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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

Rok Miesiące

Liczba bezrobotnych
Obszar działania 

PUP
W tym:

Miasto Łomża Powiat Łomżyński
Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety

2008 grudzień 4158 2287 2594 1444 1564 843

2008
styczeń 4863 2590 2982 1580 1881 1010
luty 4956 2520 3097 1577 1859 943
marzec 4971 2547 3155 1616 1816 931

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

W I  kwartale  2009 roku na obszarze  działania  Powiatowego  Urzędu Pracy w Łomży 
populacja bezrobotnych ogółem wzrosła o 813 osób (tj. o 19,6%). W badanym okresie przybyło 
553 mężczyzn (tj. 29,6%), a liczba bezrobotnych kobiet zwiększyła się o 260, czyli 11,4%.
Bezrobotni z Łomży stanowili 63,5% ogółu zarejestrowanych, czyli o 1,1 punktu procentowego 
więcej niż w końcu 2008 roku. 

Wzrost bezrobocia w Łomży był o 2 punkty procentowe większy niż w obu powiatach, 
natomiast w Powiecie Łomżyńskim o 3,5 punktu procentowego wolniejszy.

Dynamika zmniejszania populacji bezrobotnych kobiet największa była w Mieście Łomży 
–  11,9%,  o  0,3  punktu  procentowego  większa  niż  na  całym  obszarze  działania  urzędu. 
W  Powiecie  Łomżyńskim  zanotowano  wzrost  populacji  bezrobotnych  kobiet  o  10,4% 
w porównaniu do stanu na koniec ub. roku. 

Na obszarze  działania  Urzędu wartość  stopy bezrobocia zwiększyła  się  o  1,5  punktu 
procentowego  i  wynosiła  11,7%*  (odpowiednio  w  Łomży  o  2,2  punktu  i  wyniosła  13,7%, 
a  w Powiecie Łomżyńskim o 1,2 punktu procentowego i wynosiła 9,5%).

Wartości stopy bezrobocia dla obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży obliczono 
na  podstawie  ogłoszonych  przez  GUS  danych,  dotyczących  liczby  bezrobotnych 
zarejestrowanych,  oraz  stopy  bezrobocia  według  województw,  podregionów  i  powiatów, 
aktualnych w ostatnim dniu kolejnych miesięcy danego roku (wartości zmienne). 

Relatywnie  trudniejsza sytuacja  ciągle  utrzymuje  się  na rynku  pracy w Łomży.  Stopa 
bezrobocia w mieście jest o 2,0 punkty procentowe większa niż średnia na obszarze obydwu 
powiatów i o 4,2 punktu procentowego od wartości stopy na terenie powiatu łomżyńskiego. 

W  końcu  marca  br.  wartość  stopy  bezrobocia  w  mieście  stanowiła  117,1%  średniej 
wartości stopy z obu powiatów i 144,2% wartości na obszarze Powiatu Łomżyńskiego.

W  tym  samym  czasie  średnia  wartość  stopy  bezrobocia  w  Polsce  wynosiła  11,2%. 
Oznacza to, że na obszarze działania urzędu pracy w Łomży wartość stopy bezrobocia była 
większa o 0,5 punktu procentowego i stanowiła 104,5% natomiast w Łomży 122,3%.
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W porównaniu do wskaźnika dla Województwa Podlaskiego stopa bezrobocia dla Miasta Łomży 
wynosi 120,2% jego wartości.

Tabela Nr 2. Stopa bezrobocia
Stan na koniec okresu

R
ok Miesiące

Wskaźniki bezrobocia w %:
Obszar działania 

PUP Miasto Łomża Powiat Łomżyński

2008 grudzień 10,2* 11,5 8,3

2009
styczeń 11,6* 13,0 9,8
luty 11,7* 13,5 9,7
marzec 11,7* 13,7 9,5

 * wartości stopy bezrobocia nie weryfikowane przez GUS. 
Źródło:  Liczba  bezrobotnych  zarejestrowanych  oraz  stopy  bezrobocia  według  województw,  

podregionów  i  powiatów.  Stan  w  końcu  grudnia  2008  i  kolejnych  miesięcy  2009  roku. 
www.stat.gov.pl, obliczenia własne.

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 I kwartale  2009 roku 

Wyszczególnienie
Obszar 

działania 
PUP w 
Łomży

W tym Miasto 
Łomża

Udział 
miasta

 w ogółem 
w %

Napływ bezrobotnych 2199 1398 63,6
Odpływ bezrobotnych 1386 837 60,4
w tym:
- podjęcie pracy
• prace interwencyjne
• roboty publiczne
• dotacje
• refundacje
• praca sezonowa

574
100

93
19
13
3

381
64
45
17
7
1

66,4
64,0
48,4
89,5
53,8
33,3

- szkolenie 78 50 64,1
- staż 218 142 65,1
- przygotowanie zawodowe 0 0 XXXXXX
- prace społecznie użyteczne 88 17 19,3
- odmowa bez uzasadnionej przyczyny
  pracy lub udziału w formach aktywnych 18 10 55,6

- nie potwierdzenie gotowości do pracy 268 165 61,6
- dobrowolna rezygnacja 109 54 49,5
- inne przyczyny 33 18 54,5

Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia własne.

W  omawianym  czasie  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Łomży  zgłosiło  się  2199 
bezrobotnych,  w  tym  63,6% (1398  osób)  pochodziło  z  terenu  Łomży.  Status  bezrobotnego 
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z przyczyn zakładów pracy uzyskało 21. nowo zarejestrowanych  osób, a 1692 nie posiadało 
prawa do zasiłku.

„Odpływ” bezrobotnych z ewidencji  urzędu pracy wyniósł  1386 osób (w tym 837, czyli 
60,4% z terenu miasta Łomża) i był mniejszy od „napływu” o 813 osób, tj. o 37,0% ( w Łomży 
odpowiednio 561, czyli o 40,1%).

Wskaźnik „napływu” określony stosunkiem liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych 
do  ogólnej  liczby  bezrobotnych  na  koniec  I  kwartału  2009  roku  wynosił  44,2% (44,3% dla 
miasta), a wskaźnik „odpływu” z bezrobocia – 27,9% (26,5% dla miasta).

 
W analizowanym przedziale czasowym 574 (w tym 381 z Łomży) bezrobotnych podjęło 

pracę.  Podejmujący  zatrudnienie  stanowili  41,4%  w  „odpływie”  bezrobotnych.  Natomiast 
w Łomży udział  tej  kategorii  osób w „odpływie”  bezrobotnych wynosił  45,5%. Z powodu nie 
potwierdzenia gotowości do pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego z ewidencji 
bezrobotnych  ubyło  377  osób  (w Łomży –  219),  które  stanowiły  27,2% (w  mieście  26,2%) 
całkowitego „odpływu” bezrobotnych.

1.2 Bezrobotni posiadający prawo do zasiłku.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 507 bezrobotnych posiadających 
prawo do zasiłku, w tym 328 z miasta Łomży. Ta kategoria stanowiła 23,0%  (w mieście 23,5%) 
wszystkich nowo zarejestrowanych w tym czasie. 

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

W okresie
Na 

koniec 
okresu

W okresie Na koniec 
okresu

Nowo 
zarejestro-

wanych

Ogółem 
bezrobot-

nych

2008 grudzień 169 650 111 428 23,2 15,6

2009
styczeń 253 833 144 521 26,5 17,1
luty 138 891 99 569 21,5 18,0
marzec 116 868 85 562 19,3 17,5

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

Na koniec marca 2009 roku osoby z prawem do zasiłku stanowiły 17,5% ogólnej populacji 
bezrobotnych.  Udział  tej  kategorii  zwiększył  się  o  1,6  punktu  procentowego  w  ogółem 
bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec 2008 roku. Również na rynku pracy w Łomży 
zwiększył  się udział  tej  kategorii  w bezrobociu rejestrowanym – o 1,3 punktu procentowego, 
z poziomu 16,5% do 17,8%. 

Liczebność bezrobotnych z prawem do zasiłku zwiększyła się  o 218 osób, czyli 33,5% 
(w Łomży odpowiednio o 134 osoby, tj. o 31,3%). 
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Bezrobotni  mieszkańcy  Łomży z  prawem  do  zasiłku  na  koniec  I  kwartału  2009  roku 
stanowili  64,9% ogółu  populacji  posiadającej  te  uprawnienia,  podczas  gdy  w  analogicznym 
okresie 2008 roku 65,8%.

1.3. Bezrobotni zamieszkali na wsi

Na koniec marca 2009 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi  wynosiła 1586 
osób (w tym 806 kobiet) i była większa o 212 osób tj. 15,4% w porównaniu do stanu na koniec 
grudnia 2008 roku.  Do ewidencji  bezrobotnych przybyło  142 (22,2%) mężczyzn i  70 (9,5%) 
kobiet. 

Bezrobotni  zamieszkali  na  wsi  stanowili  31,9%  ogółu  zarejestrowanych  w  ewidencji 
urzędu  na  koniec  omawianego  okresu  sprawozdawczego,  czyli  o  4,3  punktu  procentowego 
mniej niż w analogicznym okresie 2008 roku.

259 bezrobotnych z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Osoby te stanowiły 
29,8% uprawnionych do świadczeń. Na koniec marca 2008 roku 29,2% populacji z prawem do 
zasiłku  stanowiły  osoby  zamieszkałe  na  wsi.  W analizowanym  przedziale  czasowym  wśród 
bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku  zwiększył się o 0,6 punktu procentowego udział 
bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich.

Tabela Nr 5. Struktura bezrobotnych zamieszkałych na wsi
Stan na koniec okresu

Rok Miesiące
Liczba 

bezrobotnych

Liczba 
bezrobotnych
z prawem do 

zasiłku
Ogółem W tym 

kobiety Ogółem W tym 
kobiety

Zamieszkali 
na wsi do 

ogółu 
bezrobotnych 

w %

Posiadający 
prawo do zasiłku 

do ogółu 
uprawnionych do 
świadczeń w %

2008 grudzień 1374 736 185 69 33,0 28,5

2009
styczeń 1639 871 268 100 33,7 32,2
luty 1612 811 275 97 32,5 30,9
marzec 1586 806 259 93 31,9 29,8

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

1.4. Bezrobotni będący w szczególnej sytuacji na lokalnym rynku pracy

Znajomość sytuacji  bezrobotnych będących w szczególnie trudnym położeniu na rynku 
pracy  pozwala  podejmować  działania  pomocowe  w  poszukiwaniu  pracy,  zapobiegające 
marginalizacji i  „dziedziczeniu bezrobocia” wśród tych populacji.
Na koniec I kwartału 2009 roku w ewidencji urzędu było zarejestrowanych:

 337 osób (w tym 303 kobiety) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 
roku życia, czyli 6,8% ogółu bezrobocia rejestrowanego;

 107 osób, w tym 78 kobiet w wieku do 27 lat, które ukończyły szkołę wyższą w okresie 
ostatnich 12 miesięcy, a ich udział w ogółem bezrobotnych wynosił 2,2%;

 62 bezrobotnych,  w tym  2  kobiety,  którzy po  odbyciu  kary pozbawienia  wolności  nie 
podjęli zatrudnienia, tj. 1,2% bezrobocia rejestrowanego. 

6



Poniżej  omówiono  sytuację  pozostałych  grup  bezrobotnych  będących  w  szczególnej 
(trudnej) sytuacji na lokalnym rynku pracy.

1.4.1. Bezrobotni do 25 roku życia

W I  kwartale  2009 roku na obszarze  działania  Powiatowego  Urzędu Pracy w Łomży 
zwiększyła się o 192 osoby, tj. 21,4% populacja bezrobotnych do 25 roku życia. 

Dynamika  zwiększania  się  liczebności  tej  grupy  była  o  1,8  punktów  procentowych 
szybsza niż bezrobocia ogółem w tym czasie. 

Tabela Nr 6. 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

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w %

Ogółem

W tym 
subsy-

diowaną  
w %

2008 grudzień 895 535 21,5 73 11,2 66 15,2

2009
styczeń 1068 633 22,0 101 12,1 29 24,1
luty 1078 596 21,8 116 13,0 85 52,9
marzec 1087 598 21,9 107 12,3 58 41,4

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

Udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem zarejestrowanych wzrósł do poziomu 21,9%, 
czyli o 0,4 punkty procentowe. 

Prawie co 5. bezrobotny nie miał ukończonych 25. lat życia, a 227 osób, tj. 20,9% było 
długotrwale bezrobotnymi. 
Wśród podejmujących pracę bezrobotni do 25 roku życia stanowili w tym czasie 30,0%, i było 
ich 172.

1.4.2. Bezrobotni powyżej 50 roku życia

Na koniec marca br. w ewidencji bezrobotnych było 1038 osób powyżej 50 roku życia, 
czyli  o  128  więcej  (14,1%)  niż  na  koniec  2008  roku.  Populacja  bezrobotnych  kobiet  w  tej 
kategorii  zwiększyła  się  o   30  osób,  czyli  o  7,9%.  W  tym  czasie  przybyło  98  (18,5%) 
bezrobotnych mężczyzn po 50 roku życia. 

Udział bezrobotnych powyżej 50 roku w ogółem zarejestrowanych wynosił 20,9%. Wzrost 
udziału  tej  grupy  w  ogólnej  liczbie  bezrobotnych  o  1,0  punkt  procentowy  oznacza,  że  ta 
kategoria poszukujących pracy na lokalnym rynku pracy jest permanentnie w bardzo trudnej 
sytuacji. 

Wśród niej  brakiem pracy  dotkniętych  jest  więcej  mężczyzn  (60,4%)  niż  kobiet,  czyli 
przeciwnie niż na całym obszarze działania urzędu pracy w Łomży, gdzie bezrobotne kobiety 
stanowią 51,2% wszystkich zarejestrowanych. 

Jedną z szans na zwiększenie atrakcyjności  bezrobotnych po 50. na rynku pracy jest 
obniżanie  kosztów  ich  zatrudnienia  poprzez  subsydiowanie  zatrudnienia  tej  populacji  ze 
środków np.: Funduszu Pracy.
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Tabela Nr 7. 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

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w %

Ogółem

W tym 
subsy-

diowaną  
w %

2008 grudzień 910 381 21,9 181 27,8 16 43,8

2009
styczeń 1057 440 21,7 217 26,0 12 50,0
luty 1055 419 21,3 211 23,7 53 75,5
marzec 1038 411 20,9 217 25,0 20 47,6

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

1.4.3. Długotrwale bezrobotni 

Na  lokalnym  rynku  pracy  bezrobotni  długotrwale  stanowili  41,7%  ogólnej  populacji 
zarejestrowanych. W końcu marca 2009 roku zarejestrowanych było 2071 osób długookresowo 
pozostających bez pracy, w tym 61,8% kobiet. Udział kobiet w tej grupie na koniec 2008 roku 
kształtował się na poziomie 63,2%. 

W analizowanym czasie populacja długotrwale bezrobotnych zwiększyła się o 100 osób, 
czyli 5,1%, a jej udział w ogółem zarejestrowanych zmniejszył się o 5,7 punktu procentowego. 
Liczebność grupy długotrwale bezrobotnych mężczyzn wzrosła o 66 osób, tj. 9,1%, podczas gdy 
populacja kobiet o 34 osoby, tj. 2,7%.

Wśród podejmujących pracę 140 osób, czyli 24,4% było długotrwale bezrobotnymi. Udział 
zatrudnienia subsydiowanego w podjęciu pracy stanowił od 9,5% w styczniu do 47,6% w marcu.

W I kwartale br. prawo do zasiłku wśród tej populacji posiadało przeciętnie około 1,0% 
bezrobotnych.

Tabela Nr 8. 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

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w %

Ogółem

W tym 
subsy-

diowaną  
w %

2008 grudzień 1971 1245 47,4 10 1,5 34 32,4

2009
styczeń 2148 1338 44,2 9 1,1 21 9,5
luty 2116 1312 42,7 7 0,8 77 22,1
marzec 2071 1279 41,7 9 1,0 42 47,6

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.
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1.4.4. Kobiety, które nie pojęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

Kolejną grupą, zakwalifikowaną do pozostających w trudnej sytuacji  na rynku pracy są 
kobiety,  które  nie  podjęły  zatrudnienia  po  urodzeniu  dziecka.  Kategoria  ta  pojawiła  się 
w statystyce rynku pracy w styczniu 2008 roku.
Na  koniec  marca  br.  liczebność  jej  wynosiła  533  osoby,  co  stanowiło  20,9%  wszystkich 
bezrobotnych  kobiet  z  obszaru  działania  PUP w  Łomży.  Bezrobocie  co  4.  zarejestrowanej 
kobiety jest więc związane z macierzyństwem. 
W  I  kwartale  grupa  ta  zwiększyła  swoja  liczebność  o  38  osób,  tj.  1,2%,  lecz  jej  udział 
w ogółem bezrobotnych jak i kobiet zmniejszył się odpowiednio o 1,2 i 0,7 punktu procentowego.
Również w populacji uprawnionych do zasiłku kobiety te stanowią około 0,4%. 
 
Tabela Nr 9. Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

Rok Miesiące

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 

Ogółem

Udział w 
ogółem 
bezro-

botnych 
w %

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych kobiet

z prawem do zasiłku

Ogółem

Udział w 
ogółem 

uprawnionych 
w %

Podejmujący 
pracę  w 
okresie

2008 grudzień 495 11,9 21,6 2 0,3 7

2009
styczeń 538 11,1 20,8 3 0,4 4
luty 533 10,8 21,2 3 0,3 11
marzec 533 10,7 20,9 4 0,5 9

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

1.4.5. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych 

W  ewidencji  bezrobotnych  zarejestrowanych  było  1435  osób  bez  kwalifikacji 
zawodowych. Grupa ta to prawie 29% bezrobocia rejestrowanego w mieście Łomży i Powiecie 
Łomżyńskim. Wśród niej 54,0% to kobiety (775 osób). W I kwartale br. kategoria ta  zwiększyła 
liczebność o 230 osób, czyli 20,3%. W tym samym czasie przybyło 85 kobiet. 

Tabela Nr 10.  Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

Rok Miesiące

Bez kwalifikacji zawodowych

Ogółem Kobiety

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych 
w %

z prawem do zasiłku

Ogółem
Udział w ogółem 
uprawnionych w 

%

Podejmujący 
pracę

w okresie

2008 grudzień 1205 690 29,0 113 17,4 27

2009
styczeń 1413 793 29,0 158 19,0 17
luty 1449 782 29,2 164 18,4 46
marzec 1435 775 28,9 167 19,2 35

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.
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W omawianym czasie udział tej kategorii bezrobotnych w ogółem zarejestrowanych zmniejszył 
się 0,1% i na koniec marca br. wynosił 28,9%.

1.4.6. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego 

Co  czwarty  bezrobotny  zarejestrowany  w  urzędzie  nie  posiada  doświadczenia 
zawodowego.  Na koniec marca tworzyli  oni  grupę 1287 osobową,  w której  było  795 kobiet. 
W I kwartale 2009 roku populacja ta zwiększyła liczebność o 152 osoby, czyli 13,4%. 
Brak  doświadczenia  zawodowego  jest  jedną z  głównych  przyczyn  pozostawania  bez pracy, 
ponieważ  pracodawcy  najczęściej  poszukują  pracowników  o  konkretnych  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 będzie stanowiło zachętę, by zatrudnić bezrobotnego 
bez doświadczenia  zawodowego,  a  przede  wszystkim  obniży  koszt  zorganizowania  miejsca 
pracy.

Tabela Nr 11. Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego

Rok Miesiące

Bez doświadczenia zawodowego

Ogółem Kobiety

Udział w 
ogółem 

bezrobot-
nych 
w %

z prawem do zasiłku

Ogółem

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w %

Podejmujący 
pracę  w 
okresie

2008 grudzień 1135 732 27,3 18 2,8 62

2009
styczeń 1304 840 26,8 17 2,0 25
luty 1265 787 25,5 17 1,9 81
marzec 1287 795 25,9 16 1,8 47

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

1.4.7. Bezrobotni bez wykształcenia średniego
 

Wśród bezrobotnych ponad 56%, czyli  2800 (  w tym 1183 kobiety)  osób nie posiada 
wykształcenia średniego. Jest to bardzo niekorzystna struktura bezrobocia wg wykształcenia na 
lokalnym rynku pracy, tym bardziej,  że aż 1488 osób w tej grupie posiada wykształcenie co 
najwyżej  gimnazjalne.  Wykształcenie  średnie  jest  najczęściej  minimalnym jakiego wymagają 
pracodawcy przy poszukiwaniu pracowników. 

Grupa  ta  jest  dość  trudna  do  aktywizacji  zawodowej  oraz  przekwalifikowania.  Brak 
stosownego  wykształcenia  ogranicza  bowiem  działania  służb  zatrudnienia  w  reaktywacji 
zawodowej tej grupy pozostających bez pracy. 
W I kwartale br. kategoria ta zwiększyła swoją liczebność o 462 osoby,  tj. 19,8%. Jej udział 
w  bezrobociu  rejestrowanym  wyniósł  56,3%  i  był  większy  o  0,1  punktu  procentowego 
w porównaniu ze stanem na koniec ub. roku.
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Tabela Nr 12. Bezrobotni bez wykształcenia średniego

Rok Miesiące

Bez wykształcenia średniego

Ogółem Kobiety

Udział w 
ogółem 

bezrobotnych 
w %

z prawem do zasiłku

Ogółem

Udział w 
ogółem 

uprawnio-
nych w %

Podejmujący 
pracę  w 
okresie

2008 grudzień 2338 1071 56,2 366 56,3 43

2009
styczeń 2743 1203 56,4 488 58,6 34
luty 2835 1193 57,2 508 57,0 82
marzec 2800 1183 56,3 484 55,8 88

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

1.5. Struktura bezrobotnych

W  I  kwartale  2009  roku  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Łomży  zgłosiło  się  1051 
bezrobotnych kobiet, które stanowiły 47,8% nowo zarejestrowanych w tym okresie (w mieście 
odpowiednio 630 i stanowiły 45,1%). Wśród nowo zarejestrowanych kobiet  59,9% pochodziło 
z miasta Łomży. 

Na  koniec  marca  br.  wśród  bezrobotnych  z  prawem  do  zasiłku  było  37,7%  kobiet 
(w mieście tyle samo).

Bezrobotne kobiety na całym obszarze stanowiły 51,2% zarejestrowanych.
13  nowo  zarejestrowanych  kobiet,  czyli  1,2%  (w  Łomży  –  9,  tj.  1,4%)  nabyło  status 
bezrobotnego z przyczyn dotyczących zakładów pracy. 

W  omawianym  okresie  zanotowano  na  lokalnym  rynku  pracy  zwiększenie  poziomu 
bezrobocia wśród kobiet o 260 osób, czyli o 11,4% (w mieście o 172 osoby, czyli 11,9%).

Tabela Nr 13. Bezrobotne kobiety na koniec I kwartału 2008 roku

Stan na koniec okresu

Wyszczególnienie Obszar działania 
PUP w Łomży

W tym miasto 
Łomża

Udział miasta 
w ogółem w %

Liczba bezrobotnych kobiet 2547 1616 63,4
w tym:
• z prawem do zasiłku
• zwolnionych  z  przyczyn 

zakładów pracy
• poprzednio pracujących

327

59
1899

212

41
1269

64,8

69,5
66,8

Źródło: Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za marzec 2009 roku, obliczenia własne.

Na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w okresie 1 kwietnia 2008 do 
31 marca br. poziom bezrobocia zmniejszył się o 7 osób, (0,1%), czyli praktycznie pozostał na 
niezmienionym poziomie.

W tym czasie dwie grupy bezrobotnych wg wieku zwiększyły swoją liczebność: 
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 grupa wiekowa 18 – 24 lata – o 136 osób, tj. o 14,3%, a jej udział w ogółem bezrobotnych 
wyniósł 21,9% i był większy o 2,8 punktu procentowego niż na koniec marca 2008 roku; 

 grupa wiekowa 25 – 34 lata o 134 osoby, tj. o 10,4%, natomiast jej udział w bezrobociu 
rejestrowanym wyniósł 28,7%, czyli więcej o 2,7 punktu procentowego;

Pozostałe kategorie bezrobotnych wg wieku zmniejszyły swoją liczebność: 
 grupa wiekowa 35 – 44 lata o 143 osoby, tj. o 14,3%; grupa zmniejszyła o 2,8 punktu 

procentowego  udział  w  ogólnej  liczbie  zarejestrowanych  do  poziomu  17,3%  w 
porównaniu ze stanem na koniec analogicznego okresu 2008 roku;

 45 – 54 lata – o 95 osób, tj. 7,4%, a jej udział w ogółem zarejestrowanych bezrobotnych 
zmniejszył się o 1,9 punktu procentowego do 24,0%.

 55 – 59 lat – o 38 osób, tj. 10,7%, udział w ogółem bezrobotnych zmalał o 0,8 punktu 
procentowego do wartości 6,4%;

 60 – 64 lata – o 1 osobę, tj. o 1,2%, a jej udział w ogólnej liczbie bezrobotnych pozostał 
na niezmienionym poziomie 1,7%.

Tabela Nr 14. Struktura bezrobotnych wg grup wieku 
Stan na koniec okresu

Grupy wieku I kwartał 2008 roku I kwartał  2009 roku
Liczba

bezrobotnych % do ogółu Liczba
bezrobotnych % do ogółu

Ogółem 4978 100,0 4971 100,0

w
ie

k 
be

zr
ob

ot
ny

ch
 w

 la
ta

ch 18 - 24 951 19,1 1087 21,9
25 - 34 1294 26,0 1428 28,7
35 - 44 1002 20,1 859 17,3
45 – 54 1290 25,9 1195 24,0
55 - 59 355 7,2 317 6,4
60 - 64 86 1,7 85 1,7

Źródło:Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku,  poziomu  wykształcenia  i  stażu  pracy.  Stan w końcu  I  kwartału  2008  i  2009  roku dla 
obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne.

Największą  populację  bezrobotnych  na  koniec  I  kwartału  2009  roku  tworzyły  osoby 
w  wieku  25  –  34  lata.  Stanowiły  one  28,7%  wszystkich  zarejestrowanych  w  ewidencji 
Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

Bezrobotnych w wieku mobilnym było 3374, a ich udział w ogółem bezrobotnych wynosił 
67,9% (na koniec analogicznego okresu 2008 roku – 65,2%). 

W końcu marca 2009 roku  największą grupę tworzyli  bezrobotni z wykształceniem, co 
najwyżej  gimnazjalnym  (1488  osób).  W  omawianym  okresie  jej  liczebność  zmniejszyła  się 
o  167  osób  (10,1%),  natomiast  jej  udział  w  ogólnej  populacji  zmniejszył  się  o  3,3  punkty 
procentowe  i  wyniósł  29,9%.  Jeszcze  tylko  populacja  bezrobotnych  z  wykształceniem 
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zasadniczym zawodowym  zmniejszyła swoja liczebność o 76 osób, tj. o 5,5%, a jej udział w 
bezrobociu rejestrowanym wyniósł  26,4% i  był  mniejszy o 1,5 punktu procentowego niż  rok 
wcześniej. 

Tabela Nr 15. Struktura bezrobotnych wg wykształcenia 
Stan na koniec okresu

Wykształcenie
I kwartał 2008 roku I kwartał  2009 roku
Liczba

bezrobotnych % do ogółu Liczba
bezrobotnych % do ogółu

Ogółem 4978 100,0 4971 100,0
wyższe 381 7,7 520 10,5
policealne i średnie zawodowe 1186 23,8 1201 24,2
LO 368 7,4 450 9,0
zasadnicze zawodowe 1388 27,9 1312 26,4
gimnazjalne i poniżej 1655 33,2 1488 29,9

Źródło:Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku, poziomu wykształcenia i stażu pracy. Stan w końcu 2008 i 2009 roku dla obszaru działania  
Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne.

Pozostałe populacje bezrobotnych wg wykształcenia zwiększyły swoją liczebność: 
 z  wykształceniem wyższym  o  139  osób,  tj.  o  36,5%,  jej  udział  w  ogółem bezrobotnych 

zwiększył się o 2,8 punktów procentowych do 10,5%;
 policealnym  i  średnim  zawodowym  o  15 osób,  czyli  1,3%,  jej  udział  w  bezrobociu 

rejestrowanym wyniósł 24,2% i był większy o 0,4 punktu procentowego niż na koniec marca 
2008 roku;

 z  wykształceniem  ogólnym  o  82  osoby,  tj.  o  22,3%,  jej  udział  w  ogółem bezrobotnych 
zwiększył się o 1,6 punktu procentowego w stosunku do analogicznego okresu 2008 roku i 
wyniósł 9,0%.

Tabela Nr 16. Struktura bezrobotnych wg czasu pozostawania bez pracy 
Stan na koniec okresu

Okres pozostawania
bez pracy

I kwartał 2008 roku I kwartał  2009 roku
Liczba 

bezrobotnych % do ogółu Liczba 
bezrobotnych % do ogółu

Ogółem 4978 100,0 4971 100,0
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h do 1 345 6,9 509 10,2
od 1 do 3 786 15,8 1219 24,6
od 3 do 6 818 16,5 1177 23,7
od 6 do 12 787 15,8 752 15,1
od 12 do 24 638 12,8 462 9,3
powyżej 24 1604 32,2 852 17,1

Źródło:Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku,  poziomu  wykształcenia  i  stażu  pracy.  Stan w końcu  I  kwartału  2008  i  2009  roku dla 
obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne.

Największą  grupą  bezrobotnych  wg  czasu  pozostawania  bez  pracy  na  koniec 
omawianego okresu byli  poszukujący jej  od 1 do 3 miesięcy .  Populacja ta  zwiększyła   się 
o 433 osoby, czyli o 55,1%, a jej udział w ogóle bezrobotnych wyniósł 24,6%, czyli o 8,8 punktu 
procentowego więcej niż na koniec marca 2008 roku. 

Pozostałe  grupy  bezrobotnych  wg  czasu  pozostawania  bez  pracy,  które  również 
zwiększyły swoją liczebność:

 pozostający bez pracy do 1 miesiąca o 164 osoby, czyli 47,5%, a jej udział w bezrobociu 
rejestrowanym był większy o 3,3 punktu procentowego i wynosił 10,2%;

 pozostający bez pracy od 3 do 6 miesięcy o 359 osób, tj. o 43,9%, a jej udział w ogółem 
zarejestrowanych zwiększył się o 7,2 punktu procentowego do poziomu 23,7%.

Pozostałe grupy wg czasu pozostawania bez pracy zmniejszyły swoja liczebność:
  grupa pozostająca bez pracy od 6 do 12 miesięcy o 35 osób,  tj.  o 4,4%, jej  udział 

w bezrobociu rejestrowanym wyniósł 15,1% i był mniejszy o 0,7 punktu procentowego jak 
na koniec marca 2008 roku;

 grupa pozostająca bez pracy od 12 do 24 miesięcy zmniejszyła się o 176 bezrobotnych, 
tj. o 27,6%, a jej udział w ogółem wyniósł 9,3% czyli o 3,5 punktu procentowego mniej niż 
rok wcześniej;

 pozostający bez pracy powyżej  24 miesięcy o 752 osoby,  tj.  o 46,9%, a jej  udział  w 
ogólnej  populacji  bezrobotnych  wyniósł  17,1%  i  był  mniejszy  o  15,1  punktów 
procentowych niż w marcu 2008 roku.

Bezrobotni długotrwale stanowili 41,7% bezrobocia rejestrowanego i było ich 2071.

Na koniec I kwartału 2009 roku najliczniejszą grupę tworzyli bezrobotni posiadający staż 
pracy od 1 roku do 5 lat (1109 osób). W rozpatrywanym czasie grupa ta zmniejszyła liczebność 
o 1 osobę, czyli 0,1%, a jej udział w ogółem bezrobotnych wyniósł 22,3% czyli pozostał na takim 
samym poziomie jak rok wcześniej. 
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Tabela Nr 17. Struktura bezrobotnych wg stażu pracy 

Stan na koniec okresu

Staż pracy I kwartał 2008 roku I kwartał  2009 roku
Liczba

bezrobotnych % do ogółu Liczba
bezrobotnych % do ogółu

Ogółem 4978 100,0 4971 100,0

st
aż

 p
ra

cy
 w

 la
ta

ch do 1 roku 652 13,1 715 14,4
od 1 do 5 1110 22,3 1109 22,3
od 5 do 10 675 13,6 689 13,9
od 10 do 20 849 17,1 795 16,0
od 20 do 30 593 11,9 559 11,2
30 i więcej 82 1,6 91 1,8
bez stażu 1017 20,4 1013 20,4

Źródło:Załącznik 1 do sprawozdania MPiPS – 01. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy, 
wieku,  poziomu  wykształcenia  i  stażu  pracy.  Stan w końcu  I  kwartału  2008  i  2009  roku dla 
obszaru działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, obliczenia własne.

Pozostałe  grupy  bezrobotnych  wg  stażu  pracy,  które  zmniejszyły  swoją  liczebność 
w tym czasie:

 od 10 do 20 lat  o 54 osoby,  tj.  o  6,4%, udział  w ogólnej  liczbie  bezrobotnych 
wyniósł 16,0% i był niższy o 1,1 punktu procentowego niż na koniec marca 2008 
roku;

 od 20 do 30 lat o 34 osoby,  tj. o 5,7%, udział w ogółem bezrobotnych wyniósł 
11,2% i był mniejszy o 0,7 punktu procentowego niż rok wcześniej;

 bez stażu pracy o 4 osoby, tj. o 0,4%, a jej udział w ogółem wyniósł 20,4% i był na 
takim samym poziomie jak w marcu ub. roku.

Poniższe grupy zwiększyły swoją liczebność:
 posiadający  staż  do  1  roku  o  63  osoby,  tj.  o  9,7%,  jej  udział  w  bezrobociu 

rejestrowanym wyniósł  14,4% i  był  o 1,3 punktu procentowego większy niż rok 
wcześniej; 

 od 5 do 10 lat o 14 osób, tj. o 2,1%, udział w ogółem bezrobotnych wyniósł 13,9% i 
był większy o 0,3 punktu procentowego niż na koniec analogicznego okresu 2008 
roku;

 30  lat  i  więcej  o  9  osób,  tj.  o  11,0%,  udział  w  ogółem  wzrósł  o  0,2  punktu 
procentowego i wyniósł 1,8%;

1.6. Zwolnienia z przyczyn zakładów pracy

Tabela Nr 18. Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładów 
 

15



Rok Miesiące

Bezrobotni zwolnieni z przyczyn zakładów pracy:

Ogółem % do 
ogółu

na koniec 
miesiąca

Udział 
w nowo 

zarejestro-
wanych 

w %

W tym miasto Łomża
Ogółem % do 

ogółu

na koniec miesiąca

Udział 
miasta 

w 
ogółem 

w %
2008 grudzień 82 2,0 0,4 59 2,3 72,0

2009
styczeń 85 1,7 0,6 60 2,0 70,6
luty 86 1,7 0,6 63 2,0 73,2
marzec 91 1,8 1,8 65 2,1 71,4

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za grudzień 2008 i kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia  
własne.

W ciągu  I  kwartału  br.  z  przyczyn  dotyczących  zakładów pracy  status  bezrobotnego 
uzyskało 21 osób. Wśród nich było 13 kobiet, które stanowiły 61,9%.

Udział tej subpopulacji w nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniósł 0,95%. Na koniec 
marca  br.  w  ewidencji  urzędu  pracy  w  Łomży  z  przyczyn  zakładów pracy  pozostawało  91 
bezrobotnych,  w tym  65  pochodziło  z  miasta  Łomży.  Stanowili  oni  1,8% (w mieście  2,1%) 
ogólnej  populacji  zarejestrowanych  bezrobotnych.  W  omawianym  okresie  zanotowano 
zwiększenie tej populacji o 9 osób, tj. o 11,0%. 

1.7. Oferty pracy.

W I kwartale 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży pozyskał ogółem 583 oferty 
pracy w tym 411 (70,5%) pochodziło z miasta Łomża. Oferty subsydiowane stanowiły 74,6% 
i było ich 435, a w mieście odpowiednio 70,6% i 290. 
Na koniec marca 2009 roku urząd pracy w Łomży  dysponował 57 ofertami pracy, w tym 22 były 
nie wykorzystane dłużej niż 1 miesiąc. 

W pierwszym  kwartale  2009  roku  do  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Łomży wpłynęły 
w ramach sieci EURES 62 oferty pracy na około 387 stanowisk.

Określenie  dokładnej  liczby  stanowisk  pracy  nie  jest  możliwe  w  związku  z   tym,  że 
pracodawcy w pewnej części zgłaszanych ofert nie podają ilości wolnych wakatów. 

W omawianym  okresie  do  pośrednika  pracy  zgłosiło  się  157  osób  zainteresowanych 
usługami sieci EURES z czego 61 osób wykazało zainteresowanie konkretnymi ofertami pracy i 
informacjami  ogólnymi  dotyczącymi  wyjazdów  do  pracy  za  granicę,  ponadto  70  osobom 
udzielono informacji   w zakresie  warunków życia  i  pracy w krajach UE/EOG oraz 26 osób 
poinformowano na temat sposobów poszukiwania pracy za granicą.

PUP w Łomży w trakcie  omawianego okresu  zorganizował  spotkanie  informacyjne  w 
Państwowej  Wyższej Szkole Informatyki  i  Przedsiębiorczości w Łomży dotyczące usług sieci 
EURES w którym uczestniczyło  60 studentów. Na spotkaniu przekazano informacje na temat 
poszukiwania pracy w krajach UE/EOG, rozpropagowano ulotki.  Ponadto PUP w Łomży we 
współpracy z  WUP w Białymstoku  w dniu  24.03.2009r.  zorganizował  seminarium na temat 
„Edukacja i  zatrudnienie za granicą” W spotkaniu uczestniczył  doradca  i  asystent EURES z 
Norwegii oraz doradcy EURES z Białegostoku. Na spotkaniach przekazano informacje na temat 
poszukiwania pracy w krajach UE/EOG, a także o warunkach życia i pracy, rozpropagowano 
ulotki i materiały związane z w/w wymienionymi zagadnieniami, przedstawiono możliwościach 
kształcenia  się  i  mobilności  edukacji  w  krajach  UE/EOG  ze  szczególnym  uwzględnieniem 
Norwegii.
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W wyszczególnionym okresie  pośrednik  pracy przesłał  do  pracodawców informację  o 
możliwości udziału w targach pracy w Grenadzie w Hiszpanii. 

Oferty pracy z sieci EURES są systematycznie raz w tygodniu przesyłane do lokalnych 
mediów oraz instytucji publicznych i innych organizacji tj.: Radio Nadzieja, Radio RMF MAXXX, 
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, Urząd Gminy w Śniadowie, 
Gminny  Ośrodek  Kultury  –  Gminne  Centrum  Informacji  w  Miastkowie,  Urząd  Gminy  w 
Miastkowie,  Gminny  Ośrodek  Kultury  –  Gminne  Centrum Informacji  w  Nowogrodzie,  Urząd 
Gminy 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.

Zgłoszone oferty pracy:
 
Czechy:  programista  systemów  informatycznych,  programista  baz  danych,  kierownik  ds. 
utrzymania ruchu;
Dania: praktyka na farmie, praca w rolnictwie;
Finlandia  :  pracownicy  do  pracy  na  farmie  drobiu,  pracownicy  sezonowi   w  rolnictwie, 
pielęgniarka;
Hiszpania: animator, personel hotelowy, personel do pracy w recepcji;
Holandia: konstruktor dróg, betoniarz, elektryk, konserwator techniczny, konstruktor zbiorników, 
malarz/lakiernik, murarz, tynkarz, ślusarz, spawacz, stolarz, cieśla; 
Niemcy: przedstawiciel handlowy, personel do branży hotelarsko-gastronomicznej; 
Norwegia:  serwisant,  stolarz/cieśla,  tapicer  samochodowy,  kucharz,  kelnerzy/kelnerki, 
pokojówki,  pracownicy sklepu, pracownicy baru, mechanik samochodowy,  spawacz, personel 
sprzątający,  formierz,  inżynier  budowy  dróg,  personel  do  pracy  w  restauracji,  konserwator 
rurociągów;
Szwecja: zbiór truskawek;
Wielka Brytania: kierowca  kat.  C,  pracownicy  szkółki  ogrodniczej,  opiekun,  kierowca  busa, 
pielęgniarki;
Słowacja: sprzedawca;
Słowenia: przedstawiciel handlowy, pracownik marketingu;
Cypr: technik  napraw  wind,  mechanik  A/C,  hydraulik,  spawacz  mig,  personel  sprzątający, 
technik/  serwisant  tel.  komórkowych,  montażysta/  serwisant  wind,  technicy  do  napraw  tel. 
komórkowych. 

2. Aktywizacja osób bezrobotnych.

2.1. Skierowania do pracy

W I kwartale 2009 roku w Powiecie Łomżyńskim i  mieście Łomża 574 (w tym 381 z 
Łomży) bezrobotnych podjęło pracę. 
Przy  pracach  interwencyjnych  zatrudniono 100 (64  z  miasta)  osób,  a  do  robót  publicznych 
skierowano 93 (z miasta 45) bezrobotnych.
Do pracy subsydiowanej skierowano 225 bezrobotnych, co stanowiło 39,2% wszystkich podjęć 
pracy w tym czasie. 
Pracę sezonową podjęły 3 osoby, w tym 1 pochodziła z terenu miasta Łomży.
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2.2. Przyuczenia do zawodu i przekwalifikowania

Głównym celem kierowania bezrobotnych na szkolenia i przekwalifikowania zawodowe 
jest  ułatwianie im powrotu do czynnego życia  zawodowego oraz zwiększenia ich 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,  na  które  bezrobotni  byli  kierowani  w  ramach  tzw.  umowy  trójstronnej  –  po 
uprawdopodobnieniu przez pracodawcę zatrudnienia uczestnika szkolenia po jego zakończeniu.
Szkolenia w I kwartale 2009 roku w PUP w Łomży: 
 rozpoczęło ogółem – 78/5 bezrobotnych, 50/1 os. z Łomży  28/4 os. ze wsi;
 ukończyło ogółem – 13/1 os. bezrobotnych, 9/1 os. z Łomży, 4/0 osób ze wsi.

Bezrobotni uczestniczyli w poniższych szkoleniach:
1. „Dozór i eksploatacja urządzeń cieplnych Gr-2E” org. przez Radę  FSNT NOT Białystok 

– 1 osoba;
2. „Glazurnik”  org. przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży – 10 

osób, szkolenie w ramach EFS;
3. „Kurs projektowania wnętrz II stopnia” org. przez Związek Polskich Artystów Plastyków 

Sztuka Użytkowa, Warszawa – 1 osoba;
4. „Kurs stylizacji  paznokci” org.  przez Europejską Szkołę Stylizacji  Paznokci  SELEKT 1 

Warszawie – 1 osoba;
5. „Operator  koparko  –  ładowarki  kl.  III” org.  przez  Ośrodek  Centralnego  Szkolenia 

Maszynistów w Mińsku Mazowieckim – 2 osoby;
6. „Operator koparki jednonaczyniowej kl. III” org. przez  Ośrodek Centralnego Szkolenia 

Maszynistów w Mińsku Mazowieckim – 10 osób, szkolenie w ramach EFS;
7. „Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III” org. przez Ośrodek Centralnego Szkolenia 

Maszynistów w Mińsku Mazowieckim – 8 osób, szkolenie w ramach EFS;
8. „Operator  koparko  –  ładowarki  kl.  III” org.  przez  Ośrodek  Centralnego  Szkolenia 

Maszynistów w Mińsku Mazowieckim – 8 osób, szkolenie w ramach EFS;
9. „Pracownik ochrony fizycznej II stopnia” org. przez Ambrela System Sp. z o.o.w Łomży – 

8 osób, szkolenie w ramach EFS;
10. „Pracownik ochrony fizycznej I stopnia” org. przez Ambrela System Sp. z o.o.w Łomży – 

8 osób, szkolenie w ramach EFS;
11. „Prawo jazdy kat. „C+E” org. przez Ośrodek Szkolenie Zawodowego E. Ferenc w Łomży – 

3 osoby;
12. „Prawo jazdy kat. „C” org. przez Ośrodek Szkolenie Zawodowego L. Mierzejewski w Łomży 

– 3 osoby;
13. „Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR – cysterny” org. przez Ośrodek Szkolenia 

Kierowców R. Kamiński w Łomży – 1 osoba;
14. „Spawanie  stali  metodą  MAG”  org.  przez  Zespół  Centrów  Kształcenia  Praktycznego 

i Ustawicznego w Łomży – 1 osoba;
15. „Spawanie stali elektrodą otuloną” org. przez Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego 

i Ustawicznego w Łomży – 1 osoba;
16. „Spawanie  stali  metodą  TIG” org.  przez  Zespół  Centrów  Kształcenia  Praktycznego 

i Ustawicznego w Łomży – 1 osoba;
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17. „Szkolenie  podstawowe  w  zakresie  przewozu  rzeczy” org.  przez  Ośrodek  Szkolenia 
Zawodowego L. Mierzejewski w Łomży – 1 osoba.

18. „Tynkarz – glazurnik” org. przez Zespół Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 
w Łomży – 10 osób, szkolenie w ramach EFS.

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 I kwartale 2009  roku z usług doradców zawodowych skorzystało  555 osób.
Przeprowadzono 477 rozmów wstępnych z osobami  bezrobotnymi  lub poszukującymi  pracy, 
w wyniku których kontynuowano współpracę w zakresie poradnictwa zawodowego poprzez:
− porady indywidualne    - z porad indywidualnych skorzystało 379 osób, w tym 204 kobiety
                                               /liczba wizyt w ramach porady indywidualnej – 471/
− porady grupowe            - z poradnictwa grupowego skorzystało 31 osób, w tym 7 kobiet 
                                               /2 grupy warsztatowe/
Działania doradcy były wspierane i uzupełniane odpowiednimi badaniami testowymi, lekarskimi 
lub psychologicznymi umożliwiającymi wydanie przez doradcę opinii o przydatności zawodowej 
do  kierunku  szkolenia  /w  przypadkach  tego  wymagających  lub  określonych  odrębnymi 
przepisami/:
1/ 10 osób skorzystało z badań testowych przeprowadzonych przez doradcę uprawnionego do 
stosowania Kwestionariusza Zainteresowań Zawodowych
2/  62  osoby zostały  skierowane  na  specjalistyczne  badania  lekarskie  lub  lekarskie  i 
psychologiczne  umożliwiające  wydanie  przez  doradcę  opinii  o  przydatności  zawodowej  do 
kierunku szkolenia
3/  1 osoba została skierowana na badania psychologiczne na wniosek pracodawcy w celu 
wydania opinii o zdolności do pracy na stanowisku „opiekun osób starszych”.
Ponadto w I kwartale 2009 roku udzielono:
- 1  poradę dla pracodawcy dot. pomocy w doborze kandydatów do pracy;
- 77 indywidualnych informacji zawodowych, w tym dla 52 kobiet;

Blisko połowę klientów doradcy zawodowego stanowiły kobiety /48,5%/, oraz osoby do 25 
roku  życia  –  43,4%.   Spośród  osób  objętych  poradnictwem  indywidualnym  –  ponad  2/3 
stanowiły osoby pozostające w rejestrze osób bezrobotnych krócej niż 6 miesięcy – 78%

2.4.    Klub Pracy
           

Pomoc  w  aktywnym  poszukiwaniu  pracy  polega  na  przygotowaniu  bezrobotnych  i 
poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia, 
w szczególności przez:
1) uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy;
2) uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych;
3) dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności 
    poszukiwania pracy i samozatrudnienia
    Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez Powiatowy Urząd Pracy w 
Łomży w ramach Klubu Pracy.
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           W I kwartale 2009   roku zorganizowano jedno trzytygodniowe szkolenie, w którym 
uczestniczyło  9 osób bezrobotnych.  Szkolenie  miało  na celu przygotowanie uczestników do 
intensywnego i efektywnego poszukiwania pracy, tak aby po zakończeniu kursu  byli w stanie 
między innymi:

− zastosować  różnorodne  techniki  i  narzędzia  poszukiwania  pracy  /życiorys  –  cv,  list 
motywacyjny,  inne dokumenty,  wykorzystywać  telefon w procesie poszukiwania pracy, 
zasady autoprezentacji, prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, itd./,

− określić i zanalizować rynek pracy,
− określić i porównać swoje mocne strony z możliwościami oferowanymi przez rynek pracy, 

pozwalające  na  samozatrudnienie  lub  znalezienie  pracy  najemnej,  stanie  się  osobą 
bardziej przedsiębiorczą, podjęcie decyzji o dalszym kształceniu,

− udoskonalić swoje umiejętności podejmowania decyzji ich realizacji.
                 W zajęciach aktywizacyjnych w I kwartale 2009 roku  uczestniczyło 108 osób, 
ukończyło je 102 osoby. Zajęcia były zorganizowane 9 razy. Tematyka zajęć została wybrana 
przez Liderów Klubu Pracy. Jedno- pięciodniowe zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych 
mających  trudności  z  wkroczeniem lub  powrotem na rynek  pracy,  prowadzone były  metodą 
warsztatową.
Celem zajęć było zapoznanie uczestników z aktywnymi formami i metodami poszukiwania pracy 
oraz przygotowanie do samodzielnego, skutecznego i efektywnego pozyskiwania zatrudnienia. 
W  trakcie  warsztatów  uczestnicy  nabyli  umiejętności  związane  z  przygotowaniem  i 
sporządzeniem dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny).
             Efektem zajęć było przede wszystkim wyposażenie uczestników w zasób podstawowej 
wiedzy i umiejętności poszukiwania pracy.
            Ponadto wszyscy zainteresowani, w tym osoby, które ukończyły szkolenie i zajęcia 
aktywizacyjne w Klubie Pracy, mogą bez ograniczeń korzystać z usług Otwartego Klubu Pracy, 
gdzie w dogodnym dla siebie czasie mogą otrzymać fachowa pomoc oraz mają zapewniony 
nieodpłatny dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności 
poszukiwania pracy i samozatrudnienia. Osoby korzystające z Klubu Pracy mogą uzyskać także 
pomoc  w  zakresie  obowiązujących  przepisów  z  zakresu  prawa  pracy,  umiejętności  pisania 
dokumentów aplikacyjnych, prowadzenia rozmowy wstępnej z przyszłym pracodawcą oraz przy 
obsłudze komputera i Internetu, zakładania poczty elektronicznej, wysyłania e-maili itd. W Klubie 
Pracy  można  nieodpłatnie  korzystać  z  prasy  z  ofertami  pracy,  biuletynów  informacyjnych, 
telefonu, ksero, Internetu, komputera, skanera i drukarki. W I kwartale 2009  z oferty Otwartego 
Klubu  Pracy  skorzystało  329  (w  tym  17  osób  nie  zarejestrowanych  w  PUP)  osób  /na 
podstawie ,,Rejestru osób korzystających z usług Otwartego Klubu Pracy/.

  
2.5  Prace interwencyjne 

Priorytetem organizacji  prac interwencyjnych jest tworzenie nowych, stałych miejsc dla 
bezrobotnych  w  istniejących  zakładach  pracy  poprzez  wsparcie  pracodawców  środkami 
finansowymi  z FP w celu obniżenia kosztów utworzenia tych stanowisk.  Organizatorów prac 
interwencyjnych wybierano komisyjnie.

Realizacja  celu  głównego  –  tworzenie  nowych  miejsc  pracy  –  uwzględniała  również 
edukację osób bezrobotnych. Uczestnicy prac interwencyjnych nabywali  nowych umiejętności 
zawodowych, zgodnych z potrzebami danego podmiotu gospodarczego.

Urząd zawierał również umowy na organizację prac interwencyjnych z instytucjami, które 
nie  gwarantowały  powstania  nowych  miejsc  pracy.  Dotyczyło  to  jednostek  budżetowych 
i placówek socjalnych. Kierowano tam przede wszystkim bezrobotnych w szczególnej (trudnej) 
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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  I  kwartale  2009  roku  do  prac  interwencyjnych  skierowano  100  bezrobotnych  (64 
z miasta Łomża), w tym 78 kobiet. Wśród skierowanych bezrobotnych 27 (17 z miasta) osób 
pozostawało bez pracy długookresowo. Wśród tej grupy były 23 kobiety (15 z Łomży). 

2.6. Roboty publiczne 

Podstawowym  celem  organizowania  robót  publicznych  jest  wspieranie  regionalnych 
i lokalnych inwestycji,  które umożliwiają 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 I kwartale 2009 roku PUP w Łomży w ramach robót publicznych skierował do pracy 93 
bezrobotnych (45 z miasta Łomży), w tym 72 kobiety. Wśród skierowanych bezrobotnych 43, w 
tym 31 kobiet, pozostawało bez pracy długotrwale. 

Efektywność  robót  publicznych  jest  znikoma,  a  zatrudnienie  pracownika  po  okresie 
subsydiowania  jest  sporadycznym  przypadkiem.  W  ramach  robót  publicznych  wykonywano 
prace na rzecz lokalnych społeczności miast i gmin. 

5.7.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. 

I  kwartale  2009 roku zawarto  z   20 bezrobotnymi  dotacji  na rozpoczęcie  działalności 
gospodarczej. Wśród bezrobotnych, którzy otrzymali dotacje na samozatrudnienie było 5 kobiet, 
a 18 osób pochodziło z miasta Łomży. 
Dotacji udzielono na podjęcie m.in. działalności gospodarczych na:

 usługi: auto – naprawa, biuro projektowe, centrum szkoleń, gastronomiczne hydrauliczne, 
programistyczno  –  informatyczne,  remontowo  –  budowlane,  renowacja  podłóg 
drewnianych, solarium, sprzątanie i opieka nad grobami, ubezpieczeniowo – finansowe, 
zakład stolarski, zespół muzyczny; 

 handel: sklep odzieżowy, spożywczy, internetowy.

2.8    Miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w I kwartale 2009 roku zgłoszono 19 ofert pracy 
dla  osób  posiadających  uprawnienia  inwalidzkie.  Wśród  nich  52,6%  stanowiły  oferty  pracy 
subsydiowanej.  Wszystkie  zgłoszone  propozycje  zatrudnienia  pochodziły  z  terenu  miasta 
Łomży. 

3. Poziom i struktura wydatków z Funduszu Pracy
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Tabela  Nr  19.  Poziom  i  struktura  środków  Funduszu  Pracy  wydatkowanych  przez 
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w I kwartale 2009 roku.

Stan w okresie w tys. PLN

Miesiące
2009 roku
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rw
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jn
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e
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ąc
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styczeń 63,2 83,2 0 0 141,2 0,3 14,0 5,2 0 307,1
luty 68,2 92,7 0 0 186,3 5,2 18,3 0 0 370,7
marzec 82,7 159,2 332,5 0 193,7 2,2 11,4 0,3 0 782,0
Razem 214,1 335,1 332,5 0 521,2 7,7 43,7 5,5 0 1.459,9

Źródło:Sprawozdania finansowe MPiPS – 02 za kolejne miesiące 2009 roku, obliczenia własne.

W I kwartale 2009 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży na aktywne formy przeciwdziałania 
bezrobociu wydatkował  ogółem 1.459,9  tys. PLN ze środków Funduszu Pracy.

Tabela Nr 20. Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży na 
koniec I kwartału 2009 roku

Wyszczególnienie
PUP

w 
Łomży

Powiat 
Łomżyński

Miasto 
Łomża

Udział Łomży 
w ogółem

Liczba bezrobotnych 4971 1816 3155 63,5
w tym z prawem do zasiłku 868 306 562 64,7
Liczba bezrobotnych kobiet 2547 931 1616 63,4
Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy 91 26 65 71,4
Zamieszkali na wsi 1586 1586 0 0,0
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O
so

by
 w

 s
zc

ze
gó

ln
ej

 s
yt

ua
cj

i n
a 

ry
nk

u 
pr

ac
y Bezrobotni w wieku do 25 lat 1087 487 600 55,2

Bezrobotni, którzy ukończyli 
szkołę wyższą do 27 roku życia 107 31 76 71,0

Długotrwale bezrobotni 2071 790 1281 61,8
Kobiety, które nie podjęły 
zatrudnienia po urodzeniu dziecka 533 220 313 58,7

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat 1038 280 758 73,0
Bezrobotni bez kwalifikacji 
zawodowych 1435 559 876 61,0

Bezrobotni bez doświadczenia 
zawodowego 1287 560 727 56,5

Bezrobotni bez wykształcenia 
średniego 2800 1121 1679 60,0

Samotnie wychowujące co 
najmniej jedno dziecko do 18 roku 
życia

337 112 225 66,8

Bezrobotni, którzy po odbyciu kary 
pozbawienia wolności nie podjęły 
zatrudnienia

62 14 48 77,4

Niepełnosprawni bezrobotni 364 90 274 75,3
Oferty pracy w miesiącu 167 72 95 56,9
Podjęcia pracy ogółem 214 58 156 72,9
 w tym praca subsydiowana 71 38 51 71,8
Stopa bezrobocia w % 11,7* 9,5 13,7

Źródło:Sprawozdanie o rynku MPiPS – 01 za marzec 2009 roku, obliczenia własne.

* - wartości stopy bezrobocia nie weryfikowane przez GUS
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Tabela Nr 21. Struktura  zjawiska  bezrobocia  na  obszarze  działania  PUP w  Łomży 
w podziale na Miasto Łomża i Powiat Łomżyński na koniec I kwartału 
2009 roku.

Wyszczególnienie

Zarejestrowani bezrobotni na koniec 2007 roku w PUP 
w Łomży

Razem w tym 
kobiety

Struktura
w %

Bezrobotni 
z prawem 
do zasiłku

Zwolnieni
z przyczyn 
zakładów 

pracy

PUP w Łomży 4971 2547 100,0 868 91

Miasto Łomża 3155 1616 63,5 562 65

Powiat Łomżyński 1816 931 36,5 306 26

Gminy miejsko-wiejskie 338 178 6,8 58 5

Jedwabne 175 90 3,5 23 3

Nowogród 163 88 3,3 35 2

Gminy wiejskie 1478 752 29,7 248 21

Łomża
Miastkowo
Piątnica
Przytuły
Śniadowo
Wizna
Zbójna

399
181
352

44
143
158
201

213
86

203
17
56
82
96

8,0
3,6
7,1
0,9
2,9
3,2
4,0

80
31
63

4
24
21
25

8
0
4
0
5
3
1

Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za marzec 2009 roku, obliczenia własne.

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na dzień 31.03.2009 roku wynosiła 11,7*%. 
Stopa bezrobocia dla Miasta Łomży na dzień 31.03.2009 roku wynosiła 13,7%. 
Stopa bezrobocia dla Powiatu Łomżyńskiego na dzień 31.03.2009 roku wynosiła 9,5%.

* - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS



Tabela Nr 22. 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

Stan na koniec I kwartału 2009 roku

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

W
ie

k

18 - 24 1087 600 487 48 33 93 42 102 18 42 51 58
25 - 34 1428 863 565 53 47 126 69 95 14 44 49 68
35 - 44 859 537 322 31 34 77 26 61 4 27 24 38
45 - 54 1195 874 321 29 37 82 34 64 7 16 23 29
55 - 59 317 226 91 11 9 15 9 24 1 12 5 5
60 - 64 85 55 30 3 3 6 1 6 0 2 6 3

W
yk

sz
ta

łc
en

ie

wyższe 520 386 134 23 13 29 9 23 2 9 12 14
śr. zaw. 1201 777 424 34 37 105 39 97 11 32 33 36
LO 450 313 137 18 16 29 12 19 4 8 18 13
zasad. 1312 781 531 38 59 122 51 94 13 43 41 70
gimn. i 
poniżej 1488 898 590 62 38 114 70 119 14 51 54 68

St
aż

 p
ra

cy

do 1 r. 715 474 241 30 17 45 22 49 6 17 25 30
1 - 5 1109 649 460 35 48 96 54 93 12 29 40 53
5 - 10 689 435 254 18 30 71 27 41 3 24 12 28
10 - 20 795 555 240 27 28 64 17 50 6 17 15 16
20 – 30 559 429 130 10 22 29 16 21 1 13 8 10
30 i pow. 91 75 16 2 0 4 0 6 0 4 0 0
bez stażu 1013 538 475 53 18 90 45 92 16 39 58 64
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C
za

s 
po

zo
st

aw
an

ia
 b

ez
 p

ra
cy do 1m 509 352 157 12 13 31 12 43 5 14 15 12

1 - 3 1219 783 436 43 42 89 45 85 16 40 33 43
3 - 6 1177 735 442 44 42 96 36 77 12 36 46 53
6 - 12 752 470 282 33 33 68 26 50 4 16 22 30
12 - 24 462 295 167 14 16 34 22 32 3 10 15 21

pow.24 852 520 332 29 17 81 40 65 4 27 27 42

Ogółem 4971 3155 1816 175 163 399 181 352 44 143 158 201
Źródło:Sprawozdania o rynku MPiPS – 01 za marzec 2009 roku, obliczenia własne.
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