
 
 

Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z‐05, prowadzone jest w ramach 

programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej  

o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej osób. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane 

jest z częstotliwością kwartalną. 

Celem badania jest uzyskanie informacji na temat popytu zrealizowanego  

i niezrealizowanego, czyli liczby pracujących, wolnych miejsc pracy według zawodów, a także liczby 

nowo utworzonych i zlikwidowanych (w okresie sprawozdawczym) miejsc pracy. 

Popyt na pracę – to miejsca pracy, które oferuje gospodarka w określonych warunkach 

społeczno‐ekonomicznych: 

1) zagospodarowane, określane aktualną liczbą pracujących, 

2) wolne. 

Wolne miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych, bądź nowo 

utworzone, w stosunku do których spełnione zostały jednocześnie trzy warunki: 

1) miejsca pracy w dniu sprawozdawczym były faktycznie nieobsadzone, 

2) pracodawca czynił starania, aby znaleźć osoby chętne do podjęcia pracy, 

3) w przypadku znalezienia właściwych kandydatów, pracodawca byłby gotów do natychmiastowego 

przyjęcia tych osób. 

Nowo utworzone miejsca pracy – to miejsca pracy powstałe w wyniku zmian 

organizacyjnych, rozszerzenia lub zmiany profilu działalności oraz wszystkie miejsca pracy  

w jednostkach nowo powstałych.  

Prezentowane informacje zostały przedstawione przy uwzględnieniu podmiotów 

klasyfikowanych według kryterium liczby pracujących i obejmują podmioty: 

− małe – o liczbie pracujących do 9, 

− średnie – o liczbie pracujących od 10 do 49, 

− duże – o liczbie pracujących 50 i więcej. 

W badaniu popytu na pracę zastosowano Klasyfikację Zawodów i Specjalności, wprowadzoną 

na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, 

z dnia 17 maja 2010 r., poz. 537 z późn. zm.). 

Dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007, opracowanej 

na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczych w Unii Europejskiej, 

wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz. U. 251, 

 poz. 1885 z późn. zm.). 

Badaniem popytu na pracę w IV kwartale 2014 r. w województwie łódzkim objęto 39,1 tys. podmiotów. 



PRACUJĄCY 

Liczba pracujących w jednostkach objętych badaniem w województwie łódzkim, według stanu 

na 31 XII 2014 r., wyniosła 673,7 tys. osób, przy czym 72,6% pracowało w sektorze prywatnym. 

Najwięcej, bo 54,8% ogółu pracujących grupowały jednostki duże. Firmy średnie skupiały 27,8%, 

natomiast małe 17,4% pracujących. 

Struktura pracujących według sekcji PKD 2007 – stan w końcu IV kwartału 2014 r. 

 

W sektorze publicznym dominowali pracujący w jednostkach skupionych w sekcjach: edukacja 

– 39,4% ogółu pracujących w tym sektorze, opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 22,0%, 

administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne – 17,0%. 

W sektorze prywatnym najwyższy odsetek osób pracujących skupiały jednostki prowadzące 

działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego – 38,3% ogółu pracujących w tym sektorze, 

handlu; napraw pojazdów samochodowych – 23,9%, budownictwa – 6,4% oraz administrowania 

i działalności wspierającej – 5,6% ogółu pracujących. 

Porównując podmioty według kryterium liczby pracujących, obserwuje się różnice w udziale 

zatrudnionych w poszczególnych sekcjach. W jednostkach dużych największy udział stanowili 

pracujący w podmiotach prowadzących działalność w zakresie: przetwórstwa przemysłowego – 

34,3%, handlu; napraw pojazdów samochodowych – 10,7%, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej – 

9,7% oraz edukacji – 9,0% pracujących. W jednostkach średnich dominowali pracujący w: handlu; 

naprawach pojazdów samochodowych – 22,8%, edukacji – 22,3%, przetwórstwie przemysłowym – 

21,0%, budownictwie – 6,7%. W przedsiębiorstwach małych, w których pracowało mniej niż 10 osób, 

najwyższy udział pracujących odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie 

handlu; napraw pojazdów samochodowych – 29,5%, przetwórstwa przemysłowego – 21,2% oraz 

budownictwa – 9,2%. 
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Wśród ogółu pracujących najliczniejszymi grupami zawodowymi w województwie łódzkim, 

według stanu na koniec grudnia 2014 r., byli specjaliści oraz robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. 

Liczba pracujących specjalistów wynosiła 138,8 tys. osób, tj. 20,6% ogółu pracujących. Specjaliści 

najczęściej pracowali w sektorze publicznym – 62,6%, głównie w edukacji (55,5 tys. osób, tj. 40,0%) 

oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej (25,5 tys. osób – 18,4%). Robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy stanowili 16,9% ogółu pracujących. W sektorze prywatnym pracowało 94,0% osób z tej 

grupy zawodowej. Większość robotników przemysłowych i rzemieślników (72,2 tys. osób, tj. 63,5%) 

zatrudniona była w przetwórstwie przemysłowym. Zarówno specjaliści, jak i robotnicy przemysłowi 

i rzemieślnicy pracowali głównie w jednostkach dużych - odpowiednio 60,4% oraz 47,3% ogółu 

pracujących w danej grupie zawodowej. 

Najmniejszy udział wśród ogółu pracujących dotyczył rolników, ogrodników, leśników 

i rybaków oraz przedstawicieli władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników. Stanowili oni 

odpowiednio 0,1% oraz 7,2% ogółu pracujących.  

Struktura pracujących według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2014 r. 

 

W województwie łódzkim w końcu grudnia 2014 r. pracowało 345,0 tys. kobiet (51,2% ogółu 

pracujących), z tego 62,8% w sektorze prywatnym. Ponad połowa kobiet znalazła zatrudnienie 

w jednostkach dużych (53,2%). Kobiety najczęściej pracowały w podmiotach prowadzących 

działalność w przetwórstwie przemysłowym – 20,3% ogółu kobiet, handlu; naprawach pojazdów 

samochodowych – 20,0% oraz edukacji – 18,3%. 

Ponad ¼ ogółu kobiet pracowała w zawodach zaliczanych do dużej grupy zawodowej 

„specjaliści”, wymagających wysokich kwalifikacji zawodowych. Kobiety stanowiły 68,1% spośród 

ogółu specjalistów. Drugą co do wielkości grupą zawodową, w której kobiety stanowiły istotny odsetek, 

była grupa pracownicy biurowi – 17,3% ogółu pracujących kobiet (66,9% spośród ogółu pracowników 

biurowych), trzecia to pracownicy usług i sprzedawcy – 14,8% ogółu pracujących kobiet (70,6% 
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spośród ogółu zaliczanych do tej grupy zawodowej). Wśród techników i innego średniego personelu 

odsetek kobiet wynosił 11,6% (59,5% spośród ogółu z tej grupy). 

Analizując dane o liczbie pracujących według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

2014 r. można zauważyć, że najmniej pracujących osób odnotowano w końcu IV kwartału – 673,7 tys. 

osób, a najwięcej w końcu III kwartału – 682,2 tys.  

Największy spadek bezwzględnej liczby pracujących w ciągu roku (między I a IV kwartałem) 

odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe (tj. o 1,5%), w edukacji (o 2,8%) oraz handlu; 

naprawie pojazdów samochodowych (o 1,8%), natomiast największy wzrost obserwowano 

w jednostkach prowadzących działalność w zakresie administrowania i działalności wspierającej 

(o 5,3%), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (o 1,8%), a także działalności finansowej 

i ubezpieczeniowej (o 3,4%). 

 

WOLNE MIEJSCA PRACY 

Na koniec grudnia 2014 r. jedynie 1051 zakładów, tj. 2,7% spośród 39,1 tys. ogółu, 

zadeklarowało wolne miejsca pracy. Większość (80,6%) spośród 2,7 tys. wolnych stanowisk 

zaoferował sektor prywatny. Największą liczbą wakatów dysponowały jednostki duże – 1,4 tys. 

wolnych miejsc pracy (51,3%). Jednostki średnie dysponowały 0,8 tys. miejsc (29,3%), a małe – 

0,5 tys. (19,4%). 

 

Wolne miejsca pracy według zawodów – stan w końcu IV kwartału 2014 r. 
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Największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących 

działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego – 27,1%, handlu; napraw pojazdów 

samochodowych – 15,7%, transportu i gospodarki magazynowej – 9,5%, oraz budownictwa – 7,5% 

wolnych miejsc pracy. 

Najwięcej nieobsadzonych miejsc pracy oczekiwało na: robotników przemysłowych 

i rzemieślników (19,5% ogółu wolnych miejsc pracy), specjalistów (18,3%), operatorów maszyn 

i urządzeń (16,7%) oraz pracowników usług i sprzedawców (15,4%). 

Analizując liczbę wolnych miejsc pracy według stanu na koniec poszczególnych kwartałów 

możemy zauważyć, że liczba wolnych miejsc pracy w dwóch pierwszych kwartałach kształtowała się 

na poziomie 3,2 tys., w trzecim kwartale wzrosła do 3,6 tys., natomiast w IV kwartale spadła do 

poziomu 2,7 tys.  

 

NOWO UTWORZONE I ZLIKWIDOWANE MIEJSCA PRACY 

W ciągu roku w województwie łódzkim powstało 37,7 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 26,5% 

więcej niż w roku poprzednim. Zdecydowaną większość – 34,7 tys. (tj. 91,9%) - utworzono w sektorze 

prywatnym. W jednostkach średnich zostało utworzonych 16,7 tys., (tj. 44,3%) nowych miejsc pracy, 

w dużych – 11,2 tys. (29,6%), a pozostałe 9,9 tys. (26,1%) nowo utworzonych miejsc pracy przypadło 

na podmioty małe. 

Największy przyrost liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do 2013 r. odnotowano 

w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (tj. o 113,0% więcej w skali roku), 

przetwórstwie przemysłowym (tj. o 39,5%). Największy spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy 

w stosunku do poprzedniego roku wystąpił w sekcjach: administrowanie i działalność wspierająca 

(tj. o 54,3% mniej niż w roku poprzednim), budownictwo (tj. o 23,9% mniej). 

W 2014 r. najwięcej, bo 36,2% nowych miejsc pracy utworzono w handlu; naprawach 

pojazdów osobowych (13,7 tys.) oraz w przetwórstwie przemysłowym – 25,5% (9,6 tys.). W obu 

sekcjach większość jednostek stanowiła własność prywatną. 

W sektorze publicznym najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach realizujących 

działalność w zakresie: edukacji – 1,1 tys., tj. 37,7% nowych miejsc pracy w tym sektorze, 

administracji publicznej i obrony narodowej; obowiązkowych zabezpieczeń społecznych – 0,8 tys. 

(25,3%) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 0,4 tys. (12,2%). 

Należy zauważyć, że w ogólnej liczbie nowo utworzonych miejsc pracy znajdują się 

niezagospodarowane miejsca pracy. Według stanu na 31 grudnia 2014 r. 540 nowych miejsc było 

jeszcze nie obsadzonych, głównie w przetwórstwie przemysłowym, informacji i komunikacji, oraz 

działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej. Najczęściej były one przeznaczone dla robotników 

przemysłowych i rzemieślników, operatorów i monterów maszyn i urządzeń oraz techników i innego 

średniego personelu. 

W 2014 r. w województwie łódzkim zostało zlikwidowanych 15,2 tys. miejsc pracy, tj. o 6,8 tys. 

mniej niż przed rokiem. Zdecydowana większość z nich (86,8%) skupiona była w sektorze prywatnym. 

Najwięcej miejsc zredukowano w podmiotach prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw 



pojazdów samochodowych – 4,2 tys., przetwórstwa przemysłowego – 3,8 tys., budownictwa – 1,3 tys. 

oraz edukacji – 1,3 tys. 

W sektorze publicznym najwięcej miejsc pracy zostało zlikwidowanych w edukacji – 1,0 tys. 

oraz opiece zdrowotnej i pomocy społecznej – 0,3 tys. 

 

Nowo utworzone i zlikwidowane miejsca pracy według wybranych sekcji PKD 2007 w 2014 r. 

 

 

Bilans miejsc pracy w województwie łódzkim w 2014 r. wykazał, że liczba utworzonych miejsc 

o 22,5 tys. przewyższała liczbę zlikwidowanych etatów. Dodatni bilans obserwowano w większości 

sekcji. Ujemny bilans dotyczył jedynie sekcji obsługa rynku nieruchomości. 
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Bilans miejsc pracy według wybranych sekcji PKD 2007 w 2014 r. 

 

 

PODSUMOWANIE 

Analiza wyników badania popytu na pracę w 2014 r. w województwie łódzkim pozwala na 

sformułowanie następujących wniosków: 

 najwięcej wolnych miejsc pracy oferowały jednostki duże, skupione w sektorze prywatnym, 

 najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w sektorze prywatnym, w jednostkach średnich 

i dużych, prowadzących działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych oraz 

przetwórstwa przemysłowego, 

 najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w sektorze prywatnym, w podmiotach prowadzących 

działalność w zakresie handlu; napraw pojazdów samochodowych, przetwórstwa 

przemysłowego budownictwa oraz edukacji, 

 najwięcej wolnych miejsc pracy przeznaczonych było dla robotników przemysłowych i rzemieślników, 

 dodatni bilans miejsc pracy objął niemal wszystkie rodzaje działalności. 
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Tabl. 1. Pracujący według wybranych sekcji PKD 2007 w poszczególnych kwartałach 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

w tys. 

OGÓŁEM ...............................................................................  679,7 674,8 682,2 673,7 

w tym:     

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo ......................  3,3 3,7 3,5 3,2 

Przetwórstwo przemysłowe ................................................  194,0 190,3 193,1 191,0 

Budownictwo .........................................................................  30,8 32,0 31,3 31,1 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ..................  119,1 115,8 122,8 116,9 

Transport i gospodarka magazynowa ...............................  30,5 30,4 27,9 29,7 

Zakwaterowanie i gastronomia...........................................  14,4 13,5 13,9 13,3 

Informacja i komunikacja .....................................................  8,0 8,3 8,6 8,3 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa........................  20,8 21,0 21,0 21,5 

Obsługa rynku nieruchomości ............................................  9,9 9,9 9,8 9,9 

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna ...........  20,7 20,4 20,1 20,0 

Administrowane i działalność wspierająca .......................  26,6 28,9 29,8 28,0 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ......................  30,9 31,3 31,7 31,4 

Edukacja ................................................................................  82,4 80,7 80,2 80,1 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ..............................  50,5 50,6 50,5 51,4 

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją .....  8,1 8,1 8,1 8,2 

Pozostała działalność usługowa ........................................  4,0 4,2 4,0 4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl. 2. Pracujący według zawodów w poszczególnych kwartałach 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

w tys. 

OGÓŁEM ...............................................................................  679,7 674,8 682,2 673,7 

Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy  

   i kierownicy.........................................................................  

 
50,1 

 
50,2 

 
48,7 

 
48,5 

Specjaliści ..............................................................................  143,7 140,2 140,7 138,8 

Technicy i inny średni personel ..........................................  63,7 63,2 64,4 67,4 

Pracownicy biurowi ..............................................................  85,5 88,7 85,5 89,1 

Pracownicy usług i sprzedawcy .........................................  80,7 76,0 79,8 72,2 

Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ...................................  0,8 0,9 0,8 0,6 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ...............................  113,6 114,5 120,5 113,6 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .......................  84,5 84,3 85,2 87,5 

Pracownicy przy pracach prostych ....................................  57,3 56,7 56,7 56,1 

 

 

Tabl. 3. Wolne miejsca pracy według zawodów w poszczególnych kwartałach 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Stan w końcu kwartału 

I II III IV 

w tys. 

OGÓŁEM ...............................................................................  3,2 3,2 3,6 2,7 

   w tym:     

Specjaliści ..............................................................................  0,5 0,4 0,5 0,5 

Technicy i inny średni personel ..........................................  0,2 0,3 0,3 0,3 

Pracownicy biurowi ..............................................................  0,2 0,2 0,6 0,3 

Pracownicy usług i sprzedawcy .........................................  0,5 0,7 0,9 0,4 

Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ...............................  0,9 0,8 0,5 0,5 

Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń .......................  0,5 0,6 0,6 0,5 

Pracownicy przy pracach prostych ....................................  0,2 0,2 0,1 0,2 



Tabl. 4. Nowo utworzone miejsca pracy według sektorów własności, wielkości jednostek oraz 

wybranych sekcji PKD 2007 w 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 

W tym 

sektor 

prywatny 

Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

w tys. 

OGÓŁEM .....................................................................  37,7 34,7 11,2 16,7 9,9 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe ......................................  9,6 9,6 4,6 2,5 2,5 

Budownictwo ...............................................................  2,9 2,9 0,2 1,6 1,2 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........  13,7 13,6 2,6 9,2 1,9 

Transport i gospodarka magazynowa .....................  2,0 1,8 0,4 0,6 1,1 

Zakwaterowanie i gastronomia.................................  0,7 0,7 0,0 0,3 0,5 

Informacja i komunikacja ...........................................  0,9 0,9 0,6 0,1 0,2 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa..............  0,5 0,5 0,4 0,0 0,1 

Obsługa rynku nieruchomości ..................................  0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 

Działalność profesjonalna, naukowa  

   i techniczna ..............................................................  

 
1,5 

 
1,5 

 
0,7 

 
0,1 

 
0,7 

Administrowane i działalność wspierająca .............  0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ............  

 
0,8 

 
- 

 
0,4 

 
0,3 

 
0,0 

Edukacja ......................................................................  1,8 0,6 0,6 0,9 0,3 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ....................  0,8 0,4 0,1 0,4 0,2 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

   i rekreacją .................................................................  

 
0,3 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,2 

 
0,1 

Pozostała działalność usługowa ..............................  0,4 0,4 - 0,0 0,4 

 

 

 

 

 

 

 



Tabl. 5. Zlikwidowane miejsca pracy według sektorów własności, wielkości jednostek oraz 

wybranych sekcji PKD 2007 w 2014 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

Ogółem 

W tym 

sektor 

prywatny 

Jednostki według wielkości 

duże średnie małe 

w tys. 

OGÓŁEM .....................................................................  15,2 13,2 4,2 5,3 5,7 

w tym:      

Przetwórstwo przemysłowe ......................................  3,8 3,8 1,4 1,5 0,9 

Budownictwo ...............................................................  1,3 1,3 0,1 0,5 0,7 

Handel; naprawa pojazdów samochodowych ........  4,2 4,2 0,5 1,8 1,9 

Transport i gospodarka magazynowa .....................  0,5 0,5 0,1 0,1 0,4 

Zakwaterowanie i gastronomia.................................  0,4 0,4 0,0 0,1 0,3 

Informacja i komunikacja ...........................................  0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa..............  0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 

Obsługa rynku nieruchomości ..................................  0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 

Działalność profesjonalna, naukowa  

   i techniczna ..............................................................  

 
0,8 

 
0,7 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,7 

Administrowane i działalność wspierająca .............  0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 

Administracja publiczna i obrona narodowa; 

   obowiązkowe zabezpieczenia społeczne ............  

 
0,2 

 
- 

 
0,1 

 
0,1 

 
0,0 

Edukacja ......................................................................  1,3 0,3 0,6 0,5 0,1 

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna ....................  0,5 0,2 0,2 0,2 0,1 

Działalność związana z kulturą, rozrywką  

   i rekreacją .................................................................  

 
0,2 

 
0,1 

 
0,0 

 
0,1 

 
0,1 

Pozostała działalność usługowa ..............................  0,1 0,1 - 0,0 0,1 

 

 

 

OPRACOWANIE – Magdalena Hochman, Łódzki Ośrodek Badań Regionalnych 


