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1. Rynek pracy na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 
 

1.1. Poziom, stopa i dynamika bezrobocia. 
 
 

Tabela Nr 1. Poziom bezrobocia rejestrowanego  
 

Stan na koniec okresu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Sprawozdania o rynku pracy MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, 
obliczenia własne. 

 
W III kwartałach 2015 roku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, 

populacja bezrobotnych ogółem zmniejszyła się o 1111 osób (tj. o 17,7%). W tym okresie ubyło 
722 mężczyzn (tj. 22,6%), natomiast populacja bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 389 osób, 
czyli o 12,7%.  
Bezrobotni z Łomży stanowili 58,7% ogółu zarejestrowanych, czyli o 1,1 punktu procentowego 
mniej niż w końcu 2014 roku.  

Dynamika spadku bezrobocia najszybsza była w mieście Łomży – 19,2% czyli                   
o 1,5 punktu procentowego większa niż na całym obszarze działania urzędu oraz o 3,7 punktów 
procentowych większa niż w Powiecie Łomżyńskim. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się 
na obszarze działania urzędu o 12,7%, w mieście Łomża o 12,0%, natomiast w Powiecie 
Łomżyńskim zmniejszyła się o 137%. 

W tym okresie na obszarze działania Urzędu udział bezrobotnych kobiet w bezrobociu 
rejestrowanym ukształtował się na poziomie 52,0% i był większy o 3,0 punkty procentowe                
w stosunku do stanu na koniec grudnia 2014 roku. W Łomży osiągnął wartość 52,4%, czyli o 4,3 
punktów procentowych większą, a w powiecie 51,3%, czyli o 0,6 punktu procentowego większą 
w stosunku do końca 2014 roku. Na obszarze działania Urzędu wartość stopy bezrobocia 
zmniejszyła się o 2,1 punktu procentowego i wynosiła 12,3% (odpowiednio o 2,7 punktu                        
w Łomży i wyniosła 13,0%, a  w powiecie łomżyńskim o 1,8 punktu procentowego i wynosiła 
10,9%). 
Wartości stopy bezrobocia dla miasta Łomży, powiatu łomżyńskiego, polski i województwa 
podlaskiego są zweryfikowanymi przez GUS wartościami stopy bezrobocia według województw, 
podregionów i powiatów, aktualnymi w ostatnim dniu kolejnych miesięcy danego roku (wartości 
zmienne).  

Rok Miesiące 

Liczba bezrobotnych 

Obszar działania 
PUP 

W tym: 

Miasto Łomża Powiat Łomżyński 

Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

2014 grudzień 6274 3073 3751 1806 2523 1267 

2015 

styczeń  6703 3241 4008 1915 2695 1326 

luty  6654 3201 3960 1883 2694 1318 

marzec  6375 3078 3788 1825 2587 1253 

kwiecień 6078 2978 3617 1770 2461 1208 

maj 5591 2767 3335 1644 2256 1123 

czerwiec 5287 2636 3158 1580 2129 1056 

lipiec 5183 2623 3077 1563 2106 1060 

sierpień 5174 2670 3041 1570 2133 1100 

wrzesień 5163 2684 3032 1590 2131 1094 
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Trudniejsza  sytuacja na lokalnym rynku pracy utrzymuje się w Łomży. Stopa bezrobocia 
w mieście jest o 0,7 punktu procentowego większa niż średnia na obszarze obydwu powiatów                   
i o 2,1 punktów procentowych od wartości stopy na terenie powiatu łomżyńskiego.  

  
W końcu września 2015 roku wartość stopy bezrobocia w mieście stanowiła 105,7% 

średniej wartości stopy z obu powiatów i 119,3% wartości na obszarze Powiatu Łomżyńskiego. 
W tym samym czasie średnia wartość stopy bezrobocia w Polsce wynosiła 9,9%. 

Oznacza to, że na obszarze działania urzędu pracy w Łomży wartość stopy bezrobocia 
stanowiła 124,2% średniej wartości krajowej, natomiast wartość na terenie Łomży 131,3%. 
W porównaniu do wskaźnika dla Województwa Podlaskiego stopa bezrobocia dla Miasta Łomży 
wynosiła 110,2% jego wartości. 
 
Tabela Nr 2. Stopa bezrobocia 

Stan na koniec okresu 
 

R
o
k
 

Miesiące 

Wskaźniki bezrobocia w %: 

Obszar 
działania 

PUP 

Miasto 
Łomża 

Powiat 
Łomżyński 

Polska 
Województwo 

Podlaskie 

2014 grudzień 14,4 15,7 12,7 11,5 13,1 

2015 

styczeń 15,2 16,6 13,5 12,0 13,7 

luty  15,1 16,6 13,5 11,7 13,7 

marzec  14,5 15,8 13,0 11,7 13,4 

kwiecień 13,9 15,1 12,4 11,2 13,0 

maj 12,9 14,1 11,5 10,8 12,5 

czerwiec 12,3 13,5 10,9 10,3 12,1 

lipiec 12,1 13,2 10,8 10,1 12,0 

sierpień 12,1 13,0 10,9 10,0 11,9 

wrzesień 12,3* 13,0* 10,9* 9,9 11,8 

 * wartości stopy bezrobocia nie weryfikowane przez GUS 
Źródło: Liczba bezrobotnych zarejestrowanych oraz zweryfikowane wartości stopy bezrobocia według 

województw, podregionów i powiatów. Stan w końcu grudnia 2014 i kolejnych miesięcy 2015 
roku. www.stat.gov.pl, obliczenia własne. 

 
W III kwartałach 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 4524 

bezrobotnych, w tym 61,1% (2766 osób) pochodziło z terenu Łomży. Status bezrobotnego                    
z przyczyn zakładów pracy uzyskało 36 nowo zarejestrowanych  osób, a 3572 nie posiadało 
prawa do zasiłku. 

„Odpływ” bezrobotnych z ewidencji urzędu pracy wyniósł 5635 osób (w tym 3485, czyli 
61,8% z terenu miasta Łomża) i był większy od „napływu” o 1111 osób, tj. o 24,5% ( w Łomży 
odpowiednio 719, czyli o 26,0%). 

Wskaźnik „napływu” określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec września 2015 roku wynosił 87,6% (91,2% dla 
miasta), a wskaźnik „odpływu” z bezrobocia – 109,1% (114,9% dla miasta). 

 Wskaźnik płynności rynku pracy oznacza stosunek liczby bezrobotnych 
wyrejestrowanych w okresie sprawozdawczym z tytułu podjęcia pracy do liczby bezrobotnych 
zarejestrowanych w tym samym czasie. I tak dla obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy 
w Łomży ukształtował się na poziomie 61,1%, dla miasta Łomży – 61,9%, a dla Powiatu 
Łomżyńskiego – 60,0%. 

http://www.stat.gov.pl/
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Na koniec września 2015 roku wskaźnik płynności rynku pracy w mieście był większy                
o 1,9 punku procentowego niż na terenach wiejskich. 

W III kwartałach 2015 roku 2766 (w tym 1712 z Łomży) bezrobotnych podjęło pracę. 
Podejmujący zatrudnienie stanowili 49,1% w „odpływie” bezrobotnych. Natomiast w Łomży 
udział tej kategorii osób w „odpływie” bezrobotnych wynosił również 49,1%. Z powodu nie 
potwierdzenia gotowości do pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego oraz 
odmowy bez uzasadnionej przyczyny pracy lub udziału w formach aktywnych z ewidencji 
bezrobotnych ubyło 1567 osób (w Łomży – 954), które stanowiły 27,8% (w mieście odpowiednio 
27,4%) całkowitego „odpływu” bezrobotnych. 

Główne przyczyny „odpływu” z bezrobocia na obszarze działania Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łomży, w tym miasta Łomża przedstawiono  w Tabeli Nr 3. 
 
Tabela Nr 3. „Napływ” i „odpływ” bezrobotnych w III kwartałach 2015 roku  
 

 
Wyszczególnienie 

Obszar 
działania 
PUP w 
Łomży 

W tym Miasto 
Łomża 

Udział 
miasta 

 w ogółem 
w % 

Napływ bezrobotnych 4524 2766 61,1 

Odpływ bezrobotnych 5635 3485 61,8 

w tym: 
- podjęcie pracy 

 prace interwencyjne 

 roboty publiczne 

 dotacje 

 podjęcia pracy w ramach refundacji 
kosztów zatrudnienia bezrobotnego 

 podjęcia pracy w ramach bonu na 
zasiedlenie  

 podjęcia pracy w ramach bonu 
zatrudnieniowego  

 podjęcia pracy w ramach dofinansowana 
wynagrodzenia za zatrudnienie 
skierowanego bezrobotnego powyżej 50 
roku życia 

 
 2766 

144 
129 

70 
 

107 
 

14 
 

25 
 
 
 

31 

 
1712 

87 
62 
52 

 
70 

 
11 

 
12 

 
 
 

23 

 
61,9 
60,4 
48,1 
74,3 

 
65,4 

 
78,6 

 
48,0 

 
 
 

74,2 

- szkolenie  86 48 55,8 

- staż 456 281 61,6 

- prace społecznie użyteczne 109 40 36,7 

- skierowania do agencji zatrudnienia w 
ramach zlecania zajęć aktywizacyjnych 

201 143 71,1 

- odmowa bez uzasadnionej przyczyny 
  pracy lub udziału w formach aktywnych 

45 26 57,8 

- nie potwierdzenie gotowości do pracy 919 592 64,2 

- dobrowolna rezygnacja 648 362 64,4 

- inne przyczyny 405 281 69,4 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 
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1.2 Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku. 
 
 Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 952 bezrobotnych posiadających 
prawo do zasiłku, w tym 640 z miasta Łomży. Ta kategoria stanowiła 21,0% (w mieście 23,1%) 
wszystkich nowo zarejestrowanych w tym czasie.  

Na koniec września 2015 roku osoby z prawem do zasiłku stanowiły 9,5% ogólnej 
populacji bezrobotnych. Udział tej kategorii w porównaniu do końca 2014 roku zmniejszył się                 
o 2,0 punkty procentowe. Na rynku pracy w Łomży udział tej kategorii w bezrobociu 
rejestrowanym zmniejszył się o 1,8 punktu procentowego i wynosił 10,8%. Liczebność 
bezrobotnych z prawem do zasiłku zmniejszyła się o 233 osoby, czyli 32,2%. W Łomży 
natomiast o 147 osób (31,1%) bezrobotnych,  

Bezrobotni mieszkańcy Łomży z prawem do zasiłku na koniec września 2015 roku 
stanowili 66,5% ogółu populacji posiadającej te uprawnienia, podczas gdy na koniec 2014 roku 
65,4%. Udział kobiet w populacji z prawem do zasiłku wynosił 55,9% dla całego obszaru 
działania PUP,  w mieście 56,7%. 
 
Tabela Nr 4. Bezrobotni z prawem do zasiłku  
 

Rok Miesiące 

 
Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku 

PUP Łomża – bezrobotni 
z prawem do zasiłku w % 

do 

Obszar działania 
PUP 

W tym miasto Łomża Nowo 
zarejestro- 

wanych 

Ogółem 
bezrobot-

nych Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety 

2014 grudzień 723 288 473 190 29,6 11,5 

2015 

styczeń  868 329 550 215 27,2 12,9 

luty  832 318 532 213 19,5 12,5 

marzec  737 288 474 199 24,4 11,6 

kwiecień 692 295 465 206 21,6 11,4 

maj 607 275 416 189 21,3 10,9 

czerwiec 570 274 405 190 16,7 10,8 

lipiec 546 292 388 210 25,7 10,5 

sierpień 500 279 349 196 13,6 9,7 

wrzesień 490 274 326 185 16,1 9,5 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia 

własne. 

 
1.3. Bezrobotni zamieszkali na wsi 
 
Na koniec września 2015 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 1880 

osób (w tym 964 kobiety) i była mniejsza o 339 osób tj. 14,9% niż na koniec grudnia 2014 roku.            
W ewidencji bezrobotnych ubyło 199 mężczyzn (17,8%), natomiast populacja bezrobotnych 
kobiet zmniejszyła się o 140 (12,7%).  
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Tabela Nr 5. Struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi 

Stan na koniec okresu 

Rok Miesiące 

Liczba 
bezrobotnych 

Liczba 
bezrobotnych 
z prawem do 

zasiłku 

Zamieszkali 
na wsi do 

ogółu 
bezrobotnych 

w % 

Posiadający 
prawo do zasiłku 

do ogółu 
uprawnionych do 
świadczeń w % Ogółem 

W tym 
kobiety 

Ogółem  
W tym 
kobiety 

2014 grudzień  2219 1104 216 84 35,4 29,9 

2015 

styczeń  2381 1159 277 98 35,5 31,9 

luty  2381 1153 261 88 35,8 31,4 

marzec  2296 1100 226 72 36,0 30,7 

kwiecień 2185 1065 196 74 35,5 28,3 

maj 1995 990 164 72 35,7 27,0 

czerwiec 1888 931 141 68 35,7 24,7 

lipiec 1864 932 135 66 36,0 24,7 

sierpień 1883 975 130 70 36,4 26,0 

wrzesień  1880 964 143 74 36,4 29,2 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 

Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 36,4% ogółu zarejestrowanych w ewidencji 
urzędu na koniec omawianego okresu sprawozdawczego, tj. o 1,0 punkt procentowy więcej niż 
na koniec 2014 roku. 

143 bezrobotnych z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Osoby te stanowiły  
29,2% uprawnionych do świadczeń, a ich udział w ogółem bezrobotnych z prawem do zasiłku  
zmniejszył się o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do stanu na koniec 2014 roku. 
W zadanym przedziale czasowym zaobserwowano zwiększenie udziału bezrobotnych kobiet               
w tej subpopulacji o 1,5 punktu procentowego do poziomu 51,3%. 

 
1.4.  Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy  
 

Bieżące diagnozowanie sytuacji bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy warunkuje realizację działań pomocowych w poszukiwaniu pracy, zapobiegających 
marginalizacji społecznej i  zjawisku „dziedziczenia bezrobocia” wśród tych populacji. 
Na koniec września 2015 roku w ewidencji urzędu w tej kategorii bezrobotnych było 
zarejestrowanych 4580 bezrobotnych, w tym m. in. : 

 629 osób (w tym 538 kobiet) posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 
czyli 12,2% ogółu bezrobocia rejestrowanego; 

 267 osób, w tym 160 kobiet w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki, a ich udział w 
ogółem bezrobotnych wynosił 5,2%. 

Z powyższych danych wynika, że 88,7% zarejestrowanych w ewidencji bezrobotnych znajduje 
się w  szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. Oznacza to, że lokalny rynek pracy 
pozostaje bardzo trudny i wymaga podejmowania intensywnych i skutecznych działań na rzecz 
rozwiązania problemu braku pracy. 
Poniżej omówiono sytuację pozostałych grup bezrobotnych będących w szczególnej (trudnej) 
sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

 

1.4.1. Bezrobotni do 30 roku życia 
W III kwartałach 2015 roku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 

populacja bezrobotnych do 30 roku życia zmniejszyła się o 439 bezrobotnych, czyli 19,1%.  



 8 

W omawianym przedziale czasowym udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem 
zarejestrowanych zmniejszył się o 0,6 punktu procentowego i ukształtował się na poziomie 
35,9%.  

Z powyższych danych wynika, że na koniec czerwca 2015 roku co 3. bezrobotny nie miał 
ukończonych 30. lat życia.  
Wśród podejmujących pracę bezrobotni do 30 roku życia stanowili w tym czasie 48,0%, i było 
ich 1328. Zatrudnienie subsydiowane w tej grupie wśród podejmujących pracę stanowiło 19,6%, 
czyli dotyczyło 260 osób, w tym 140 kobiet.  
Populacja bezrobotnych kobiet zmniejszyła się w omawianym czasie o 159 osób, czyli                      
o 13,4%, Udział kobiet w tej subpopulacji ukształtował się na poziomie 55,3% i był większy o 3,6 
punktów procentowych niż na koniec 2014 roku. W tym samym czasie ubyło 280 bezrobotnych 
mężczyzn, czyli 25,3%. 
Mieszkańcy Łomży w tej subpopulacji stanowili 48,3%, czyli większość bezrobotnych osób do 30 
roku życia zamieszkiwała tereny wiejskie. Jest to niekorzystny trend ponieważ pogłębia się 
bezrobocie wśród ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie. 
 

Tabela Nr 6. Bezrobotni do 30 roku życia na lokalnym rynku pracy 
 

Rok Miesiące 

Bezrobotni w wieku do 30 lat na koniec okresu 
Podejmujący pracę  
w okresie 

Ogółem Kobiety 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych  
w % 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 

W tym  
subsy- 

diowaną   
w % 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w % 

2014 grudzień  2293 1185 36,5 163 22,5 109 24,8 

2015 

styczeń  2489 1275 37,1 216 24,9 103 26,2 

luty  2458 1250 36,9 206 24,8 132 27,3 

marzec  2332 1195 36,6 177 24,0 179 19,6 

kwiecień 2179 1065 35,9 162 23,4 242 15,7 

maj 1930 1004 34,5 136 22,4 172 22,1 

czerwiec 1814 942 34,3 122 21,4 134 21,6 

lipiec 1788 950 34,5 109 20,0 108 21,3 

sierpień  1814 995 35,1 107 21,4 100 11,0 

wrzesień 1854 1026 35,9 111 22,7 158 14,6 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 

 
1.4.2. Bezrobotni do 25 roku życia 

 
W III kwartałach 2015 roku na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży 

populacja bezrobotnych do 25 roku życia zmniejszyła się o 265 bezrobotnych, czyli 21,3%.  
W omawianym przedziale czasowym udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem 

zarejestrowanych zmniejszył się o 0,9 punktu procentowego i ukształtował się na poziomie 
18,9%.  

Wśród podejmujących pracę bezrobotni do 25 roku życia stanowili w tym czasie 24,4%,                
i było ich 676. Zatrudnienie subsydiowane w tej grupie wśród podejmujących pracę stanowiło 
20,7%, czyli dotyczyło 129 osób, w tym 68 kobiet.  
Populacja bezrobotnych kobiet zmniejszyła się w omawianym czasie o 102 osoby, czyli                      
o 16,6%, Udział kobiet w tej subpopulacji ukształtował się na poziomie 52,4% i był większy                 
o 3,0 punkty procentowy niż na koniec 2014 roku. W tym samym czasie ubyło 163 bezrobotnych 
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mężczyzn, czyli 26,0%. 
Mieszkańcy Łomży w tej subpopulacji stanowili 44,1%, czyli większość bezrobotnych osób do 25 
roku życia zamieszkiwała tereny wiejskie. Jest to niekorzystny trend ponieważ pogłębia się 
bezrobocie wśród ludzi młodych zamieszkujących tereny wiejskie. 
 
Tabela Nr 7. Bezrobotni do 25 roku życia na lokalnym rynku pracy 
 

Rok Miesiące 

Bezrobotni w wieku do 25 lat na koniec okresu 
Podejmujący pracę  
w okresie 

Ogółem Kobiety 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych  
w % 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 

W tym  
subsy- 

diowaną   
w % 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w % 

2014 grudzień  1242 614 19,8 55 7,6 46 32,6 

2015 
 

styczeń  1325 644 19,8 68 7,8 52 25,0 

luty  1330 639 20,0 67 8,1 61 39,3 

marzec  1237 583 19,4 56 7,6 88 22,7 

kwiecień 1144 547 18,8 51 7,4 130 12,3 

maj 967 469 17,3 41 6,8 86 18,6 

czerwiec 931 445 17,6 36 6.3 70 17,1 

lipiec 911 442 17,6 30 5,5 61 21,3 

sierpień 925 467 17,9 26 5,2 52 11,5 

wrzesień 977 512 18,9 30 6,1 76 11,8 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 

 

1.4.3. Bezrobotni powyżej 50 roku życia 
 

Na koniec września 2015 roku  w ewidencji bezrobotnych było 1337 osób powyżej 50 
roku życia, czyli o 267 mniej (16,6%) niż na koniec 2014 roku. Populacja bezrobotnych kobiet w 
tej kategorii zmniejszyła się o 100 osób, czyli 15,7%. W tym czasie ubyło również 167 (17,2%) 
bezrobotnych mężczyzn po 50 roku życia.  
 

Tabela Nr 8. Bezrobotni powyżej 50 roku życia na lokalnym rynku pracy 

Rok Miesiące 

Bezrobotni powyżej 50 roku życia na koniec okresu 
Podejmujący pracę  
w okresie 

Ogółem Kobiety 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych  
w % 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 

W tym  
subsy- 

diowaną   
w % 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w % 

2014 grudzień  1604 635 25,6 304 42,0 36 22,2 

2015 

styczeń  1691 668 25,2 336 38,7 41 12,2 

luty  1660 651 24,9 308 37,0 48 45,8 

marzec  1601 616 25,1 288 39,1 62 25,8 

kwiecień 1564 609 25,7 280 40,5 72 29,2 

maj 1480 581 26,5 260 42,8 56 7,1 

czerwiec 1429 560 26,9 242 42,5 48 12,5 

lipiec 1395 550 26,9 229 41,9 39 33,3 

sierpień 1395 523 27,0 218 43,6 49 20,4 

wrzesień 1337 535 25,9 203 41,4 62 14,5 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 
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Udział bezrobotnych powyżej 50 roku w ogółem zarejestrowanych wynosił 25,9%, czyli o 
0,3 punktu procentowego więcej niż na koniec 2014 roku. Oznacza, że sytuacja tej kategorii 
poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy pozostaje bardzo trudna. Brakiem pracy 
dotkniętych jest więcej mężczyzn (60,0%) niż kobiet, czyli przeciwnie niż na całym obszarze 
działania urzędu pracy w Łomży, gdzie bezrobotne kobiety stanowią 52,0% wszystkich 
zarejestrowanych.  

W tej kategorii, w omawianym okresie, udział bezrobotnych kobiet wyniósł 40,0% i był 
większy o 0,4  punktu procentowego niż na koniec 2014 roku.  

Obserwuje się, że skuteczna reaktywacja zawodowa bezrobotnych po 50. na rynku pracy 
jest zadaniem bardzo trudnym nawet w przypadku obniżania kosztów pracy poprzez 
subsydiowanie zatrudnienia tej populacji w ramach form aktywnych. 

W III kwartałąch 2015 roku 477 bezrobotnych powyżej 50 roku życia podjęło pracę,                
w tym 106 zatrudnienie subsydiowane. Zatrudnienie subsydiowane wśród podejmujących pracę 
w tej grupie stanowiło 22,2%. Udział bezrobotnych w wieku 50+ podejmujących zatrudnienie 
wśród całej populacji podejmujących pracę w tym czasie wynosi 19,1%. 

Zaobserwowano, że udział mieszkańców Łomży w tej kategorii bezrobotnych jest bardzo 
wysoki i wynosi 70,5%. 

 
1.4.4. Długotrwale bezrobotni  

 
Na lokalnym rynku pracy bezrobotni długotrwale stanowili 60,1% ogólnej populacji 

zarejestrowanych. W końcu września 2015 roku zarejestrowane było 3103 osoby 
długookresowo pozostające bez pracy, w tym 53,7% kobiet. Udział kobiet w tej grupie na koniec 
grudnia 2014 roku kształtował się na poziomie 52,9%, czyli zanotowano zwiększenie                        
o 0,8 punktu procentowego. 

W analizowanym czasie populacja długotrwale bezrobotnych zmniejszyła się o 539 osób, 
czyli 14,8%, ale jej udział w ogółem zarejestrowanych zwiększył się o 2,1 punktu procentowego.     
Liczebność grupy długotrwale bezrobotnych mężczyzn zmniejszyła o 277 osób, tj. 16,2%,                    
a populacja kobiet  zmniejszyła się o 262 osoby tj. 13,6%.  
 

Tabela Nr 9. Długotrwale bezrobotni na lokalnym rynku pracy 

Rok Miesiące 

Długotrwale bezrobotni na koniec okresu 
Podejmujący pracę  
w okresie 

Ogółem Kobiety 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych  
w % 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 

W tym  
subsy- 

diowaną   
w % 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w % 

2014 grudzień  3642 1927 58,0 6 0,8 78 24,4 

2015 

styczeń  3776 1995 56,3 6 0,7 65 23,1 

luty  3762 1982 56,5 7 0,8 92 33,7 

marzec  3674 1935 57,6 13 1,8 112 23,2 

kwiecień 3597 1891 59,2 14 2,0 114 14,0 

maj 3387 1791 60,6 13 2,1 124 11,3 

czerwiec 3229 1714 60,9 13 2,3 95 12,6 

lipiec 3136 1670 60,5 11 2,0 97 25,8 

sierpień 3129 1683 60,5 9 1,8 76 17,1 

wrzesień 3103 1665 60,1 6 1,2 139 14,4 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia 

własne. 
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Wśród podejmujących pracę 914 osób, czyli 33,0% było długotrwale bezrobotnymi. Udział 
zatrudnienia subsydiowanego w podjęciu pracy stanowił 18,8% i dotyczył 172 osób.                             
W omawianym okresie w grupie posiadających prawo do zasiłku długotrwale bezrobotni 
stanowili od 0,8 do 2,3%. Prawie 58,7% tej populacji jest mieszkańcami Łomży. W omawianym 
okresie zanotowano niekorzystną zmianę wśród tej grupy bezrobotnych. Mimo spadku poziomu 
bezrobocia nastąpił wzrost udziału osób pozostających długotrwale bez zatrudnienia. 

 
1.4.5. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka   

 
Ważną, z punktu widzenia realizacji polityki społecznej i prorodzinnej, grupą 

zakwalifikowaną do pozostających w trudnej sytuacji na rynku pracy są kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka. Ta subpopulacja bezrobotnych jest obserwowana od 
stycznia 2008 roku. 
Na koniec września 2015 roku liczebność jej wynosiła 689 osób, co stanowiło 25,7% wszystkich 
zarejestrowanych bezrobotnych kobiet z obszaru działania PUP w Łomży. Bezrobocie co 4. 
kobiety pozostającej w ewidencji urzędu jest więc związane z macierzyństwem.  
Grupa ta zmniejszyła swoja liczebność o 72 osoby, tj. 9,5%, a jej udział w ogółem bezrobotnych 
zwiększył się o 1,1 punktu procentowego, a wśród kobiet wzrósł o 0,9. 
Natomiast w populacji uprawnionych do zasiłku kobiety te stanowiły około 0,6 – 2,0%.  
Prawie 54,9% tej subpopulacji pochodzi z miejskiego rynku pracy. 
 
Tabela Nr 10. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 
 

Rok Miesiące 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  

Podejmujący 
pracę  w 
okresie 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 
bezro-

botnych  
w % 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych kobiet 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 

Udział w 
ogółem 

uprawnionych 
w % 

2014 grudzień 761 12,1 24,8 6 0,8 11 

2015 

styczeń  761 11,4 23,5 5 0,6 12 

luty  755 11,3 23,6 6 0,7 8 

marzec  727 11,4 23,6 9 1,2 18 

kwiecień 717 11,8 24,1 10 1,4 20 

maj 701 12,5 25,3 11 1,8 9 

czerwiec 675 12,8 25,6 10 1,8 11 

lipiec 660 12,7 25,2 11 2,0 6 

sierpień 683 13,2 25,6 10 2,0 4 

wrzesień 689 13,3 25,7 10 2,0 18 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 

W III kwartałach 2015 roku pracę podjęło 106 kobiet, czyli 3,8% ogółu podejmujących 
zatrudnienie i 8,9% wśród  kobiet, które podjęły pracę w tym okresie. 

 
1.4.6. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych  
 

W ewidencji bezrobotnych zarejestrowane było 1784 osoby bez kwalifikacji zawodowych. 
Wśród nich 54,4% to kobiety (971 osób). W III kwartałach 2015 roku kategoria ta  zmniejszyła 
liczebność o 282 osoby, czyli 13,6%. W tym samym czasie ubyło 106 kobiet, czyli 9,8%, i 176 
mężczyzn (17,8%). 
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Natomiast  udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem zarejestrowanych zwiększył się o 1,7 
punktu procentowego i na koniec września 2015 roku wynosił 34,6%. 
Wśród podejmujących pracę bezrobotni bez kwalifikacji stanowili 21,9% i było ich 607. 

 
Tabela Nr 11.  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 
 

Rok Miesiące 

Bez kwalifikacji zawodowych 

Podejmujący 
pracę 

w okresie 
Ogółem Kobiety 

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych  
w % 

z prawem do zasiłku 

Ogółem 
Udział w ogółem 
uprawnionych w 

% 

2014 grudzień  2066 1077 32,9 147 20,3 42 

2015 

styczeń  2191 1124 32,7 173 19,9 44 

luty  2216 1119 33,3 172 20,7 56 

marzec  2122 1080 33,3 153 20,8 91 

kwiecień 2039 1050 33,5 146 21,1 88 

maj 1880 981 33,6 129 21,3 92 

czerwiec 1785 935 33,8 122 21,4 64 

lipiec 1752 918 33,8 106 19,4 56 

sierpień 1768 957 34,2 95 19,0 48 

wrzesień 1784 971 34,6 98 20,0 68 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 

 
Mieszkańcy Łomży w tej populacji bezrobotnych stanowili 52,5% i było ich 937 osób. 
Udział kobiet wśród bezrobotnych nie posiadających kwalifikacji wyniósł 54,1%, co jest 
niekorzystnym trendem. 

 
1.4.7. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego  

 
Ponad co 4. bezrobotny zarejestrowany w urzędzie pracy w Łomży nie posiada 

doświadczenia zawodowego. Na koniec września 2015 roku tworzyli oni grupę 1399 osobową,                   
w której było 809 kobiet. Populacja ta zmniejszyła liczebność o 271 osób, czyli 16,2%. W tym 
samym czasie ubyło 148 bezrobotnych mężczyzn nie posiadających doświadczenia 
zawodowego, czyli 20,1%. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszyła się o 123 osoby tj. 13,2%. 
 
Brak doświadczenia zawodowego jest najczęściej główną przyczyną pozostawania bez pracy, 
gdyż pracodawcy, szczególnie teraz, w trudnej sytuacji gospodarczej kraju, poszukują 
pracowników o ściśle określonych umiejętnościach zawodowych, potwierdzonych stażem. Jest 
to grupa, do której powinny być adresowane miejsca pracy organizowane w ramach aktywnych 
form przeciwdziałania bezrobociu. Wsparcie pracodawcy środkami Funduszu Pracy może 
stanowić zachętę, by zatrudnić bezrobotnego bez doświadczenia zawodowego, ale przede 
wszystkim obniży koszt zorganizowania miejsca pracy. 
W III kwartałach 2015 roku wśród tej kategorii bezrobotnych 670 osób podjęło zatrudnienie. 
Grupa ta stanowiła 24,2% ogółu podejmujących zatrudnienie. 
Udział kobiet w tej populacji bezrobotnych jest bardzo duży i na koniec września 2015 roku 
wynosił 57,8%, czyli o 5,2 punktów procentowych więcej niż w ogółem bezrobotnych. Tak 
wysoki odsetek kobiet wśród tej kategorii z pewnością wskazuje, że lokalni pracodawcy wciąż 
chętniej zatrudniają mężczyzn niż kobiety. 
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Tabela Nr 12. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 
 

Rok Miesiące Ogółem Kobiety 
Udział w ogółem 

bezrobotnych  
w % 

Podejmujący pracę  
w okresie 

2014 grudzień  1670 932 26,6 65 

2015 
 

styczeń  1758 974 26,2 55 

luty  1735 956 26,1 73 

marzec  1663 912 26,1 75 

kwiecień 1581 878 26,0 139 

maj 1434 797 25,6 77 

czerwiec 1338 741 25,3 60 

lipiec 1302 737 25,1 57 

sierpień 1353 771 26,1 47 

wrzesień 1399 809 27,1 87 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące  2015 roku, obliczenia własne. 

 

1.5. Struktura bezrobotnych 
 

W III kwartałach 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się                          
2185 bezrobotnych kobiet, które stanowiły 48,3% nowo zarejestrowanych w tym okresie                          
(w mieście odpowiednio 1328 i stanowiły 48,0%). Wśród nowo zarejestrowanych kobiet 60,8% 
pochodziło  miasta Łomży.  

Na koniec września 2015 roku wśród bezrobotnych z prawem do zasiłku było 55,9% (274 
osoby) kobiet (w mieście 56,7% - 185 osób). 
 
Tabela Nr 13. Bezrobotne kobiety na koniec września 2015 roku 
 

Stan na koniec okresu 
 

Wyszczególnienie 
Obszar działania 

PUP w Łomży 
W tym miasto 

Łomża 
Udział miasta  
w ogółem w % 

Liczba bezrobotnych kobiet 2684 1590 59,2 

w tym: 

 z prawem do zasiłku 

 zwolnionych z przyczyn 
zakładów pracy 

 poprzednio pracujących 

 
274 

 
31 

2055 

 
185 

 
22 

1307 

 
67,5 

 
71,0 
63,6 

     Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za wrzesień 2015 roku, obliczenia własne. 

Bezrobotne kobiety na całym obszarze działania urzędu pracy w Łomży stanowiły 52,0% ogółu 
zarejestrowanych (w Łomży – 52,4%), czyli o 3,0 punkty procentowe więcej niż na koniec 2014 
roku. 
Wśród tej populacji 23 nowo zarejestrowane kobiety, czyli 1,1% (w Łomży – 12, tj. 1,3%) nabyło 
status bezrobotnego z przyczyn dotyczących zakładów pracy.  

W omawianym okresie zanotowano na lokalnym rynku pracy zmniejszenie poziomu 
bezrobocia wśród kobiet o 389 osób, czyli o 12,7% natomiast w  mieście  o 216 osób, tj. o 
12,0%. 
 

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w okresie od 1 października 
2014 roku do 30 września 2015 roku poziom bezrobocia zmniejszył się o 732 osoby (12,4%). 
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W tym czasie tylko jedna grupa bezrobotnych wg wieku zwiększyła swoja liczebność. Grupę tą 
tworzyły osoby w wieku 60 i więcej lat, a jej liczebność wzrosła o 39 osób, czyli 16,2%. Udział tej 
subpopulacji w ogółem zarejestrowanych wyniósł 5,4% i był większy o 1,3 punktu procentowego 
w stosunku do stanu sprzed roku. 
Pozostałe grupy  bezrobotnych wg wieku zmniejszyły swoją wielkość: 

 grupa wiekowa 18 – 24 lata o 190 osób, czyli 16,3%; jej udział w ogółem wyniósł 18,9%                 
i był mniejszy o 0,9 punktu procentowego od wartości na koniec września 2014 roku; 

 grupa wiekowa 25 – 34 lata o 257 osób tj. o 14,5%, natomiast jej udział w bezrobociu 
rejestrowanym wyniósł 29,4%, czyli mniej o 0,7 punktu procentowego niż rok wcześniej; 

 grupa wiekowa 35 – 44 lata o 79 osób tj. o 7,9%; udział w ogólnej liczbie 
zarejestrowanych wyniósł 17,9% i był większy o 0,9 punktu procentowego niż rok 
wcześniej, 

 45 – 54 lata – o 210 osób, czyli 19,5%, a jej udział w bezrobociu rejestrowanym 
ukształtował się na poziomie 16,8%, czyli o 1,4 punktu procentowego mniejszym niż na 
koniec czerwca 2014 roku: 

 55 – 59 lat – o 35 osób, tj. 5,5%, udział w ogółem bezrobotnych wzrósł o 0,8 punktu 
procentowego do wartości 11,6%. 
 

Tabela Nr 14. Struktura bezrobotnych wg grup wieku  
  

Stan na koniec okresu 

Grupy wieku 
 

III kwartał 2014 rok III kwartał 2015 rok 

Liczba 
bezrobotnych 

% do ogółu 
Liczba 

bezrobotnych 
% do ogółu 

Ogółem 5895 100,0 5163 100,0 

w
ie

k
 

b
e

z
ro

b
o

tn
y
c
h

 

w
 l
a
ta

c
h
 

18 - 24 1167 19,8 977 18,9 

25 - 34 1773 30,1 1516 29,4 

35 - 44 1004 17,0 925 17,9 

45 – 54 1076 18,2 866 16,8 

55 - 59 634 10,8 599 11,6 

60 i więcej 241 4,1 280 5,4 
Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu III kwartału 2014 i III kwartału 2015 roku dla obszaru 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne. 

 
Największą populację na koniec września 2015 roku liczącą 1516 bezrobotnych tworzyły 

osoby w wieku 25 – 34 lata. Stanowiły one 29,4% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 

Bezrobotnych w wieku mobilnym było 3418, a ich udział w ogółem bezrobotnych wynosił 
66,2% (na koniec  analogicznego okresu 2014 roku – 66,9% i było ich 3944).  

 
W końcu września 2015 roku największą grupę tworzyli bezrobotni z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej (1362 osoby). W omawianym okresie jej liczebność zmniejszyła się                   
o 157 osób, czyli 10,3%, a jej udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwiększył się o 0,6 punktu 
procentowego i wyniósł 26,4%.  
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Tabela Nr 15. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia  
Stan na koniec okresu 

 
Wykształcenie 

III kwartał 2014 rok II kwartał 2015 rok 

Liczba 
bezrobotnych 

% do ogółu 
Liczba 

bezrobotnych 
% do ogółu 

Ogółem 5895 100,0 5163 100,0 

wyższe 908 15,4 813 15,7 

policealne i średnie zawodowe 1442 24,5 1238 24,0 

LO 575 9,7 560 10,9 

zasadnicze zawodowe 1451 24,6 1190 23,0 

gimnazjalne i poniżej 1519 25,8 1362 26,4 
Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MpPPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu II kwartału 2014 i III kwartału 2015 roku dla obszaru 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne. 

 
W tym czasie wszystkie grupy zmniejszyły swoją liczebność i tak: 
 z wykształceniem wyższym o 95 osób tj. o 10,5%, jej udział w ogółem bezrobotnych wyniósł 

15,7% i był wyższy 0,3 punktu procentowego niż rok wcześniej; 
 z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym o 204 osoby, tj. o 14,1%, a jej udział                 

w bezrobociu rejestrowanym ukształtował się na poziomie 24,0% i był mniejszy o 0,6 punktu 
procentowego niż w analogicznym okresie 2014 roku; 

 z wykształceniem średnim o 15 osób tj. 2,6%, a jej udział w bezrobociu rejestrowanym 
wyniósł 10,9% i był wyższy o 1,2 punktu procentowego o stanu na koniec września 
ubiegłego roku, 

 z wykształceniem zasadniczym zawodowym o 261 osób, czyli 18,0%, a jej udział                             
w bezrobociu rejestrowanym ukształtował się na poziomie 23,0%, czyli  o 1,6 punktu 
procentowego mniejszym niż na koniec analogicznego okresu 2014 roku. 
 

Największą grupą bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy na koniec 
omawianego okresu byli poszukujący jej ponad 24 miesiące (1479 bezrobotnych).  
W tym czasie wszystkie grupy zmniejszyły swoją liczebność i tak: 

 pozostający bez pracy do 1 miesiąca – o 41 bezrobotnych, tj. o 7,2%, a jej udział               
w bezrobociu rejestrowanym wyniósł 10,2%, czyli o 0,5 punktu procentowego więcej niż 
rok wcześniej; 

 pozostający bez pracy od 1 do 3 miesięcy – o 69 bezrobotnych, tj. o 9,0%, a jej udział               
w bezrobociu rejestrowanym wyniósł 13,6%, czyli o 0,6 punktu procentowego więcej niż 
rok wcześniej; 

 pozostający bez pracy od 3 do 6 miesięcy – o 25 osób, tj. o 4,0%, a jej udział w ogółem  
bezrobotnych wyniósł 11,5% i był większy o 1,0 punkt procentowy niż na koniec  
analogicznego okresu 2014 roku; 

 pozostający bez pracy od 6 do 12 miesięcy – o 169 bezrobotnych, tj. o 14,6%, a jej udział 
w ogółem ukształtował się na poziomie 19,1% i był mniejszy o 0,5 punktu procentowego                   
niż w analogicznym okresie 2014 roku; 

 pozostający bez pracy od 12 do 24 miesięcy – o 333 osoby, czyli 27,5%, a jej udział                    
w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 17,0% i był mniejszy o 3,5 punków procentowych 
niż na koniec września 2014 roku, 

 pozostający bez pracy powyżej 24 miesięcy – o 95 osób, czyli 6,0%, natomiast udział                       
w bezrobociu rejestrowanym wyniósł 28,6% i był wyższy o 1,9 punktu procentowego niż 
rok wcześniej. 
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Tabela Nr 16. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy  
 

Stan na koniec okresu 
 

Okres pozostawania 
bez pracy 

III kwartał 2014 rok III kwartał 2015 rok 

Liczba 
bezrobotnych 

% do ogółu 
Liczba 

bezrobotnych 
% do 
ogółu 

Ogółem 5895 100,0 5163 100,0 

C
z
a
s
 

p
o

z
o

s
ta

w
a
n

ia
 

b
e

z
 p

ra
c
y
 w

 

m
ie

s
ią

c
a

c
h
 

do 1  570 9,7 529 10,2 

od 1 do 3 769 13,0 700 13,6 

od 3 do 6 618 10,5 593 11,5 

od 6 do 12 1155 19,6 986 19,1 

od 12 do 24  1209 20,5 876 17,0 

powyżej 24 1574 26,7 1479 28,6 
Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu III kwartału 2014 i III kwartału 2015 roku dla obszaru 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne. 

 
Na koniec września 2015 roku najliczniejszą grupę tworzyli bezrobotni posiadający staż 

pracy od 1 roku do 5 lat (1187 osób). W rozpatrywanym czasie liczebność tej grupy zmniejszyła 
się o 166 osób, a jej udział w ogółem bezrobotnych wyniósł 23,0% i był taki sam jak rok 
wcześniej.  
Wszystkie pozostałe grupy zmniejszyły swoją liczebność: 

 posiadający staż do 1 roku o 65 osób, tj. o 6,8%, udział w ogółem bezrobotnych 
wyniósł 17,3% i był większy o 1,2 punktu procentowego niż na koniec III kwartału 
2014 roku,  

 posiadający staż od 5 do 10 lat o 64 osoby, tj. o 8,6%, udział w ogółem 
bezrobotnych wyniósł 13,2% i był większy o 0,5 punktu procentowego                          
niż na koniec września2014 roku; 

 posiadający staż od 10 do 20 lat o 152 osoby, czyli o 18,4%, a jej udział w ogółem 
wyniósł 13,0% i był mniejszy o 1,0 punkt procentowy niż na koniec analogicznego 
okresu 2014 roku; 

 posiadający staż od 20 do 30 lat o 81 osób, tj. o 14,2%, a jej udział w ogółem 
wyniósł 9,5% i był mniejszy o 0,2 punktu procentowego niż na koniec 3. kwartału  
2014 roku; 

 30 lat i więcej o 32 osoby, tj. o 16,7%, udział w ogółem ukształtował się na 
poziomie 3,1% i był mniejszy o 0,1 punktu procentowego niż na koniec września 
2014 roku; 

 bez stażu – o 172 bezrobotnych, tj. o 16,2%, a ich udział w ogółem ukształtował 
się na poziomie 20,9% i był mniejszy o 0,3 punktu procentowego niż na koniec 
analogicznego okresu 2014 roku. 
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Tabela Nr 17. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy  

Stan na koniec okresu 
 

Staż pracy 
 

III kwartał 2014 rok III kwartał 2015 rok 

Liczba 
bezrobotnych 

% do ogółu 
Liczba 

bezrobotnych 
% do ogółu 

Ogółem 5895 100,0 5163 100,0 

 s
ta

ż
 p

ra
c
y
 w

 

la
ta

c
h
 

do 1 roku 957 16,2 892 17,3 

od 1 do 5 1353 23,0 1187 23,0 

od 5 do 10 746 12,7 682 13,2 

od 10 do 20 826 14,0 674 13,0 

od 20 do 30 572 9,7 491 9,5 

30 i więcej 192 3,2 160 3,1 

bez stażu 1249 21,2 1077 20,9 
Źródło: Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, wieku, 

poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan końcu II kwartału 2014 i II kwartału 2015 roku dla obszaru 
działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne. 

 
1.6. Zwolnienia z przyczyn zakładów pracy  
 
W III kwartałach 2015 roku z przyczyn dotyczących zakładów pracy status bezrobotnego 

uzyskało 36 osób. Wśród nich były 23 kobiety, które stanowiły 63,9%. 
Udział tej subpopulacji w nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 0,8%. Na koniec      

września 2015 roku w ewidencji urzędu pracy w Łomży z przyczyn zakładów pracy pozostawało 
54 bezrobotnych, w tym 40 pochodziło z miasta Łomży. Stanowili oni 1,0% (w mieście 1,3%) 
ogólnej populacji zarejestrowanych bezrobotnych. W omawianym okresie zanotowano 
zmniejszenie tej populacji o 66 osoby, tj. o 55,0%.  
 
Tabela Nr 18. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładów  

 Rok Miesiące 

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładów pracy: 

 
Ogółem 

 
% do 
ogółu 

Udział  
w nowo 

zarejestro- 
wanych  

w % 

W tym miasto Łomża  
Udział 
miasta  

w 
ogółem 

w % 

Ogółem % do 
ogółu 

 
na koniec miesiąca 

 
na koniec 
miesiąca 

2014 grudzień  120 1,9 0,9 91 2,4 75,8 

2015 

styczeń  116 1,7 0,8 86 2,1 74,1 

luty  112 1,7 0,4 82 2,1 73,2 

marzec  95 1,5 1,0 70 1,8 73,7 

kwiecień 86 1,4 1,2 65 1,8 75,6 

maj 76 1,4 2,0 55 1,6 72,4 

czerwiec  68 1,3 0,2 50 1,6 73,5 

lipiec 60 1,2 0,4 45 1,5 75,0 

sierpień 57 1,1 1,0 42 1,4 73,7 

wrzesień 54 1,0 0,5 40 1,3 74,1 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2014 i kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 
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1.7. Oferty pracy. 
 

W III kwartałach 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży pozyskał ogółem 2522 
oferty pracy, w tym 1907 (75,6%) pochodziło z miasta Łomży. Oferty subsydiowane stanowiły 
61,0% i było ich 1538 a w mieście odpowiednio 61,0% i 1164. 
Na koniec września 2015 roku urząd pracy w Łomży dysponował 196 ofertami pracy, w tym 108 
było niewykorzystanych dłużej niż miesiąc. 
 

1.8. EURES  

 
W III kwartałach 2015 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w ramach sieci 

EURES wpłynęły 504 oferty pracy (3118 stanowisk pracy). 
W omawianym okresie doradcy klienta udzielili 414 osobom informacji na temat 

warunków życia i pracy w krajach EOG, 347 osób było zainteresowanych informacjami na temat 
poszukiwania pracy, w tym ofertami pracy EURES, natomiast 104 osobom udzielono informacji 
ogólnych dotyczących sieci EURES. 

W marcu 2015 roku PUP w Łomży uczestniczył w XV Giełdzie Pomysłów na życie gdzie 
posiadał stoisko informacyjne EURES.  

27 maja 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży współorganizował Targi Pracy                         
i Edukacji, na których posiadał stoisko informacyjne EURES.   

Oferty pracy EURES zamieszczane są na tablicy informacyjnej na terenie urzędu. 
Ponadto strona www.pup.lomza.pl. umożliwia połączenie ze stroną internetową krajowej strony 
EURES oraz  portalu EURES prowadzonego przez Komisję Europejską.  

Oferty pracy za granicą EURES są raz w tygodniu przesyłane do lokalnych mediów, oraz 
instytucji publicznych i innych organizacji tj.: Radio Nadzieja, Radio RMF MAX, Regionalny 
Portal - 4lomza.pl, telewizja Łomża, Studio Skorpion, Gazeta Współczesna, Agencja Rozwoju 
Regionalnego, Kurier Poranny, Gazeta Wyborcza, Tygodnik „Kontakty”, Gminny Ośrodek 
Kultury – Gminne Centrum Informacji w Śniadowie, Gminny Ośrodek Kultury – Gminne Centrum 
Informacji w Miastkowie, Gminny Ośrodek Kultury – Gminne Centrum Informacji w 
Nowogrodzie, Urząd Gminy w Łomży, Urząd Gminy w Jedwabnem, Urząd Gminy w Piątnicy, 
Urząd Gminy w Przytułach, Urząd Gminy w Wiźnie, Urząd Gminy w Zbójnej, oraz Ochotniczy 
Hufiec Pracy w Łomży.  

Urząd Pracy utrzymuje stałą współpracę z biurami karier wyższych uczelni posiadających 
swoje siedziby na terenie działania urzędu.  
Zgłoszone oferty pracy za granicę w ramach EURES: 
Austria: operator wytłaczarki do produkcji folii, drukarz fleksograficzny, inżynier mechanik/ 
mechatronik, operator wózków widłowych; 
Belgia: projektant konstrukcji metalowych, tynkarz, application deweloper, architekt/ projektant 
IT, analityk ds. zarządzania konfiguracją, analityk business intelligence, database deweloper, 
front end deweloper, operator elektrodrążarki, frezer CNC, operator wózka widłowego, 
projektant konstrukcji metalowych; 
Czechy: kucharz/ kucharka, kucharz/ kelner/ka, ślusarz, hutnik- dmuchacz szkła,  operator/ ka 
produkcji, kontroler sprzętu elektrotechnicznego, pracownik produkcji, montażysta, lekarz 
otolaryngolog, szwacz/ szwaczka przemysłowa, pracownik produkcyjny, monter wiązek 
kablowych, pracownik/ca produkcji, szwaczka, pracownik obróbki metalu/ frezer, pracownik 
magazynowy, operator wózka widłowego wysokiego składowania, pracownik produkcji, 
przedstawiciel handlowy, szklarz- dmuchacz szkła, murarz, pracownik przy produkcji wyrobów 
cukierniczych, operator montażu, przedstawiciel handlowy na Polskę, operator maszyn CNC, 

http://www.pup.lomza.pl/
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montażysta, robotnik przy produkcji materiałów ogniotrwałych, analityk wsparcia w zakresie 
oprogramowania, analityk ds. pomocy technicznej, pracownik wsparcia technicznego, tłumacz 
techniczny, kasjer/ kasjerka, telefoniczny konsultant ds. ubezpieczeń, pracownicy do sprzątania; 
Dania: szef kuchni w restauracji włoskiej; 
Finlandia: pracownik na farmie Norek; 
Hiszpania: kierownik ds. marketingu i sprzedaży z językiem niemieckim, operator drukarek 
fleksograficznych do etykiet samoprzylepnych, technik mechanik CNC- TCN; 
Holandia: pracownik do zbioru truskawek, pracownik szklarni- uprawa róż, technik mechanik 
pojazdów elektrycznych, pracownik do zbioru jabłek jabłek gruszek, mechanik samochodów 
ciężarowych; 
Irlandia: software test engineer, pracownik do produkcji metalu, senior software deweloper, 
software research engineer, UI deweloper, opiekun środowiskowy/ pracownik socjalny, 
pielęgniarki, inżynier projektant, pracownik metalu/ stal nierdzewna, szef kuchni; 
Łotwa: pracownik budowlany, przewodnik wycieczek, magazynier; 
Niemcy: kierowca C+E, monter instalacji sanitarnych, grzewczych i klimatyzacji, elektryk 
dziedzinie energetyki i budownictwa, blacharz budowlany, pomocnik elektromontera, pomocnik 
montera instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych, ślusarz, spawacz TIG, MAG, 
MIG,111,113, monter konstrukcji stalowych z umiejętnością spawania  MAG, mechanik 
nadwozia z umiejętnością spawania MAG, stolarz, elektronik przemysłowy                        ( 
przemysł spożywczy), frezer CNC, technik ortopeda, mechatronik, mechanik przemysłowy, 
operator CNc, monter systemów przeciwpożarowych z umiejętnością spawania, operator 
wózków widłowych, elektromonter, malarz – roboty wykończeniowe, malarz przemysłowy, 
pracownik obsługi bagażowej na lotnisku, pomocnik w obszarze załadunku, pedagog, 
pielęgniarz/ pielęgniarka, elektroinstalator, operator maszyn CNC, monter instalacji gazowych, 
wodno- kanalizacyjnych i ogrzewania, mechanik autobusów, betoniarz, zbrojarz, monter 
instalacji grzewczych, sanitarnych, wentylacyjnych, komisjoner- pracownik magazynu, dekarz, 
blacharz, monter instalacji sanitarnych, tokarz, operator CNC, pomocnik opiekuna osób 
starszych w rodzinie, elektromonter, elektryk, wykwalifikowany kelner/ kelnerka, kucharz/ 
kucharka, masażystka, ślusarz narzędziowy, frezer CNC, spawacz metodą MAG, malarz 
przemysłowy taboru kolejowego, ładowacz, elektromonter, pomocnik w hodowli drobiu, 
brygadzista w odlewni żeliwa, opiekun osób starszych, robotnik budowlany, elektromonter, 
nauczyciel przedszkola, kucharz- szef kuchni, cieśla budowlany, stolarz budowlany, inżynier 
elektryk, elektryk, ślusarz, formierz odlewnik, strzelec, opiekun osób starszych, technik 
elektronik, operator wózka widłowego/ sortowacz/ pakowacz, kucharz/ kucharka włoskiej 
restauracji, pracownik pralni chemicznej, monter elektronik urządzeń telekomunikacyjnych i 
radiolinii, elektryk/pomocnik elektryka, ślusarz/ pomocnik ślusarza, kelner/ kelnerka, spawacz, 
elektromonter, pracownik do transportu i montażu mebli, elektryk przemysłowy, operator 
wtryskarki przy produkcji tworzyw sztucznych, elektryk/ elektromonter, ślusarz blach ze 
znajomością obsługi maszyn CNC, kelner/ kelnerka, spawacz, opiekun osób starszych, kucharz/ 
kucharka, monter instalacji grzewczych, sanitarnych i klimatyzacji, operator robotna 
spawalniczego, spawacz MAG, operator prasy, pracownik budowlany/ ocieplenia, serwisant – 
mechatronik, elektronik, mechatronik/pracownik laboratorium,  stolarz do produkcji okien i drzwi, 
fizjoterapeuta/ ergoterapeuta/ terapeuta zajęciowy, dyplomowana kosmetyczka, kierowca 
autobusu, pracownik budowlany- ocieplenia, operator maszyn SMD, ślusarz (montaż naczep 
samochodów ciężarowych), pomocnik na produkcji betonowych, elektrotechnik, optyk mechanik, 
mechatronik/ elektronik, pracownik produkcji, monter instalacji sanitarnych, grzewczych                                         
i klimatyzacyjnych, pomocnik przy montażu podzespołów, pokojowy/pokojówka, dozorca 
(gospodarz domu), asystentka stomatologiczna, kierowca C+E w transporcie dalekobieżnych, 
operator wózka widłowego, spawacz MAG, spawacz- pracownik w metalu, mechanik 
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konstrukcyjny, kierownik projektu technicznego, pomocnik w fabryce obuwia, malarz – roboty 
wykończeniowe, higienistka stomatologiczna, elektromonter, stolarz, tokarz CNC, przedstawiciel 
handlowy na terenie Polski, pracownicy do sortowania i prac produkcyjnych, produkcyjnych, 
spawacz WIG, formierz/odlewnik, pracownik kontroli jakości, kreślarz/ projektant CAD, spawacz 
MAG, operator wózka widłowego i ładowarki kołowej, pomocnik elektryka, operator wózka 
widłowego, malarz budowlany, pomocnik opiekuna osób starszych, pracownik produkcyjny, 
stolarz meblowy, pracownik produkcji okien z tworzyw sztucznych, kierownik ds. kluczowych, 
monter konstrukcji stalowych, stolarz- monter wyposażenia wnętrz, dysponent                                   
ds. pracowniczych i kontaktu z klientem, protetyk stomatologiczny w systemach ceramicznych, 
listonosz/kurier, lakiernik samochodowy pracownik produkcyjny do konfekcji kabli, magazynier, 
kierownik utrzymania ruchu, operator CNC, ślusarz, pracownik obróbki metali, monter 
konstrukcji stalowych, pomocnik w odlewni żelaza, mechanik samochodowy, pielęgniarz/ 
pielęgniarka , pracownik restauracji, kierowca wywrotki czteroosiowej, lekarz medycyny pracy 
lub medycyny przemysłowej, kucharz/ kucharka, kelner/ kelnerka, ślusarz, kucharz/ kucharka, 
pracownik restauracji, monter konstrukcji stalowych, operator maszyn w fabryce produkującej 
soczewki do lamp samochodowych, operator maszyn przy produkcji tworzyw sztucznych, 
elektromonter, wykwalifikowany opiekun osób starszych, pomocnik opiekuna osób starszych, 
pielęgniarka, mechanik przemysłowy, osoba od sprzątania (branża spożywcza), malarz, 
lakiernik pojazdów samochodowych, mechanik rur stalowych, tapicer, pracownik do sprzątania, 
listonosz/ kurier, pracownik restauracji, elektronik/ mechatronik, elektroinstalator/ elektryk, 
pracownicy do sortowania surowców wtórnych, mechanik samochodowy, pracownik działu 
handlowego, elektryk do montażu końcowego, technik dentystyczny, pomocnik ogrodnika/ 
ogrodnik, mechanik urządzeń skrawających, zastępca kierownik restauracji, pracownik serwisu i 
napraw, pomocnik przy produkcji tworzyw sztucznych kauczuku, technolog przetwórstwa 
tworzyw sztucznych  kauczuku, operator maszyn, monter rusztowań, monter urządzeń 
dźwigowych, pomocnik elektromontera, pomocnik montera instalacji sanitarnych, grzewczych i 
wentylacyjnych, konstruktor maszyn elektrycznych, blacharz budowlany, pracownik produkcji 
metalu, komisjoner/ magazynier, ślusarz, spawacz TIG/MAG/MIG, pomocnik przy montażu 
części elektronicznych, pracownik budowlany- izolacje termiczne/ocieplenia, operator wózka 
widłowego bocznego/ wysokiego składowania,  kierowa CE, personel sprzątający, 
elektromonter, pracownik restauracji, spawacz TIG, spawacz MAG robotem spawalniczym, 
mechanik/ mechatronik samochodowy, elektromonter, magazynier, monter podłóg, szklarz, 
operator maszyn do produkcji opakowań, operator ładowarki kołowej, sortowacz, technik 
montażu, stolarz, lider personelu sprzątającego, rekruter- pracownik biurowy, technik 
elektroradiolog, pracownik do obróbki części, spawacz MIG i WIG, lekarz radiolog, elektryk, 
spawacz aluminium, mechanik przemysłowy, elektronik, stolarz, opiekun osób starszych, 
mechanik urządzeń przemysłowych, ślusarz narzędziowy, kucharz, specjalista IT, parkieciarz, 
monter sieci gazowej i wodnokanalizacyjnej,  mechanik samochodów ciężarowych, lakiernik, 
malarz/ lakiernik budowlany, pomocnik przy pracach montażowych, spawacz MAG, pomocnik 
elektryka, pomocnik opiekuna osób starszych, magazynier, mechanik pojazdów 
samochodowych, kontroler przyjmowania towarów, pracownik w hucie żelaza- do załadunku 
pieca hutniczego/ przygotowywanie form, mechanik precyzyjny/ rusznikarz, pracownik produkcji 
opakowań drewnianych, mechanik monter maszyn i urządzeń, pracownik do obsługi maszyn, 
chemik, drukarz, mechatronik, piekarz, ślusarz/ mechanik, konsultant HR, frezer./ tokarz/ 
operator maszyn CNC, technik dentystyczny, pomocnik w ogrodnictwie, administrator LINUX, 
rzeźnik, recepcjonista, technik mechatronik chłodnictwa, klimatyzacji i pomp ciepła, projektanci 
systemów teleinformatycznych, pracownik sieci Mc Donald’s; 
Norwegia: betoniarz/ zbrojarz/ cieśla szalunkowy, stypendium doktoranckie, koordynator UE 
badań w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego, pracownik hotelu, spawacz/ blacharz, 
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cieśla szalunkowy, krawiec, stypendium doktoranckie, koordynator UE badań w dziedzinie 
bezpieczeństwa komputerowego, pracownik hotelu, spawacz/ blacharz; 
Wielka Brytania: opiekun/ opiekuna środowiskowa, szef kuchni, pracownik magazynu, 
pracownik przetwórni drobiu, betoniarz/ zbrojarz, cieśla szalunkowy, rzeźnik, pracownik do 
zbioru warzyw, pielęgniarka dyplomowana, opiekun osób starszych, nauczyciel matematyki,/ 
przyrody i chemii, opiekun, monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, pracownik opieki 
domowej, mechanik maszyn rolniczych, kierowca kat. C+E, technik telefonów komórkowych, 
pracownik magazynu, pracownik stołówki, opiekun, pielęgniarka dyplomowana, stolarz cieśla, 
stolarz meblowy, spawacz MAG; 
Słowacja: website Quality Audio Associate with Finnish, specjalista ds. obsług klientów (język 
norweski); 
Słowenia: kierowca w transporcie międzynarodowym. 
 
2.  Aktywizacja osób bezrobotnych  
 
 2.1. Skierowania do pracy 
 
 W III kwartałach 2015 roku w Powiecie Łomżyńskim i mieście Łomża 2766 (w tym 1712                      
z Łomży) bezrobotnych podjęło pracę.  
Przy pracach interwencyjnych zatrudniono 144 (87 z miasta) osoby, a do robót publicznych 
skierowano 129 (z miasta 62) bezrobotnych. 
Do pracy subsydiowanej skierowano 528 bezrobotnych, co stanowiło 19,1% (w Łomży 
odpowiednio: 322 i 18,8%) wszystkich podjęć pracy w tym czasie.  
 
 

2.2. Przyuczenia do zawodu i przekwalifikowania 

Głównym celem kierowania bezrobotnych na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe 
jest przygotowanie powrotu do czynnego życia zawodowego oraz zwiększanie szansy na rynku 
pracy. Na kursy i szkolenia zawodowe kierowano głównie bezrobotnych bez zawodu lub                        
z wykształceniem, w którym brak jest ofert pracy. Specjalistyczne kursy organizowano po 
wcześniejszym rozpoznaniu zapotrzebowania pracodawców. Preferowano szkolenia 
indywidualne, po uprawdopodobnieniu przez pracodawcę zatrudnienia uczestnika szkolenia                    
po jego zakończeniu. 

W III kwartałach 2015 roku szkolenia rozpoczęło 86 osób, w tym 9 w ramach bonu 
szkoleniowego. Wśród skierowanych było 48 osób bezrobotnych z Łomży, w tym 4 kobiety                     
i 38 osób z Powiatu Łomżyńskiego, w tym 1 2 kobiety. 
Bezrobotni uczestniczyli w poniższych szkoleniach: 

1. Kwalifikacjawstępna przyspieszona kierowców wykonujących transport drogowy blok 
programowy kat. C, C+E, C1, C1+E – liczba osób skierowanych - 11, w tym kobiet – 1., 

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców wykonujących transport drogowy blok 
programowy kat. D, D1, D+E, D1+E – liczba osób skierowanych - 1, w tym kobiet – 1. 

3. Spawanie spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG -141 (poziom I) - liczba osób 
skierowanych - 5, w tym kobiet – 0. 

4. Spawanie rur spoinami czołowymi metodą TIG -141 (poziom III) - liczba osób 
skierowanych - 1, w tym kobiet – 0. 

5. Spawanie spoin pachwinowych metoda MAG – 135 – liczba osób skierowanych - 8, w 
tym kobiet – 0. 
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6. Spawanie spoin pachwinowych stali elektroda otuloną MMA-111 -liczba osób 
skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 

7. Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych kl. III - liczba osób skierowanych - 10, w 
tym kobiet – 0. 

8. Drwal – operator pilarki - liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
9. Prawo jazdy kat. D - liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
10. Prawo jazdy kat. C+E - liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
11. Prawo jazdy kat. C - liczba osób skierowanych - 3, w tym kobiet – 0. 
12. Operator koparki jednonaczyniowej kl. III - liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
13. Operator walca drogowego kl. III – liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
14. Operator koparko-ładowarki kl. III – liczba osób skierowanych - 11, w tym kobiet – 0. 
15. Operator żurawia – liczba osób skierowanych - 1, w tym kobiet – 0. 
16. Operator równiarki kl. III - liczba osób skierowanych - 1, w tym kobiet – 0. 
17. Operator pompy do mieszanki betonowej kl. III – 1, w tym kobiet - 0. 
18. Przewóz towarów niebezpiecznych ADR – podstawy + Cysterny – liczba osób 

skierowanych - 1, w tym kobiet – 0. 
19. Kierowca operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowej 

– liczba osób skierowanych - 5, w tym kobiet – 0. 
20. Instruktor nauki jazdy kat. B – 1, w tym kobiet – 0. 
21. Makijaż permanentny I, II, III stopień, microblading oraz depigmentacja – liczba osób 

skierowanych - 1, w tym kobiet – 1. 
22. Zawodowy kurs stylizacji paznokci – 1, w tym kobiet – .,  
23. Zawodowy kurs podologiczny – 1, w tym kobiet – 1. 
24. Kurs wizażu I stopnia – 1, w tym kobiet – 1. 
25. Kwalifikowany pracownik ochrony – 1, w tym, kobiet – 0. 

Bony szkoleniowe – 9 osób: 
1. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców wykonujących transport drogowy blok 

programowy kat. C, C+E, C1, C1+E – liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona kierowców wykonujących transport drogowy blok 

programowy kat. C, C+E, C1, C1+E i Prawo jazdy kat. C+E – liczba osób skierowanych - 
2, w tym kobiet – 0. 

3. Operator spycharki do 110kW kl. III – 1, w tym kobiet - 0. 
4. Operator walca drogowego kl. III – liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 
5. Operator koparko-ładowarki kl. III – liczba osób skierowanych - 2, w tym kobiet – 0. 

Studia podyplomowe – 2 osoby: 
1. Oligofrenopedagogika - liczba osób skierowanych - 1, w tym kobiet – 1. 
2. Pomagisterskie Studium logopedyczne – 1, w tym, kobiet – 1. 

Szkolenia poszukujący pracy – 1 osoba: 
1. Kwalifikowany pracownik ochrony – 1, w tym, kobiet – 0. 

 
 
 

2.3     Poradnictwo zawodowe   

Podstawowym celem realizacji poradnictwa zawodowego jest udzielanie szeroko rozumianej 
pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zatrudnienia, 
zawodu lub kierunku przekwalifikowania, a pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na 
stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.  

W okresie III kwartałach.2015 roku z usług doradcy zawodowego skorzystało: 
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L.p. Nazwa usługi Liczba osób 

1. Indywidualna porada 

zawodowa 

273 porady, w których uczestniczyło 270 osób 

Liczba wizyt 

w ramach 

porady 

indywidualnej 

Liczba 

kobiet 

Niepełnosprawni  Cudzoziemcy  

357 111 31 0 

2. Grupowa porada 

zawodowa 

20 

Liczba kobiet   Niepełnosprawni Cudzoziemcy 

10 1 0 

3. Indywidualna 

informacja zawodowa 

20 

Liczba kobiet Niepełnosprawni  Cudzoziemcy  

13 3 0 

4. Grupowa informacja 

zawodowa 

Przeprowadzono 16 informacji w których 

uczestniczyło 107 osób oraz dodatkowo 54 osoby 

niezarejestrowane /PG w Śniadowie/ 

Liczba kobiet Niepełnosprawni Cudzoziemcy 

45 9 1 

5.  Szkolenie z zakresu 

umiejętności aktywnego 

poszukiwania pracy 

Przeprowadzono 3 szkolenia: skierowano 26 osób,  

szkolenie ukończyło 25 osób  

Liczba kobiet Niepełnosprawni Cudzoziemcy 

20 1 0 

6. Badania testowe Przeprowadzono 

badania testowe 

wśród 8 osób 

5 0 

7. 
 

Dostęp do informacji i 

elektronicznych baz 

danych 

23 w tym 1 osoba 

niezarejestrowana 

4 0 

8. Usługi doradcze dla 

pracodawców 

14 Nie dotyczy Nie dotyczy 

 
 Działania doradcy były wspierane i uzupełniane odpowiednimi badaniami testowymi 
(także autotestami), badaniami lekarskimi lub psychologicznymi. 
W III kwartałach .2015 roku 82 osoby bezrobotne i poszukujące pracy zostały skierowane 
na badania lekarskie lub lekarskie i psychologiczne umożliwiające wydanie przez doradcę 
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opinii o przydatności zawodowej do kierunku szkolenia lub pracy /w przypadkach tego 
wymagających lub określonych odrębnymi przepisami/ lub zdolności do prac                                          
i przekwalifikowania w związku z przyznaną przez ZUS rentą szkoleniową. 
 
Współpraca z partnerami rynku pracy 

W III kwartałach 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży systematycznie doskonalił 
formy współpracy z naszymi partnerami – samorządami gmin, OHP, łomżyńskimi uczelniami 
wyższymi oraz innymi urzędami pracy i instytucjami rynku pracy. Szczególnie dobrze układa się 
współpraca z Centrum Informacji i Planowania Kariery w Łomży. W celu zapewnienia osobom 
bezrobotnym i poszukującym pracy właściwej informacji o rynku pracy  i usługach urzędu osoby 
bezrobotne są informowane o działaniach Centrum i planowanych terminach zajęć, a także                  
o możliwości skorzystania z pomocy doradcy zawodowego – psychologa. 

 
Inne działania podejmowane w ramach poradnictwa zawodowego 

  Nazwa 

przedsięwzięcia 

Termin 

realizacji 

Podjęte  
działania 

1.  Dzień Otwarty w 

Podlaskich 

Urzędach Pracy 

27.01.2015  Warsztaty dla dzieci w Przedszkolu 
Publicznym nr 5 w Łomży 

 Prezentacja form wsparcia oferowanych 
przez PUP 

 Dwie prezentacje multimedialne o nowych 
formach wsparcia przedstawione o 
wyznaczonych godzinach 

2.  „Giełdzie 

pomysłów na 

życie” w III LO w 

Łomży 

11.03.2015 Stoisko zorganizowane przez naszych 
doradców i pośredników pracy oraz 
możliwość korzystania z porad i 
informacji zawodowych. 

3.  ,,Światowy dzień 

pracy socjalnej” 

18.03.2015 Udział doradcy zawodowego w 
konferencji organizowanej przez 
Państwową Wyższą Szkołę Informatyki i 
Przedsiębiorczości w Łomży 

4.  Publiczne 

Gimnazjum w 

Śniadowie  

20.05.2015 Grupowa informacja zawodowa 

,,Młodzież na rynku pracy” 

5.  Targi Edukacji i 

Pracy 

27.05.2015 Prowadzenie warsztatów w trzech 
grupach /osoby bezrobotne, uczące się i 
pracujące/ 
 

6.  Program Aktywizacja i 

Integracja -PAI 
Sierpień 

Wrzesień 2015 

Przygotowanie dokumentacji do 
realizacji programu, posiedzenie komisji 
konkursowej 

 
Ponadto, doradcy zawodowi uczestniczyli w seminariach i szkoleniach z zakresu 

doskonalenia metod i technik stosowanych w praktyce doradczej, a także dotyczących 
problematyki rynku pracy, kształcenia ustawicznego, współpracy PUP  
z partnerami rynku /w tym dot. współpracy z ośrodkami pomocy społecznej/. 
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Osoby zainteresowane w sprawach dotyczących informacji zawodowej, technik 
poszukiwania pracy i planowania kariery zawodowej mogą kontaktować się z doradcami 
zawodowymi PUP w Łomży drogą telefoniczną lub  e-mail pod adresami: 

 

L.p.   Imię i nazwisko Telefon Adres e-mail 

1. Małgorzata Bandach 862158037 malgorzata.bandach@pup.lomza.pl 

2. Katarzyna Rogińska – 

Święcka 

862158036 katarzyna.swiecka@pup.lomza.pl 

3. Dorota Komorowska 862158058 dorota.komorowska@pup.lomza.pl 

4. Anna Dobrowolska 862158038 anna.dobrowolska@pup.lomza.pl 

5.  Sylwia Wiktorzak 862158038 sylwia.wiktorzak@pup.lomza.pl 

 
2.4. Prace interwencyjne   

 
Podstawowym celem organizacji prac interwencyjnych jest tworzenie nowych, stałych 

miejsc zatrudnienia dla bezrobotnych w istniejących podmiotach gospodarczych poprzez 
wsparcie pracodawców środkami z Funduszu Pracy w celu obniżenia kosztów utworzenia tych 
stanowisk.  

Realizacja celu głównego – tworzenie nowych miejsc pracy – uwzględniała również  
edukację osób bezrobotnych. Uczestnicy prac interwencyjnych nabywali nowe umiejętności 
zawodowe, zgodne z potrzebami danego zakładu pracy. 

Urząd zawierał również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami, które  
nie gwarantowały zatrudnienia uczestnikom tej formy aktywizacji zawodowej. Dotyczyło                      
to jednostek budżetowych i placówek socjalnych. Kierowano tam przede wszystkim 
bezrobotnych w szczególnej (trudnej) sytuacji na lokalnym rynku pracy i trudnych do 
zaktywizowania zawodowego. Umowy takie zaniżają efektywność wykorzystania FP na tę formę 
przeciwdziałania bezrobociu, ale realizują bardzo ważny aspekt społeczno-socjologiczny. 

W III kwartałach 2015 roku do prac interwencyjnych skierowano 144 bezrobotnych                         
(87 z miasta Łomża), w tym 87 kobiet. Wśród skierowanych bezrobotnych 54 osoby (33                     
z miasta) pozostawało bez pracy długookresowo. Wśród tej grupy było 38 kobiet (22 z Łomży).  

 
2.5. Roboty publiczne  

 
Głównym celem organizowania robót publicznych jest wspieranie regionalnych                          

i lokalnych inwestycji, umożliwiających tworzenie bazy działań dla inwestorów oraz ochrony 
środowiska, sportu i turystyki, opieki społecznej. Drugim, nie mniej istotnym, jest zatrudnienie 
bezrobotnych pozostających bez pracy długoterminowo, najczęściej bez kwalifikacji, bądź 
posiadających umiejętności mało przydatne na lokalnym rynku pracy. Zatrudnienie przy 
robotach publicznych realizuje ponadto bardzo ważny cel społeczno - ekonomiczny – poprawę 
sytuacji materialnej zatrudnionych bezrobotnych i ich rodzin, a także zapobiega marginalizacji 
społecznej. 
 W omawianym przedziale czasu PUP w Łomży w ramach robót publicznych skierował do 
pracy 129 bezrobotnych (62 z miasta Łomży), w tym 92 kobiety. Wśród skierowanych 
bezrobotnych 49 (15 z Łomży),  w tym 33 kobiety, pozostawało bez pracy długotrwale.  

– 1 

mailto:malgorzata.bandach@pup.lomza.pl
mailto:katarzyna.swiecka@pup.lomza.pl
mailto:dorota.komorowska@pup.lomza.pl
mailto:anna.dobrowolska@pup.lomza.pl
mailto:sylwia.wiktorzak@pup.lomza.pl
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2.6 Dotacje i refundacje  
 
Podstawowym celem udzielania dotacji i refundacji z Funduszu Pracy jest pomoc 

bezrobotnym w rozpoczęciu działalności na własny rachunek, a pracodawcom w tworzeniu 
nowych miejsc pracy w istniejących na lokalnym rynku podmiotach gospodarczych.  

W III kwartałach 2015 roku zawarto z 66 (w tym 25 kobiet) bezrobotnymi umowy                    
o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 52 bezrobotnych, którzy otrzymali 
dotacje na samozatrudnienie pochodziło z miasta, a wśród nich było 19 kobiet.  
Dotacji udzielono na podjęcie m.in. działalności gospodarczych: 
 Usługi – 53: projektowanie mebli i wnętrz – 1, salon kosmetyczny – 1, kancelaria prawna 

– 1, fizjoterapia – 1, firma sprzątająca – 1, usługi remontowo - budowlane – 12, 
wypożyczalnia maszyn budowlanych  – 1, usługi kosmetyczne – 2, autonaprawa – 1, 
tartak – 1, poprawki krawieckie – 1, wykonywanie instalacji elektrycznych – 1, usługi 
fotograficzne –1, wykonywanie pokryć dachowych – 1, mobilne usługi kosmetyczne – 2, 
studio grafiki i reklamy – 1, działalność informatyczno- programistyczna – 1, usługi 
doradczo-szkoleniowe – 1, zakładanie instalacji alarmowych – 1, naprawa pojazdów 
samochodowych i maszyn rolniczych – 2, usługi stolarskie – 1, automyjnia – 1,  obróbka 
metali – 1, usługi geodezyjne – 1, wideofilmowanie – 1, nauka jazdy – 1, usługi monterskie 
– 1, wynajem i dzierżawa samochodów – 1, usługi porządkowe – 1, studio nagrań – 1, 
czyszczenie tapicerek samochodowych – 1, drukarnia-wydruki tekstylne – 1, 
pośrednictwo, sprzedaż usług i materiałów budowlanych – 1, projektowanie wnętrz – 2, 
siłownia – 1, salon fryzjerski – 1, usługi informatyczno-geodezyjne – 1, usługi elektryczne 
– 1. 

 Handel – 9: sprzedaż artykułów medycznych – 1, sprzedaż drewna i mat. budowlanych  – 
1, sklep wędkarski – 1, sklep z grami komputerowymi – 1, kwiaciarnia –1, sklep 
budowlany – 1, sklep spożywczo-przemysłowy – 2, sklep odzieżowy – 1.  

 Produkcja -– 4:  produkcja wyrobów dla budownictwa – 1, wytwarzanie oprogramowania 
– 1, szycie, wyrób puf SAKO – 1, pierogarnia – 1. 
Ponadto 4 bezrobotnych z Łomży otrzymało środki na utworzenie spółdzielni socjalnej 

BLACK HORSE w zakresie aktywności fizycznej. 
W omawianym okresie zawarto z 55 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację 

kosztów doposażenia lub utworzenia 62 stanowisk pracy dla bezrobotnych.  
 Usługi – 49: kasjer - barista- – 1, specjalista ds. finansowych – 1, wypiekacz wafli – 1, 

informatyk –  1, kierowca zaopatrzeniowiec – 2, pracownik produkcyjny – 1, mechanik – 
5, blacharz dekarz – 1, sprzedawca asystent – 1, technik weterynarii – 1, kosmetyczka – 
2, ślusarz-spawacz – 1. ratownik medyczny – 1, operator koparki  – 1, kelner – 1, 
elektromonter – 1, geodeta – 1, kosmetyczka – 2, pracownik biurowo-magazynowy –1, 
robotnik budowlany – 1, serwisant sprzętu ogrodowego – 1, pracownik techniczny – 1, 
montażysta-zaopatrzeniowiec  – 1, monter-automatyk – 1, monter instalacji sieci 
internetowej – 1, operator maszyn drogowych – 1, stolarz-monter – 1, fryzjer damski – 1, 
pracownik przygotowujący posiłki typu fast foood –1, monter-elektromechanik – 1, monter 
serwisant – 1,  pracownik gospodarczy  – 1, pracownik fizyczny – 2, cieśla – 1, 
zaopatrzeniowiec – 1, kucharz-kelner – 1, magazynier – 1, robotnik oczyszczania miasta-
kierowca – 2, mechanik samochodowy – 1. 

 Handel – 9: sprzedawca - kasjer – 2, przedstawiciel handlowy – 4, specjalista ds. 
technicznych – 1, specjalista ds. realizacji zamówień – 1, sprzedawca – 1.  

 Produkcja – 2:  pracownik produkcyjny – 1, pracownik produkcyjno-magazynowy – 1, 
W III kwartałach 2015 roku na dodatkowe miejsca pracy skierowano 107 bezrobotnych,                       

w tym 33 kobiety. Mieszkańcy Łomży stanowili 62,7% tej populacji i było ich 70 (20 kobiet). 
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2.7. Bony zatrudnieniowe  
 

W III kwartałach 2015 roku pracę w ramach bonu zatrudnieniowego podjęło 25 osób 
bezrobotnych, w tym 15 kobiet. Mieszkańcy Łomży stanowili 48,0% tej populacji i było ich 12 (9 
kobiet). 

 

2.8. Bony na zasiedlenie  
 

W III kwartałach 2015 roku pracę poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na 
zasiedlenie  podjęło 14 osób bezrobotnych, w tym 6 kobiet. Spośród skierowanych 11 osób, 
czyli 78,6% pochodziło z Łomży.. 
 

2.9 Dofinansowanie wynagrodzenie bezrobotnych powyżej 50 roku życia  
 

W III kwartałach 2015 roku pracę w ramach dofinansowania bezrobotnych powyżej 50 
roku życia podjęło 31osób bezrobotnych, w tym 13 kobiet. Wśród skierowanych 23 pochodziły z 
Łomży (8 kobiet). 

 

2.10 Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych. 
 

 Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w III kwartałach 2015 roku zgłoszono 76, w tym               
74 z miasta Łomży) ofert pracy dla osób posiadających uprawnienia inwalidzkie. Wśród nich 
46,1% stanowiły oferty pracy subsydiowanej.  
 

3. Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy  
 
W III kwartałach 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na wymienione w poniższej tabeli 
aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkował 7.983,0 tys. PLN.  
 

Tabela Nr 19. Poziom i struktura środków Funduszu Pracy wydatkowanych przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w III kwartałach 2015 roku. 

 

Stan w okresie w tys. PLN  
Wybrane formy aktywne  
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c
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styczeń 21,8 28,6 0,0 0,0 51,4 1,0 0,7 50,1 153,6 

luty 15,8 164,8 80,0 20,0 71,9 28,2 0,0 77,7 458,4 

marzec 23,3 236,2 160,0 80,0 102,2 45,3 2,2 67,9 717,1 

kwiecień 33,1 193,4 360,0 140,0 141,0 42,0 6,6 125,3 1.041,4 

maj 42,7 211,5 140,0 100,0 171,2 38,5 8,0 312,9 1.024,8 

czerwiec 54,4 207,9 0,0 260,0 268,1 30,2 8,1 95,8 924,5 

lipiec 62,9 201,2 400,5 160,0 374,7 14,2 8,9 157,0 1.379,4 

sierpień 79,1 200,1 40,0 160,0 416,2 6,2 9,1 107,5 1.018,2 

wrzesień 102,3 135,6 240,0 120,0 451,6 20,1 9,3 186,7 1.265,6 

Razem 433,4 1.579,3 1.420,5 1.040 2.048,3 225,7 52,9 1.180,9 7.983,0 

Źródło: Sprawozdania finansowe MPiPS – 02 za kolejne miesiące 2015 roku, obliczenia własne. 
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Tabela Nr 20. Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży                   
w końcu września 2015 roku 

Wyszczególnienie PUP                                                                                                                                                                                                                                                             
Miasto 
Łomża  

Powiat 
Łomżyński 

Udział 
Miasta 
Łomży         

w ogółem 

Liczba bezrobotnych 5 163 3 032 2 131 58,7 

w tym z prawem do zasiłku 490 326 164 66,5 

Liczba kobiet 2 684 1 590 1 094 59,2 

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 54 40 14 74,1 

Zamieszkali na wsi 1 880 0 1 880 0,0 

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia 
ukończenia nauki 

267 134 133 50,2 

Cudzoziemcy 46 45 1 97,8 

Bez kwalifikacji zawodowych 1 784 937 847 52,5 

Bez doświadczenia zawodowego  1 399 665 734 47,5 

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po 
urodzeniu dziecka  

689 367 322 53,3 

Osoby będące w szczególnej sytuacji na 
rynku pracy  

4 580 2 656 1 924 58,0 

z
 t

e
g
o
 

do 30 roku życia 1 854 895 959 48,3 

w tym: do 25 roku życia 977 431 546 44,1 

długotrwale bezrobotni 3 103 1 805 1 298 58,2 

powyżej 50 roku życia 1 337 943 394 70,5 

korzystające ze świadczeń z 
pomocy społecznej 

1 1 0 100,0 

posiadające co najmniej jedno 
dziecko do 6 roku życia 

629 347 282 55,2 

posiadające co najmniej jedno 
dziecko niepełnosprawne do 18 
roku życia 

0 0 0 - 

niepełnosprawni 397 295 102 74,3 

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji 
zawodowej zgłoszone w miesiącu 

307 240 67 78,2 

w tym niewykorzystane 196 110 86 56,1 

Podjęcia pracy ogółem 346 220 126 63,6 

w tym praca subsydiowana 46 28 18 60,9 

Stopa bezrobocia w % 12,3* 13,0* 10,9*   

 

* - wartości nie weryfikowane przez GUS 

 
Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za wrzesień 2015 roku, obliczenia własne. 
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Tabela Nr 21. Bezrobotni wg wieku, poziomu wykształcenia, stażu pracy i czasu pozostawania bez pracy na obszarze działania PUP w Łomży w podziale na Miasto 
Łomżę i Powiat Łomżyński na koniec  września 2015 roku 

Stan na koniec okresu 

Opis 
PUP w 
Łomży 

Miasto 
Łomża 

Powiat 
Łomżyński 

w tym gminy miejsko - wiejskie i gminy wiejskie: 

Jedwabne Nowogród Łomża Miastkowo Piątnica Przytuły Śniadowo Wizna Zbójna 
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do 1   529 325 204 23 26 48 15 43 4 16 13 16 

 1-3 700 410 290 22 24 66 41 54 11 24 22 26 

 3-6 593 365 228 22 30 61 19 32 2 25 12 25 

 6-12 986 575 411 28 39 93 41 83 15 43 24 45 

 12-24 876 504 372 23 38 85 42 74 7 30 31 42 

pow.24 1 479 853 626 62 49 126 64 120 21 57 57 70 

W
ie

k
 

18 - 24 977 431 546 50 57 112 55 113 21 46 41 51 

25 - 34 1 516 855 661 60 59 150 75 108 19 71 54 65 

35 - 44 925 553 372 27 34 85 40 78 8 31 26 43 

45 - 54 866 566 300 21 29 77 30 53 9 23 22 36 

55 - 59 599 421 178 18 18 37 11 42 1 17 11 23 

60 lat i więcej 280 206 74 4 9 18 11 12 2 7 5 6 

W
y
k
s
z
ta

łc
e
n
ie

 

wyższe 813 539 274 27 24 88 17 44 7 29 24 14 

policealne i śr. 
zawod. 

1 238 725 513 33 57 110 58 111 21 45 30 48 

średnie 
ogólnokształ. 

560 364 196 28 14 49 14 32 4 21 14 20 

zasad. zawod. 1 190 682 508 45 58 108 45 89 10 40 36 77 

gimnazjalne i 
poniżej 

1 362 722 640 47 53 124 88 130 18 60 55 65 

S
ta

ż
 p

ra
c
y
 o

g
ó
łe

m
 

do 1 roku 892 508 384 30 32 93 40 77 8 33 39 32 

 1-5 1 187 648 539 47 63 120 56 91 15 51 43 53 

 5-10 682 427 255 22 26 52 32 50 4 21 16 32 

 10-20 674 464 210 12 24 51 24 42 2 17 13 25 

 20-30 491 359 132 10 16 46 8 21 4 13 5 9 

30 lat i więcej 160 131 29 1 1 12 7 4 0 1 2 1 

bez stażu 1 077 495 582 58 44 105 55 121 27 59 41 72 

Ogółem 5 163 3 032 2 131 180 206 479 222 406 60 195 159 224 

               

będący w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy 

4 580 2 656 1 924 163 181 426 200 361 59 174 146 214 

do 30 roku życia  1 854 895 959 88 86 214 98 177 36 97 72 91 

do 25 roku życia 977 431 546 50 57 112 55 113 21 46 41 51 

długotrwale bezrobotni 3 103 1 805 1 298 108 122 271 138 249 39 109 106 156 

powyżej 50 roku życia 1 337 943 394 32 41 95 36 77 7 35 28 43 

z prawem do zasiłku 490 326 164 11 23 47 20 25 2 15 9 12 

Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za wrzesień 2015 roku, obliczenia własne 


