
„Kobieta vs. rynek pracy –  
 

Instrumenty rynku pracy 
jako wsparcie aktywności 

zawodowej kobiet” 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  
W ŁODZI 



BEZROBOTNE KOBIETY NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY 

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

OGÓŁEM 

OSOBY 

BEZROBOTNE 

 

KOBIETY 

Stan na dzień 

31.04.2016 r. 

32 621 15 246 

100 % 47% 



BEZROBOTNE KOBIETY NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY 

wg. poziomu wykształcenia 

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA 

KOBIET 

% 

Wyższe 2408 15,8 

Policealne i średnie zawodowe 2983 19,6 

Średnie ogólnokształcące 2245 14,7 

Zasadnicze zawodowe 2191 14,4 

Gimnazjalne i niżej 5419 35,5 



BEZROBOTNE KOBIETY NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY 

wg. wieku 

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

WIEK LICZBA 

KOBIET 

% 

do 30 roku życia 2952 19% 

30 – 50 lat 7552 50% 

50 i więcej 4742 31% 

wg. okresu pozostawania bez pracy 

OKRES POZOSTAWANIA 

 BEZ PRACY 

LICZBA 

KOBIET 

% 

do 12 miesięcy 7160 47 

pow 12 miesięcy 8032 53 



WYBRANE  INSTRUMENTY I USŁUGI RYNKU PRACY  

WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ KOBIET : 

 
 

 

I. GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY W FORMIE TELEPRACY 

II. ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE 

 

III. STAŻ 

IV.  BON STAŻOWY ( DO 30 R. Ż.) 

V.    SZKOLENIE 

VI. JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
 

 

 

    

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 



POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY  W FORMIE TELEPRACY 
 

Pracodawca lub przedsiębiorca na podstawie zawartej umowy, ma możliwość otrzymania grantu                   

na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego rodzica 

powracającego na rynek pracy posiadającego co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat, lub 

bezrobotnego sprawującego opiekę nad osobą zależną, który w okresie 3 lat przed rejestracją w 

urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na 

konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną. 

 

 grant przysługuje do wysokości 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę 

obowiązującego w dniu zawarcia umowy za każdego skierowanego bezrobotnego; 

 

 obowiązek utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 12 miesięcy                     

w pełnym wymiarze czasu pracy lub przez okres 18 miesięcy w połowie wymiaru czasu pracy. 

 



POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE 
 

Pracodawca ma możliwość, otrzymania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie w pełnym 

wymiarze czasu pracy skierowanego  bezrobotnego powracającego na rynek pracy po przerwie 

związanej z wychowaniem dziecka lub bezrobotnego, który zrezygnował z zatrudnienia lub innej 

pracy zarobkowej z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad osobą zależną. 

 

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres: 

  1) 12 miesięcy w kwocie połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego   skierowanego 

bezrobotnego, 

  2) 18 miesięcy w kwocie jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego 

skierowanego bezrobotnego; 

 

pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie 

okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego odpowiednio przez okres 6 miesięcy                        

(dot. pkt 1) oraz 9 miesięcy (dot. pkt 2). 



STAŻ 
 

Staż - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie 

zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie 

umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu 

określonego w umowie. 

 

  Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres              

od 3   do 12 miesięcy. 

Na staż może zostać skierowana osoba bezrobotna na stanowisko, na którym osoba nie posiada 

doświadczenia zawodowego, uzyskanego  w trakcie zatrudnienia, wykonania innej pracy zarobkowej 

lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. 

Na okres odbywania stażu zostaje przyznane stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla 

bezrobotnych. 

 

BON STAŻOWY: 
 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania absolwenta do odbycia stażu u pracodawcy przez niego 

wskazanego na okres  6 miesięcy o ile pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia absolwenta po 

zakończeniu stażu – przez okres minimum  6 miesięcy. 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 



UDZIAŁ KOBIET W STAŻACH  

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

2013 2014 2015 

Osoby które 

rozpoczęły staż 

2190 1942 1298 

- w tym kobiety 1541 1335 836 

70 % 69% 65% 

Najbardziej  popularne stanowiska stażowe: 

 

1.Pracownik administracyjny i biurowy 

2.Sekretarka i asystentka 

3.Doradca klienta 

4.Sprzedawca 

5.Kucharka 

6.Fryzjerka 

 
 



 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

SZKOLENIE 
 

Szkolenia osób bezrobotnych odbywają się w dwóch formach: 
 

 

Szkolenia grupowe skierowane są do określonej grupy osób bezrobotnych poprzedzone 

zorganizowaną rekrutacją prowadzoną przez powiatowy urząd pracy.  Organizowane są na 

podstawie planu szkoleń.  

Warunkiem zakwalifikowania się jest spełnianie ustawowych kryteriów dotyczących uprawnienia 

do szkolenia oraz posiadanie predyspozycji i spełnianie warunków zgodnych z kryteriami naboru 

na dane szkolenie. 

 

Szkolenie indywidualne to szkolenie wskazane przez osobę bezrobotną i realizowane na jej 

wniosek, pod warunkiem uzasadnienia celowości szkolenia.  



LICZBA KOBIET  UCZESTNICZĄCYCH W SZKOLENIACH   

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

2013 2014 2015 

Osoby które uczestniczyły 

 w szkoleniach 

1774 1532 900 

- w tym kobiety 760 567 323 

43 % 37% 36% 

Najbardziej  popularne kierunki szkoleń: 

 

1. ABC Przedsiębiorczości 

2. Kadry i księgowość 

3. Obsługa kas fiskalnych 

4. Szkolenia z zakresu szeroko rozumianych usług kosmetycznych 

5. Florystyka 

6. Kierowca kat. C i D 



UDZIAŁ KOBIET W STAŻACH 

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 



POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GODPODARCZEJ  

 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej to instrument rynku pracy skierowany do osób 

bezrobotnych, absolwentów centrum integracji społecznej oraz absolwentów klubów integracji społecznej 

zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. 

  

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji 

i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, można otrzymać bezzwrotne środki                               

do   6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Osoba bezrobotna ma obowiązek prowadzenia działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy.  



       LICZBA KOBIET ZAKŁADAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOPSODARCZĄ   

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

2013 2014 2015 

Osoby które rozpoczęły działalność 

gospodarczą 
1381 1724 1334 

- w tym kobiety 585 725 624 

42 % 42% 47% 

Najbardziej  popularne zakresy działalności: 
 

1.Sklepy stacjonarne i internetowe  

2.Kancelarie adwokackie i notarialne 

3.Doradztwo finansowe i ubezpieczeniowe 

4.Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 

5.Usługi krawieckie 

6.Usługi marketingowe i fotograficzne 

7.Usługi florystyczne 

8.Produkcja biżuterii 

9.Usługi w zakresie mechaniki pojazdowej. 

10.Sprzedaż części samochodowych. 

11.Usługi w zakresie montażu rolet okiennych i drzwiowych 

 
 



KOBIET Y  ZAKŁADAJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOPSODARCZĄ   

 
 

POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 



POWIATOWY URZĄD PRACY  

W ŁODZI 

 
 
 
 

DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 
 
 
 
 
 

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 
ul. Milionowa 91, 93-121 Łódź 

ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź 
Telefon: (42) 251-66-00, Tel./fax: (42) 251-66-11 

www.pup.lodz.pl, e-mail:lol2@praca.gov.pl 

http://www.pup.lodz.pl/

