej sytuacji znalazły się osoby  
w wieku 45-54 lata. Ewidencja wykazała 2 662 takie osoby (29,4%). Najczęściej osoby bez 
kwalifikacji zawodowych posiadały staż do 1-go roku: 2 406 osób, tj. 26,6%.   
 
6.5. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego. 
 
 Osoby bezrobotne bez doświadczenia zawodowego stanowiły na koniec grudnia 2008 r. grupę 
4 043 osób (tj. 17,9% ogółu bezrobotnych). W grupie tej dominowały osoby w wieku 18-24 lata – 
1 540 osób (38,1% bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego), bez stażu pracy – 2 674 osób 
(66,1%), pozostające bez pracy przez okres od 1 do 3 miesięcy - 1 246 osób (30,8%) oraz z 
wykształceniem gimnazjalnym i poniżej – 1 966 osób (48,6%). 
 
6.6. Bezrobotni bez wykształcenia średniego. 
 
 W rejestrach łódzkich powiatowych urzędów pracy na dzień 31 grudnia 2008 r. pozostawały 
12 734 osoby bez wykształcenia średniego (tj. 56,5% ogółu bezrobotnych). Wśród tej kategorii 
bezrobotnych największą grupą pozostającą bez pracy stanowili bezrobotni ze stażem pracy do 1-go 
roku – 2 689 osób (21,1% bezrobotnych bez wykształcenia średniego). W kategorii wiekowej 
przeważały osoby w wieku 45-54 lata – 4 441 osób (34,9%). Względem czasu pozostawania bez pracy 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby bez pracy od 1 do 3 miesięcy – 3 054 osoby (24,0%). 
 
6.7. Bezrobotni samotnie wychowujący dziecko do 18 roku życia. 
 

Na koniec grudnia 2008 roku zarejestrowanych było 2 397 osób bezrobotnych samotnie 
wychowujących dziecko do 18 roku życia (10,6% ogółu bezrobotnych). Wśród nich najwięcej osób 
legitymowało się wykształceniem gimnazjalnym i poniżej - 1 205 (50,3% bezrobotnych  
z ww. kategorii) i było  w wieku 25-34 lata - 989 osób (41,3%). Najliczniejsza grupa osób samotnie 
wychowujących dziecko do 18 roku życia posiadała staż pracy do 1-go roku – 587 osób (24,5%)  
i pozostawała bez pracy od 1 do 3 miesięcy (500 osób) – 20,6%.  
 
6.8. Długotrwale bezrobotni. 
 

Udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie zarejestrowanych osób bezrobotnych 
ukształtował się na poziomie 47,6% (10 724 osoby). Najwięcej osób z tej kategorii posiadało 
wykształcenie gimnazjalne lub poniżej – 4 393 (41,0% spośród wszystkich długotrwale 
bezrobotnych). Długotrwale bezrobotni to głównie osoby w wieku 45-54 lata – 4 119 (38,4%), 



posiadające staż pracy do roku – 2 277 (21,2%), pozostające bez zatrudnienia pow. 24 miesięcy – 
3 912 osób (36,5%). 
 
 
6.9. Bezrobocie wśród osób niepełnosprawnych.  
 

Na koniec grudnia 2008 roku w łódzkich urzędach pracy zarejestrowanych było  
3 029 osób niepełnosprawnych (13,4% wszystkich osób bezrobotnych). Najwięcej osób z tej grupy 
zarejestrowanych było powyżej 24 miesięcy – 1 052 (34,7% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych).  
Ponadto wśród ww. grupy dominowało wykształcenie gimnazjalne lub poniżej - 1 384 osoby (45,7%), 
a staż pracy najczęściej wynosił 20-30 lat - 746 osób (24,6%). Wśród osób bezrobotnych 
niepełnosprawnych przeważały osoby w wieku 45-54 lata – 1 406 osób (46,4%). 
 
6.10. Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia. 
 

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia to 583 osoby 
(2,6% ogółu bezrobotnych). Najczęściej osoby te posiadały wykształcenie gimnazjalne i poniżej – 422 
osoby (72,4% spośród ww. kategorii) i były w wieku 45-54 lata – 203 osoby (34,8%).  Najwięcej osób 
posiadało staż pracy do 1-go roku – 225 osób (38,6%) i pozostawało bez pracy przez okres 1 do 3 
miesięcy – 152 osoby (26,1%). 

 
 

 
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 grudnia 2008 roku 

 

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu Liczba osób objętych aktywnymi 
formami na dzień 31 grudnia 2008 r. 

Szkolenia 4 626 
Prace interwencyjne 676 
Roboty publiczne 257 
Staże 1 908 
Przygotowanie zawodowe 277 
Prace społeczne użyteczne 292 

Dotacje (środki na podjęcie działalności gospodarczej) 1 134 
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy  
(dla pracodawcy zatrudniającego osobę bezrobotną) 

931 

Ogółem  10 101 
 
 
 
 
 



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 programach: 
 

 
Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi 

 
W ramach programów regionalnych, finansowanych z rezerwy środków Funduszu Pracy 

pozostającej w dyspozycji samorządu województwa łódzkiego: 
• Regionalny Program Wspierania Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia „INWESTOR”. 

W ramach programu zaktywizowano zawodowo 335 osób bezrobotnych poprzez dwie formy 
wsparcia:  
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 100 osób, 
- doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – 235 osób. 
Program był realizowany w okresie  IV – XII 2008 r. 

• Regionalny Program Wspierania Osób Bezrobotnych Po 50 Roku Życia ”50+”. 
W ramach programu aktywizacją zawodową objęto 103 osoby bezrobotne po 50 roku życia 
poprzez dwie formy wsparcia: 
- prace interwencyjne  – 76 osób bezrobotnych po 50 roku życia, 
- doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy – 27 osób bezrobotnych po 50 roku życia. 
Program był realizowany w okresie  IV – XII 2008 r. 

• Regionalny Program Wspierania W Zakresie Zawodów Deficytowych „KWALIFIKACJE 
2008”. 
W ramach programu aktywizacją zawodową w postaci szkoleń objęto grupę 840 osób 
bezrobotnych. 
Program był realizowany w okresie IV – XII 2008 r. 

 
W ramach projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego pn. „Łódzki rynek pracy to Twoja przyszłość” aktywizacją zawodową objęto 1 047 osób 
poprzez następujące formy wsparcia: 
- przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – 470 osób, 
- staże – 259 osób, 
- przygotowanie zawodowe w miejscu pracy – 70 osób, 
- szkolenia – 248 osób. 
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r. 

 
 

Powiatowy Urząd Pracy Nr 2  w Łodzi 
 

W ramach programów regionalnych, finansowanych z rezerwy środków Funduszu Pracy 
pozostającej w dyspozycji samorządu województwa łódzkiego: 
• Regionalny Program Wspierania Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia „INWESTOR”. 
 W ramach programu zaktywizowano zawodowo 44 osoby bezrobotne.  
 Program był realizowany w okresie  kwiecień - grudzień 2008 r. 
• Regionalny Program Wspierania Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia „INWESTOR II”. 
 W ramach programu zaktywizowano zawodowo 68 osób bezrobotnych.  
 Program był realizowany w okresie  lipiec - grudzień 2008 r. 
• Regionalny Program Wspierania Osób Bezrobotnych Po 50 Roku Życia ”50+”. 
 W ramach programu aktywizacją zawodową objęto 61 osób bezrobotnych po 50 roku życia 
 Program był realizowany w okresie  kwiecień - grudzień 2008 r. 
• Regionalny Program Wspierania Osób Bezrobotnych Po 50 roku Życia ”50+ II”. 
 W ramach programu aktywizacją zawodową objęto 28 osób bezrobotnych po 50 roku życia 
 Program był realizowany w okresie lipiec - grudzień 2008 r. 



• Regionalny Program Wspierania W Zakresie Zawodów Deficytowych „KWALIFIKACJE 
2008”. 

 W ramach programu aktywizacją zawodową w postaci szkoleń objęto grupę 471 osób 
bezrobotnych. 

 Program był realizowany w okresie kwiecień - grudzień 2008 r. 
 
W ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Wspieramy 

Twoją Aktywność 2008” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego aktywizacją 
zawodową objęto 1 426 bezrobotnych.  
Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2008 r. – 31.12.2013 r. 
 
W roku 2008 zakończyła się realizacja dwóch projektów administrowanych przez Biuro 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ 
 
Projekt „EMPATIA – lokalna solidarność na rzecz równych szans” 
Projekt „EMPATIA – lokalna solidarność na rzecz równych szans” realizowany w ramach Programu 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL trwał od 1 lipca 2005 r. do 31 maja 2008 r. 
Oprócz Miasta Łodzi – UMŁ jako Administratora, w projekcie uczestniczyli w roli Partnerów: 
- Stowarzyszenie „REZONANS”, 
- Powiatowy Urząd Pracy Nr 1 w Łodzi, 
- Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, 
- firma „EFEKTOR”. 
Całkowity budżet projektu wynosił 3.303.079,00 zł, z czego wykorzystano 3 268 586,97 zł, co stanowi 
99% efektywność. 
W projekcie wzięło udział 236 beneficjentów ostatecznych (ilość dwukrotnie zwiększana), którzy 
korzystali z pełnej oferty projektu oraz 264 osoby, które wykorzystały taką możliwość w postaci 2 168 
konsultacji indywidualnych. Osoby z obydwu grup korzystały z wyposażenia dwóch pracowni 
lokalnych.  
Cele szczegółowe projektu: 

• Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu aktywnego poszukiwania pracy,  
• Stymulowanie bezrobotnego do aktywnego poszukiwania pracy, 
• Stworzenie strategii dalszego rozwoju zawodowego w oparciu o rozpoznane predyspozycje  

i kwalifikacje oraz potrzeby rynku pracy,  
• Włączenie w społeczeństwo informacyjne,  
• Wspomaganie wymiany informacji o wolnych miejscach pracy,  
• Wzmocnienie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i społecznej,  
• Polepszenie wizerunku bezrobotnych w oczach społeczności lokalnej, 
• Włączenie bezrobotnych w sieć wzajemnych zobowiązań i wpływów społecznych. 

 
Projekt „Kompas – nowy kierunek życia”. 
Projekt realizowany był w okresie od dnia 1 lutego 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. w ramach Priorytetu 
2 „Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionie”, Działania 2.4  „Reorientacja zawodowa osób 
zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego.  Liderem Projektu był Urząd Miasta Łodzi, natomiast Partnerami: Powiatowy Urząd 
Pracy Nr 1, Powiatowy Urząd Pracy Nr 2, NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka i Zakład 
Doskonalenia Zawodowego. 
Celem projektu było umożliwienie Beneficjentom Ostatecznym zdobycia nowych zawodów poprzez 
zmianę lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania  
z czterech form wsparcia: 
- z usług doradczych w zakresie wyboru nowego zawodu, 
- bezpłatnego szkolenia, 
- pośrednictwa pracy, 
- zatrudnienia subsydiowanego w nowym miejscu pracy. 
W projekcie wzięło udział 699 Beneficjentów Ostatecznych. Wszyscy BO skorzystali  
z doradztwa zawodowego, 562 ukończyło szkolenie podnoszące lub zmieniające kwalifikacje 



zawodowe, z pośrednictwa pracy skorzystały 153 osoby, natomiast w zatrudnieniu subsydiowanym 
uczestniczyło 50 BO. 
Całkowity budżet projektu wynosił 4 999 110,54 PLN, z czego wykorzystano 4 952 622,95 zł 
(99,07 % środków). 

 
 
Opracował: 
 
Oddział ds. Rynku Pracy 
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości 
i Miejsc Pracy UMŁ 
 
na podstawie informacji i materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego 
Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy Nr 1, 
Powiatowego Urzędu Pracy Nr 2 
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