
URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

ustanowiony został w 2008 r., w rocznicę pierwszego spisuDzień Statystyki Polskiej
powszechnego, uchwalonego 9 marca 1789 r.
Obchody mają na celu promocję i popularyzację statystykiDnia Statystyki Polskiej
jako nauki oraz statystyki publicznej, a zwłaszcza powinny stać się okazją do informowania
opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych oraz rozwoju wiedzy statystycznej
w możliwie najszerszym zakresie.

Ludność w 2013 r.
Stan w dniu 30 VI

Wykorzystanie powierzchni województwa w 2013 r.
Stan w dniu 1 I

Aktywność ekonomiczna
ludności w 2013 r.

Według BAEL przeprowadzonego za IV kwartał

Bezrobocie rejestrowane w 2013 r.
Stan w dniu 31 XII

Edukacja w roku szkolnym  2012/2013
Stan w dniu 30 VI 2012 r.

Mieszkania w 2013 r.
W ciągu roku

Dzień Statystyki Polskiej
9 marca

Mieszkańcy województwa łódzkiego
stanowią mieszkańców Polski6,5%
( ).2517,8 tys.

Bezrobotni zarejestrowani ogółem: 151,6 tys.
139,8 tysw tym w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

W województwie łódzkim sześć
na dziesięć osób mieszka w mieście.

Na 100 mężczyzn przypada kobiet.110

kobiety

indywidualne (4728)

przeznaczone
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Ludność w wieku 15 lat i więcej
według aktywności zawodowej
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Województwo łódzkie

spółdzielcze (56)

komunalne (30)

zakładowe (1)

lasy (21,4%) grunty pod wodami (0,6%)

Pracujący

tereny przemysłowe (0,3%) pozostała powierzchnia (4,6%)

Bierni zawodowo

wieś
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Powierzchnia  województwa łódzkiego
stanowi powierzchni Polski ( ).5,8% 1821,9 tys. ha

52,2%

5,8%

42,0%

do 25 roku życia

długotrwale bezrobotni

powyżej 50 roku życia
samotnie wychowujący
co najmniej jedno dziecko
do 18 roku życia

niepełnosprawni

Uczniowie i studenci

Mieszkania oddane do użytkowania: 6020
w tym:

71,9 tys.

132,5 tys.

10,5 tys.

30,2 tys.

108,6 tys.

szkoły:

38,8 tys.


